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Een initiatief van

EDITO

And then, there was cake! 
In 2017 vierden we onze vijfde verjaar-
dag. Nu een nieuw jaar aanbreekt, en ook 
een zesde editie van het festival nadert, 
bedenken we weer wat we elk jaar denken: 
prima recept, maar hoe kunnen we het nóg 
beter maken? Hoe kunnen we onszelf blijven 
heruitvinden, dat ook het lustige  
Pinx-publiek er weer goesting in krijgt? 
Let’s spice it up. Let’s add some sugar on 
top! Let’s #Pinx together! 

Na een topeditie vorig jaar met de grote 
Oscar-winnaar ‘Moonlight’ als slotfilm, lag 
de lat hoog. Gelukkig had het online  
magazine IndieWire ons gebrieft: veel 
LGBTQ te ontdekken! And yes! Holebifilms 
krijgen een steeds groter draagvlak in cine-
maland. Dat titels als o.a. ‘120 battements 
par minute’, ‘Call Me By Your Name’, ‘God’s 
Own Country’ en ‘Una mujer fantástica’ een 
officiële release kregen of zullen krijgen, 
stemt ons vrolijk. Maar het wordt nog beter. 
Want zelfs bovenop de films die al eens 
getoond werden of die heel binnenkort in de 
zalen zullen te zien zijn, was er nog een hele 
snoepwinkel om uit te kiezen. 

Het resultaat van onze selectie is om van 
te smullen: 11 films, waarvan meer dan de 
helft Belgische premières, en een waaier aan 
thema’s en smaken. Van lekker mellow over 
hardcore cult tot wereldkeuken. De Duits-
Israëlische openingsfilm ‘The Cakemaker’ 
zet de toon. Dit prachtig universeel verhaal 
over intimiteit en diepe menselijke connec-
tie overstijgt seksuele voorkeur, religie en 
klassieke genderpatronen.  
Warm aanbevolen!  ❤

Meer wereldnieuws: Finland presenteert 
zijn allereerste gay langspeler ‘A Moment 
in the Reeds’. Breek de vlag! Hoogtijd om 
dat te vieren. Na deze zaterdagavondfilm 
gaan we dansen in Vooruit bij onze rain-
bow-friends van ❋ SPARKLE! ❋ En wie niet 
uitgedanst is, krijgt op de slotdag nog de 
moves van Isabelle Huppert op de tunes van 
Stromae in ‘Marvin ou la belle éducation’ 
en de voguing skills van de jonge Ulysses in 
‘Saturday Church’. 

Voor m/v/x met een ietwat excentrieke 
smaak hebben we trouwens ‘The Misandrists’ 
als suggestie. Niet aan te raden voor m’s 
met tere zieltjes; deze Bruce LaBruce-film 
over de vrouwelijke revolutie is heerlijk 
radicaal. Caution: hot contents! 

Appetizers zijn er natuurlijk ook. Met ons 
kortfilmprogramma leggen we dit jaar de 
focus op lokaal product! Verwacht je aan 
Belgische en zelfs Gentse filmpjes, waarvan 
één trouwens de grote winnaar is van het 
Internationaal Kortfilmfestival in Leuven 
(Calamity). Meer om bij te beginnen water-
tanden: de recepties van Coeur Catering, 
een aanbod voor scholen (i.s.m. Verkeerd 
Geparkeerd). En last, but not least: een 
zinnenprikkelende fotoshoot in de cinema, 
met Murielle Scherre van La Fille d’O aan 
de camera en jij ervoor in stoute lingerie! 
Wanna? Hou onze website en sociale media 
in de gaten: binnenkort meer nieuws! 

Zes kersen op de taart.  
Pinx 2018 wordt extra sweet!

