
LEUVEN HULP

 Zondag 24 oktober 2010
 Doorlopend vanaf 10u

Leuven Hulp was een tv-reeks van 7 afleveringen 
die een authentiek en indringend beeld bood 
van het leven in de Hulpgevangenis van Leuven. 
Aanleiding voor het filmen was een theaterwork-
shop die aan de gedetineerden werd aangeboden. 
Maar Leuven Hulp is veel meer dan dat. De 
kijker is getuige van het dagelijkse leven van oa. 
Nico, Bogdan, Christos, Peter, Antonio. We 
zien hen in hun cel, overdag maar ook tijdens de 
lange nachtelijke uren, tijdens de wandeling, bij 
het uitvoeren van hun dagtaken. De kleine en 
grote gebeurtenissen in het leven van de gedeti-
neerden hebben niemand onberoerd gelaten.

Op zondag 24 oktober brengen we doorlopend 
vanaf 10u ieder uur een aflevering van de reeks 
op het grote scherm. Je kan alle afleveringen ko-
men bekijken of inspringen bij die afleveringen 
die je (terug) wil zien. We sluiten de dag af met 
om 19u een gesprek met de makers van de reeks 
en de regisseurs van het theaterstuk.

 Inschrijven is niet nodig. Je betaalt ter plaatse  
 5 euro voor de ganse dag.

ADAM’S APPLES

 Maandag 25 oktober 2010
 19u15

Denemarken 2005 
Regie en scenario: Anders Thomas Jensen 
Met: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Nicolas 
Bro, Ali Kazim e.a.

Een bus stopt in een idyl-
lisch Deens boerenlandsc-
hap. Aan de einder blinkt 
een witte kerkspits. Neonazi 
Adam stapt uit. Hij wordt 
opgewacht door priester 
Ivan, zijn rehabilitatievoogd. 
De zwijgzame en agressieve 
Adam hoopt hier zo snel 
mogelijk vandaan te raken. 
In de stad wacht zijn oude 

leventje van racisme, drank en vandalisme. 
Wanneer de erg optimistische Ivan vraagt wat 
hij hier hoopt te bereiken, antwoordt Adam 
laconiek : het bakken van een appeltaart. Ivan 
draagt hem op om de appelboom voor de kerk te 
beschermen. Prompt krijgt de boom aanvallen te 
verduren van vogels, wormen en omweer. Ivan is 
ervan overtuigd dat de Duivel hem op de proef 
stelt. Adam denkt eerder dat God hier aan het 
werk is.

 Inkom: 5 euro 
 Reserveren kan via www.vormingplusoost-
 brabant.be. Betalen ter plaatse.

QU’UN SEUL TIENNE 
ET LES AUTRES SUIVRONT

 Dinsdag 26 oktober 2010
 19u15

Frankrijk 2009
Regie: Léa Fehner 
Met: Reda Kateb , Marc Barbé, Farida Rahou-
adj, Pauline Etienne, Dinara Drukarova e.a. 

Zohra woont in Algerije, haar zoon in Frankrijk. 
Wanneer haar zoon plots wordt vermoord, ver-

trekt Zohra naar Marseille. 
Laura is een opgewekt 
meisje van zestien dat 
graag voetbalt en voor 
niemand bang is. Op een 
dag ontmoet ze de jonge 
activist Alexandre, die haar 
meeneemt op zijn expedi-
ties. Stéphane zit onder 
de plak bij zijn vrouw en 
zijn moeder. Als koerier 

verdient hij een karige boterham door bloed 
naar ziekenhuizen te vervoeren. Drie karakters 
die elkaar ontmoeten voor de poorten van 
een gevangenis. Maar wat hebben zij daar te 
zoeken?

 Inkom: 5 euro
 Reserveren kan via www.vormingplusoost-
 brabant.be. Betalen ter plaatse.

TROUBLED WATER

 Woensdag 27 oktober 2010
 19u15

Noorwegen 2008
Regie: Erik  Poppe
Met: Pål Sverre Valheim Hagen, Trine 
Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen, Trond Espen 
Seim e.a.

Jan Thomas is net uit de gevangenis ontslagen, 
waar hij acht jaar heeft gezeten voor kinder-
moord. Hij vindt een baan als orgelspeler 
in een kerk, waar hij een relatie krijgt met 
de voorganger Anna. Zij is de alleenstaande 
moeder van Jens, een achtjarig jongetje dat 
een verbluffende gelijkenis vertoont met het 



jongetje dat Jan Thom-
as acht jaar geleden 
omgebracht zou heb-
ben. De kans om via 
een liefdevolle vaderrol 
goed te maken waar 
het eens fout ging, 
komt in gevaar als Jan 
Thomas her kend wordt 
door de moeder van 
het slachtoffer. 

 Inkom: 5 euro
 Reserveren kan via www.vormingplusoost-
 brabant.be. Betalen ter plaatse.

DOCUMENTAIRE ‘SIDE BY SIDE’

 Donderdag 28 oktober 2010
 18u30

In 2002 trad op het podium van “Marktrock 
binnen de muren” een groep gedetineerden op 
voor “eigen” publiek. Het idee werd geopperd 
om met het in de Hulpgevangenis aanwezige 
muzikale talent een cd op te nemen.
De gedetineerden schreven, onder begeleiding 
van Antoon Walgrave, zowel de teksten als de 
mu ziek van deze cd. Yoohan Leyssens maakte 
van de opnames van deze cd een indrukwek-
kende documentaire.

We maken kennis met Swa, Marc en Michel. 
Naast het project krijgen we ook een beeld van 
hun leven in de gevangenis. Kaffee Detinee 
Ciné is een unieke kans om deze indringende 
documentaire te zien.

PANELGESPREK:
MEDIA EN CRIMINALITEIT

 Donderdag 28 oktober 2010
 19u30

Ook die feestende Ronald Janssens gezien op tv? 
Of gelezen dat Kim De Gelder veinst dat hij gek 
is en zijn cel besmeurt met zijn eigen uitwerpsel-
en? Klopt het wel en waar halen de journalisten 
al die faits divers over criminelen en hun daden 
vandaan? En is dat wat de lezer en kijker wil 
weten? Hoe springen verschillende media om 
met het berichten over criminaliteit? Welke 
criteria hanteren ze? Hoe bepalend is de media 
voor de publieke opinie en het criminaliteits-
beleid? We gaan in gesprek met oa gerechtsjour-
nalisten José Maschelin (Het Laatste Nieuws) en 
Machteld Libert (vrt).

 Inkom: 5 euro voor documentaire
 en panelgesprek samen.
 Reserveren kan via www.vormingplusoost-
 brabant.be. Betalen ter plaatse.

Kaffee Detinee Ciné

In het kader van het Kaffee Detinee project organiseren we een 
filmweek. Films over de gevangenis of het opbouwen van het 
leven als ex-gedetineerde, problematiek dader-slachtoffer… Na 
elke film is het mogelijk om aan te sluiten bij een nabespreking 
of om na te praten in het praatcafé. We sluiten de laatste avond 
af met een panelgesprek  rond media en justitie.
 
De filmvoorstellingen gaan door in het oude gedeelte van de 
hulpgevangenis. Ingang via de oude directeurswoning
in de Maria Theresiastraat.

Hulpgevangenis Leuven
Maria Theresiastraat 74

3000 Leuven

24 tot en met 28
oktober 2010


