
   
Anne+

Net voordat Anne gaat emigreren naar 
haar grote liefde Sara in Montréal, 
keurt haar uitgever het manuscript dat 
ze heeft ingediend voor haar eerste 
boek af. Wat heeft Anne nou eigenlijk 
te vertellen? En hééft ze überhaupt 
wel iets te vertellen? Noodgedwongen 
gaat Anne op zoek naar wat ze wil 
in het leven, want niet alleen het 
hoofdpersonage uit haar boek lijkt 
te zijn afgedwaald. Dan ontmoet ze 
de non-binaire Lou die anders in het 
leven staat. Langzaam vindt Anne al 
struikelend richting in haar leven

Drama
Regie: Valerie Bisscheroux
Nederland 2021, 94 min.
Met: Hanna van Vliet, 
Thorn Roos de Vries

   
Kokon

De veertienjarige Nora hobbelt 
meestal een beetje mee met haar 
oudere zus. Rondhangen in Berlijns 
Kreuzberg, met andere meiden, met 
jongens. Deze zomer is anders. Haar 
onderarm zit in het gips. En ze ont-
moet Romy. Romy is heel anders dan 
zij, maar ze zijn goed samen. Met de 
camera blijft regisseuse Krippendorff 
dicht bij Nora, in de fase dat ze 
verandert van meisje in jonge vrouw. 
De eerste menstruatie, gevoelens van 
begeerte, eerste liefde: Krippendorff 
vermengt realisme en poëzie in een 
levendig, gevoelig portret. 

Drama
Regie: Leonie Krippendorff
Duitsland 2020, 95 min.
Met: Jella Haase, Lena Urzendowsky, 
Lena Klenke

    
El Houb

De Marokkaans-Nederlandse Karim 
keert terug naar zijn ouderlijk huis in 
Rotterdam om zijn ouders te vertellen 
dat hij op mannen valt. Na jaren de 
schone schijn te hebben opgehouden, 
is het hoge woord er eindelijk uit. 
De moeilijke dagen die volgen, roepen 
mooie en aangrijpende herinneringen 
op. Hij beseft dat hij zijn familie moet 
confronteren om eindelijk de stilte te 
doorbreken. Maar om echt geaccep-
teerd te worden, moet hij eerst in het 
reine komen met zijn eigen gevoelens.

Drama
Regie: Shariff Nasr
Nederland 2021,102 min.
Met: Fahd Larhzaoui, Lubna Azabal
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