P.S. Spread the word, spread the love. 
#Pinx2018 needs some sharing. ❤ ❤ ❤ 
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The Cakemaker
Woensdag 24/01, 20u 
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Tijdens zijn verblijf in Berlijn 
maakt de Israëlische zaken-
man Oren kennis met Thomas. 
Ondanks de wetenschap dat 
Oren in Jeruzalem een vrouw 
en kind heeft, ontstaat er een 
langeafstandsrelatie.  
Wanneer plots alle contact 
verbroken wordt, reist Thomas 
naar Israël om de reden te 
achterhalen. 

Deze debuutfilm van de  
Israëlische regisseur Ofir  
Raul Graizer is een teder, 
humaan verhaal over rouw 
en verborgen liefde, met een 
complexe gelaagdheid van 
sociale en religieuze thema’s.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ofir Raul Graizer,  
Duitsland/Israël 2017
met Sarah Adler, Zohar Shtrauss, 
Sandra Sade
Nederlands ondertiteld, 1u 44 min

Princess Cyd
Donderdag 25/01 om 20u 
(BELGISCHE PREMIÈRE) 

De 16-jarige Cyd beslist om een break 
te nemen van haar depressieve vader 
en spendeert de zomer bij haar tante 
Miranda in Chicago. Kort na aankomst 
ontmoet ze Katie, een barista in de 
plaatselijke koffiezaak. Terwijl de twee 
jonge vrouwen naar elkaar toe groeien, 
ontstaat er ook een hechte band tussen 
Miranda en haar nichtje.

Stephen Cone is in zijn film gevoelig 
voor de contradicties en verwarring 
die eigen zijn aan ons constant veran-
derende zelfbeeld. 
- - - - - - - - - 
Stephen Cone, VS 2017
Rebecca Spence, 
met Jessie Pinnick, Malic White
Engels ondertiteld, 1u 36 min

#PINX2018



Lazy Eye
Donderdag 25/01 om 22u

 
Dean heeft het voor elkaar: een mooi 
huis, een goede job en een fijne relatie. 
Wanneer hij plots een mailtje van 
zijn ex ontvangt, komt alles op losse 
schroeven te staan. Alex verdween 
jaren geleden met de noorderzon. Na 
enige twijfel besluit Dean een weekend 
te spenderen met zijn verloren geliefde, 
in een vakantiehuis te midden van de 
woestijn ...

Een stijlvol drama met intelligente 
dialogen vol passie en geheimen.
- - - - - - 
Tim Kirkman, VS 2016
met Drew Barr, Lucas Near-Verbrugghe,  
Michaela Watkins 
Nederlands ondertiteld, 1u 27 min

The Wound
Vrijdag 26/01 om 20u

De Afrikaanse leider Robert Mugabe ziet 
homoseksualiteit als een symptoom van 
de westerse decadentie die de ‘traditione-
le’ cultuur bedreigt. Dat gedachtengoed 
vormde de aanleiding voor de eerste 
lange film van de Zuid-Afrikaanse cineast 
John Trengove. 

Fabrieksarbeider Xolani (een prachtrol 
van gay-activist Nakhane Touré) woont 
in de grote stad, maar keert één keer per 
jaar terug naar zijn geboortestreek om er 
de Xhosa-initiatierite te begeleiden. 

O.a. Beste Film - World Cinema  
Amsterdam, Mumbai Film Festival, 
London Film Festival en nominaties voor 
o.a. Teddy Award - Berlinale en Juryprijs 
Wereldcinema - Sundance Festival

John Trengove, Zuid-Afrika/Duitsland/ 
Nederland/Frankrijk 2017
met Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay
Nederlands ondertiteld, 1u 28 min
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The Misandrists
              Vrijdag 26/01 om 22u

In deze film van cultregisseur Bruce La Bruce heeft een 
groep feministische terroristen het plan opgevat om de 
patriarchie omver te werpen en een nieuwe vrouwelijke 
wereldmacht te leiden. Aan het hoofd van de FLA-groep 
staat Big Mother, die op het platteland een school runt 
voor eigenzinnige meiden. Een mannelijke vluchteling 
veroorzaakt chaos in het huishouden …

Zowel kritiek als een liefkozend eerbetoon, met een goed 
gevoel voor radicale passie en humor.

