
 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT  DVD  JACO VAN DORMAEL   
God bestaat en woont in Brussel. Hij zit er achter een computer 
allerlei wetten uit te vaardigen om de mensen te pesten: de ande-
re rij is altijd langer, de telefoon gaat als je net in bad zit... Zijn 
dochter pikt het niet langer, hackt de computer, stuurt iedereen 
zijn sterfdatum en gaat op zoek naar apostelen.   

 KINGSMAN : THE GOLDEN CIRCLE  DVD  MATTHEW VAUGHN   
Wanneer bij een aanslag het hoofdkwartier van de Kingsman 
wordt verwoest, zoeken Eggsy en Merlin hulp bij een spionnen-
organisatie in de VS. Samen moeten ze het opnemen tegen een 
nieuwe vijand: Poppy, een krankzinnige slechterik die de wereld-
vrede bedreigt met een bijzonder idioot en vergezocht plan. 

 EEN MAN DIE OVE HEET  DVD  HANNES HOLM   
Ove is een man van 59 met een nogal markante persoonlijkheid.  
Hij is nors, pietluttig en houdt halsstarrig vast aan zijn principes. Tot 
de nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus 
omver rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, 
die Ove weer de mooie kant van het leven laat zien.  

 HAIL, CAESAR  DVD  JOEL & ETHAN COEN   
Hollywood, jaren ‘50. Eddie Mannix is een manusje-van-alles die 
alle dagelijkse problemen oplost in de filmstudio's. Zelfs als de 
hoofdrolspeler van een film ontvoerd wordt en er twee sensatie-
zoekende journalistes op zijn hielen zitten, blijft hij kalm. Maar er 
komen nog zwaardere uitdagingen op hem af...  

 FRITS & FREDDY  DVD  GUY GOOSSENS   
De broers Frits en Freddy zijn twee amateuristische dieven die zich 
voordoen als bijbelverkopers. Op hun verkenningsronde in een villa-
wijk bellen ze per toeval aan bij Carlo, een door de politie gescha-
duwde topgangster. Die behandelt de broers heel laatdunkend, en 
een razende Freddy vat het plan op om hem te overvallen. 
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 DE WONDERBAARLIJKE REIS VAN DE FAKIR...  ROMAIN PUÉRTOLAS 
Een Indiase fakir reist naar Ikea in Parijs om er met een vals biljet van 
100 euro een spijkerbed aan te schaffen. Hij installeert zich in een 
modelinterieur en besluit er de nacht door te brengen. Maar de kast 
waarin hij zich had verstopt, wordt ingepakt en met een vrachtwagen 
naar Engeland vervoerd. Het begin van een onvoorstelbare reis... 

 DE LAATKOMER   DIMITRI VERHULST   
Désiré is een zachtmoedig mens, maar vanbinnen kolkt het. Hij moet 
dringend aan zijn kleurloze bestaan en zijn kijfzieke vrouw ontsnap-
pen. Daarom doet hij zich voor als demente bejaarde, en slaagt er 
zelfs in zich te laten opnemen in een tehuis. De rol van zijn leven, die 
nog veelbelovender wordt wanneer zijn jeugdliefde er plots opduikt. 

 ALBERT MOET NAAR HUIS   HOMER HICKAM 
Bij hun huwelijk hebben Homer en Elsie een alligatortje, Albert, 
cadeau gekregen. Elsie is dol op hem, maar wanneer hij Homer bijt, is 
deze het zat: Albert moet weg. Ze besluiten om hem naar Florida, zijn 
geboortestreek, te brengen en gaan op pad met Albert in een wasteil 
op de achterbank. Het wordt een reis vol doldwaze avonturen... 

 DE VERWARDE CAVIA   PAULIEN CORNELISSE 
Cavia werkt op de afdeling Communicatie van een groot bedrijf. 
De vertrouwde kantooromgeving met zijn dagelijkse perikelen, 
dubbelsterke cappuccino’s en het kantoorjargon: ze houdt ervan 
en veracht het tegelijkertijd. En dan verschijnt Enzo ten tonele, 
een knappe cavia met grootse toekomstplannen.  



 HET ROSIE PROJECT   GRAEME SIMSION   
Don ziet er goed uit, is superintelligent en heeft een fijne baan. 
Alleen zijn sociale leven blijft wat achter door zijn Asperger. Toch 
is hij vastbesloten om een levensgezel te vinden, en met behulp 
van een vragenlijst start hij zijn zoektocht naar zijn ideale vrouw. 
Die tocht wordt verstoord als hij Rosie tegenkomt. 