Genomineerd voor Beste Film - Teddy Awards, Berlinale

Bruce La Bruce, Duitsland 2017
met Susanne Sachße, Viva Ruiz, Kembra Pfahler
Engels gesproken, niet ondertiteld, 1u 31 min

Die Mitte der Welt
Zaterdag 27/01 om 17u

Phil woont met zijn tweelingzus Diane en hun moeder 
in een klein dorp. Ze zijn er de buitenbeentjes. Niet omdat  
Phil homo is, maar omdat zijn moeders vrije levensstijl niet  
bij iedereen in goede aarde valt. Wanneer het nieuwe school-
jaar aanbreekt, zit de knappe en atletische Nicolas in zijn klas.

Een heerlijk frisse film over de verliefdheden, onzekerheden 
en verlangens van het opgroeien. Met een perfecte dosis 
kitsch en een zeer aanstekelijke cast.

O.a. Audience Award - International Lesbian 
and Gay Film Festival, Milaan

Jakob M. Erwa, Duitsland/Oostenrijk 2016
met Bendix Hansen, Sarah Fuhrer, Louis Hofmann
Nederlands ondertiteld, 1u 55 min
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A Date for 
Mad Mary 
Zaterdag 27/01 om 20u
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Vastbesloten om het verleden achter zich 
te laten, keert Mary na een korte gevan-
genisstraf terug naar huis. Eenmaal daar 
blijkt dat alles en iedereen veranderd is. 
Haar beste vriendin Charlene staat op het 
punt te trouwen en gelooft niet dat Mary 
een date zal vinden voor het feest. Mary 
is ervan overtuigd dat ze haar ongelijk te 
bewijzen. 

Een innemende romantische komedie met 
de Ierse Seána Kerslake in een schitteren-
de hoofdrol.

O.a. IFTA Award voor Beste Film,  
Beste Actrice en Beste vrouwelijke bijrol 

Darren Thornton, Ierland 2016
met Seána Kerslake, Carolyn Bracken,  
Denise McCormack
Nederlands ondertiteld, 1u 22 min

A Moment in the Reeds
Zaterdag 27/01 om 22u 
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Gratis toegang tot de ‘Sparkle’ 
AFTERPARTY in Kunstencentrum Vooruit

Wanneer Leevi zijn vader bezoekt, ontmoet 
hij Tareq, een Syrische immigrant die het 
huis van de familie renoveert. 

De eerste Finse gay langspeelfilm is een 
romantisch drama met aandacht voor 
de ervaringen van seksuele en etnische 
minderheden in Finland. Het narratief doet 
denken aan ‘God’s Own Country’, zonder dat 
het in één adem hoeft genoemd te worden; 
iets subtieler uitgewerkt en net zo goed een 
van de meest ontroerende films van het jaar.
- - - - -
Mikko Makela, Verenigd Koninkrijk/Finland 2017
met Janne Puustinen, Boodi Kabbani, 
Mika Melender
Engels ondertiteld, 1u 48 min



Marvin ou 
la belle éducation 
Zondag 28/01 om 14u30
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Marvin slaat op de vlucht voor de onverdraagzaamheid, 
de afwijzing en de pesterijen in zijn dorp. Hij heeft twee 
bondgenoten: Madeleine, hoofd van de hogeschool, die hem  
het theater laat ontdekken. En Abel, die hem aanmoedigt zijn 
verhaal op het podium te vertellen. Tijd voor een transformatie! 

Een goed geobserveerd coming-of-age drama met Isabelle  
Huppert (als zichzelf) die danst op de muziek van Stromae.

Winnaar Queer Lion - Filmfestival Venetië  

Anne Fontaine, Frankrijk 2017
met Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Catherine Mouchet
Nederlands ondertiteld, 1u 55 min

Paths 
 ZONDAG 28/01 om 17u
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Andreas en Martin zijn 40’ers. Nu hun zoon het huis uit is, 
hebben ze weer meer tijd voor zichzelf. Ze reizen naar de  
Baltische Zee, zoals ze vroeger altijd deden. Vragen dringen  
zich op: wat is er overgebleven tussen hen na al die jaren? 

Waar de meeste films stoppen bij een koppel dat elkaar ontmoet,  
vindt regisseur Chris Miera dat het pas vanaf dat moment  
interessant wordt. Een gevoelig onderzoek naar wat mensen 
verbindt, of uit elkaar haalt. 
- - - 
Chris Miera, Duitsland 2017
met Mike Hoffmann, Mathis Reinhardt, Tom Böttcher
Engels ondertiteld, 1u 47 min
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Saturday Church 
Zondag 28/01 om 20u
(BELGISCHE PREMIÈRE)

Ulysses is een zachtaardige jongen die moet 
leren omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden 
als ‘man des huizes’ nadat zijn vader is overleden. 
Ondertussen worstelt hij met zijn geloof en
 zijn identiteit. In een fantasiewereld vol dans 
en muziek vindt hij een uitweg. Wanneer hij 
in de bruisende transgendercommunity terecht  
komt, ontdekt hij zijn passie voor voguing. 

Een hartverwarmende film die doet denken
 aan een combinatie van ‘Moonlight’ en ‘La La Land’.

O.a. Beste Debuut - Frameline International 
LGBTQ Festival, San Fransisco & Juryprijs - 
L.A. Outfest

Damon Cardasis, VS 2017
met Margot Bingham, Regina Taylor,
 Evander Duck Jr.
Nederlands ondertiteld, 1u 30 min

Uit onderzoek blijkt dat Vlaamse 
jongeren nog erg traditioneel denken 
over man-vrouwverhoudingen en dat 
holebi’s minder geaccepteerd worden 
dan we zouden willen. Toch is ongeveer 
1 op 10 mensen holebi. 

Verkeerd Geparkeerd en Pinx willen 
bijdragen aan een beter bewustzijn  
bij jongeren omtrent het thema.  
Scholen kunnen op aanvraag verto-
ningen boeken. 

Wij adviseren in de filmkeuze en  
Verkeerd Geparkeerd zorgt voor de  
omkadering met een workshop  
of introductie. 

www.sphinx-cinema.be/
scholenprogramma-pinx 

Contacteer ons voor meer info.

PROGRAMMA VOOR SCHOLEN (I.S.M. VERKEERD GEPARKEERD)
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Reserveren kan via contact@sphinx-cinema.be
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[01] Calamity 
Een moeder treft haar volwassen zoon thuis 
aan met zijn geliefde Cléo, die als trans- 
seksueel niet bepaald aan de verwachtingen 
van de familie voldoet. Winnaar Holebikort.
  
Séverine de Streyker &  
Maxime Feyers, België 2017,  
Engels ondertiteld, 22 min

[02] Hot Tea
Deze korte, licht erotische film laat zien  
hoe een man intens geniet van een vluchtig 
ochtendritueel. Een kop thee was nog nooit  
zo lekker. 

Marcel Tigchelaar, Nederland 2017,  
zonder dialoog, 3 min

[03] Je vois des gens
De 10-jarige Jules steelt de handtas van Victor, 
een travestiet op leeftijd. Het schuldgevoel 
steekt echter al snel de kop op. Een ongewone 
ontmoeting volgt.

Niels Putman, België 2016,  
Engels ondertiteld, 17 min

[04] Koudwatervrees
Matt is samen met Lize, maar heeft tegelijk  
ook gevoelens voor zijn zwemmaatje Lander. 
Het lijkt hem onmogelijk te bekennen dat 
hij homo is, te breken met Lize en te kiezen 
voor Lander.
     