 GANGSTER ANDERS EN ZIJN VRIENDEN    JONAS JONASSON   
Drie gefrustreerde misantropen smeden een snood plan om zoveel 
mogelijk geld te verdienen: gangster Anders, vers uit de gevange-
nis; pastor Johanna die uit haar kerk is gezet; en Per, receptionist 
in het louche hotel waar ze verblijven. Maar dan begint Anders 
zich in de Bijbel te verdiepen - en hij besluit een kerk te stichten. 

 DE MEMOIRES VAN NORTON, FILOSOOF EN HOND   HÅKAN NESSER   
Norton is een van de meest bereisde honden ter wereld. Elf jaar 
lang waren hij en zijn trouwe tweevoeter, thrillerschrijver Håkan 
Nesser, de beste vrienden. Norton vertelt over alle reizen die hij 
maakte, geeft tips om van het leven te genieten en doet uit de 
doeken hoe het is om samen met ons, tweevoeters, te leven. 

 DE VROUW DIE EEN JAAR IN BED GING LIGGEN   SUE TOWNSEND   
Eva Beaver, moeder van een hoogbegaafde tweeling die net het 
huis uit is, besluit uit onvrede met haar bestaan een jaar in bed te 
blijven. Ze haalt met haar actie zelfs de televisie. Niemand die het 
begrijpt. Is ze gek, heeft ze straatvrees, is het een trauma, is ze 
een medium? En wie of wat krijgt haar uit bed?  

 VICKY & JOHN   LOUIS VAN DIEVEL   
John en Vicky hebben vier kinderen grootgebracht, maar nadat de 
laatste het huis heeft verlaten, keren ze één voor één terug, wegens 
werk kwijt of huwelijk op de klippen. En niet alleen de kinderen, 
maar ook hun aanhang, een zootje Kempens ongeregeld. Van het 
legenestsyndroom kunnen John en Vicky enkel dromen.  

 MIJN 2E LEVEN   FAUSTO BRIZZI   
Als je trouwt met een vrouw die veganiste is, kan dat vreemde 
gevolgen hebben. Geen pizza salami meer, tiramisu of heerlijke 
vis. Je staat opeens groene sprietjes te knippen uit een balkon-
potje. Het dieet werkt je gewoon op de zenuwen! Maar ja, je 
houdt van haar… Af en toe stiekem zondigen dus. 

 HOTEL ROZENSTOK    CHRISTOPHE VEKEMAN   
Om zich te bezinnen over zijn toekomst neemt een Vlaamse auteur 
zijn intrek in het aftandse hotel Rozenstok. Van dan af lijkt de 
grens tussen zijn fantasie en de werkelijkheid alsmaar meer te 
vervagen. Een grandioze afrekening met de realiteit en de wereld, 
waarin niets of niemand wordt gespaard. Enkel Wanda. 

 ZOLANG ER LEVEN IS    HENDRIK GROEN   
Hilarisch portret van de bejaardenindustrie. Samen met zijn vrienden 
van het clubje Omanido (oud maar niet dood) probeert Hendrik 
zijn laatste levensjaren in een Amsterdams bejaardentehuis zo 
aangenaam mogelijk te maken. Onder het motto ‘zorg dat je rood 
staat als je doodgaat’ bedenken ze allerlei leuke uitstapjes.  

 OOM OSWALD   ROALD DAHL   
Oswald, een Engelse rokkenjager, schurk en bon vivant, is behal-
ve dol op vrouwen ook dol op geld. Hij komt op een briljant idee 
om in één klap ontstellend rijk te worden. Zijn geniale inval voert 
hij met veel verve uit, waarbij hij heel wat groten der aarde, van 
Marcel Proust tot Sigmund Freud, meedogenloos ‘uitmelkt’. 

 HEFTIG!   DAVID NICHOLLS   
Brian, intelligent, naïef en een grote klungel, gaat Engelse litera-
tuur studeren aan de universiteit. Het is er erg wennen, ook door 
zijn gebrek aan levenservaring. Toch krijgt hij iets met de mooie 
Alice. Hij weet zich zelfs te kwalificeren voor een populaire BBC-
quiz. Maar de avond voor de tv-opname gaat Alice vreemd...  