Hanne Frederix, België 2017,  
Engels ondertiteld, 20 min

[05] Lovebird
Om te vieren dat ze drie jaar samen zijn, 
heeft Leo de badkamer romantisch ingericht 

voor Themis. Maar Themis reageert 
zoals gewoonlijk nogal kil.  
     
Maxim Cirlan, Duitsland 2017,  
Engels ondertiteld, 12 min

[06] Petit Ami
Als een geleerde courtisane schenkt Jasper 
een glas champagne voor zijn klant in, die hem 
luttele minuten eerder met een hoop opge-
kropte frustratie heeft geneukt.  
     
Anthony Schatteman, België 2018,  
Engels ondertiteld, 16 min

[07] Projection sur Canapé
De avond begint met een filmpje in de zetel, 
en eindigt met wijn, sigaretten en uitvoerige 
gesprekken over reizen, dromen, verlangens 
en verwachtingen. 

Violette Delvoye, België 2016,  
Engels ondertiteld, 6 min

[08] Queere Tiere
Een feministisch pamflet voor meer tolerantie 
tegenover de queer levensstijl, in de vorm van 
een music video. 

Sookee, Duitsland 2017,  
Engels ondertiteld, 4 min

[09] Skai Blue
Een jongen uit Kameroen moet zijn land ont-
vluchten omdat hij homo is. Dit op feiten ge-
baseerde verhaal heeft het over eenzaamheid, 
maar ook over de vrijheid om lief te hebben. 

Guido Verelst, België 2017,  
geen ondertitels, 17 min

[04][03][02][01]

[05] [06] [07] [08] [09]
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KALENDER
  KORTFILM  LANGSPEELFILM

 WOE 24 JAN – 20:00 Hot Tea The Cakemaker 

 DON 25 JAN – 20:00 Projection sur canapé Princess Cyd  

 DON 25 JAN – 22:00 Je vois des gens Lazy Eye  

 VRIJ 26 JAN – 20:00 Skai Blue The Wound  

 VRIJ 26 JAN – 22:00 Je vois des gens The Misandrists  

 ZAT 27 JAN – 17:00 Koudwatervrees Die Mitte der Welt 

 ZAT 27 JAN – 20:00 Queere Tiere A Date for Mad Mary 

 ZAT 27 JAN – 22:00 Petit Ami A Moment in the Reeds 

 ZON 28 JAN – 14:30 Queere Tiere  Marvin ou la belle éducation 

 ZON 28 JAN – 17:00 Lovebird Paths 

 ZON 28 JAN – 20:00 Calamity Saturday Church 
 

INFO 
Van woensdag 24 januari t.e.m. zondag 28 januari vertonen we dagelijks één of meerdere films in 
het kader van Pinx festival. De films worden telkens voorafgegaan door een kortfilm.

TICKETS
Een ticket kost 9.50 euro of 7.50 euro (reductie)
Koop je een FILM5 pass, dan betaal je 37.50 euro voor 5 tickets
De FILM5 pass is geldig voor 1 of 2 personen

Tickets via www.sphinx-cinema.be  >>  Event  >>  Pinx  >>  kies film  >>    KOOP TICKETS

Ontvang een gratis ticket voor een film naar keuze*

*Help ons dit Pinx festival bekend te maken: mail naar contact@sphinx-cinema.be en vraag een 
affiche aan. Hang de affiche aan je raam en stuur naar datzelfde e-mailadres een foto ter bewijs van 
jouw sympathie voor Pinx. Bij wijze van tegenprestatie voor je steun, ontvang je één gratis ticket 
voor een film naar keuze. Opgelet: voor de openings- en slotavond is het aantal plaatsen beperkt. 

CONTACT
Sphinx Cinema - Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent - Tel: 09 225 60 86 (van 14:00 tot 18:00)
E-mail: contact@sphinx-cinema.be
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