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TITEL
THE PIANIST
Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw
Szpilman voor de radio 'Nocturne in d-mineur' van Frédéric
Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf
nauwelijks horen. Een half uur na afloop van dit optreden wordt
de zaal van de Poolse omroep geraakt en is de radio definitief uit
de ether. De gevolgen van de bezetting voor Warschau zijn
afschuwelijk: het ghetto, de joodse opstand, de deportaties. Maar
terwijl zijn volledige familie en vele vrienden worden uitgemoord,
tracht Szpilman te overleven in de gehavende stad. Hij krijgt
daarbij hulp van Poolse verzetsstrijders.
Geregisseerd door Roman Polanski
met Adrien Brody, Thomas Kretschmann en Frank Finlay
THE GREY ZONE
Het verhaal van Dr. Miklos Nyiszli die in dienst was bij Dr.
Mengele, bekend als de 'Engel des doods', en van de Joodse
gevangenen van het 'Sonderkommando', die verplicht waren te
werken in het crematorium van Auschwitz. Hun traumatische
ervaringen verplaatsten hun morele besef naar een soort grijze
zone.
Acteurs: David Arquette Harvey Keitel Mira Sorvino Steve
Buscemi Natasha Lyonne Mira Sorvino Daniel Benzali Steve
Buscemi Lisa Benavides
Regisseur: Tim Blake Nelson
STOLEN SUMMER
Twee 8 jarige jongens leren elkaar kennen in de zomer van 1970
in Chicago. Hoewel hun achtergrond zeer verschillend is, sluiten
ze vriendschap. Danny, de zoon van een rabbijn, is joods en Pete
is katholiek. Wanneer Danny ernstig ziek blijkt te zijn belooft Pete
hem te helpen de hemel in te komen. Hiervoor moet Danny zich,
volgens Pete, bekeren en daar zijn de beide ouders op tegen. Toch
zetten de jongens door ondanks de rampzalige gevolgen die ze
daarmee ontketenen ...
Acteurs: Ryan Kelley Annabel Armour Kevin Pollak Bonnie
Hunt Adiel SteinMike Weinberg Aidan Quinn Etel Billig Brian
Dennehy
Regisseur: Pete Jones Pete Jones
THE ISLAND OF BIRD STREET
Sommige mensen zijn voor het geluk geboren. Dat lijkt echter niet
op te gaan voor Alex, een elfjarige jongen die gedurende de
Tweede Wereldoorlog in een joods ghetto in Polen moet
overleven. Tijdens de voortdurende invallen van de nazi's zoekt
hij zijn toevlucht in zijn favoriete boek: Robinson Crusoe. Op een
dag slaat het noodlot toe, de nazi's vallen het huis van Alex
binnen. Ternauwernood weet hij zich te verbergen, maar hij moet
toezien hoe zijn vader en zijn oom worden weggevoerd. De jonge
Alex blijft alleen achter, op de bovenste etage van een
gebombardeerd flatgebouw in Bird Street.
Acteurs: Patrick Bergin Jacob Rasmussen Jordan Kiziuk Jack
Warden
Regisseur: Søren Kragh-Jacobsen

THE BOOK THIEF
De verfilming van de bestseller The Book Thief vertelt het
ontroerende verhaal van het bijzondere meisje Liesel. Wanneer
haar moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer voor haar
kan zorgen, wordt Liesel geadopteerd door een Duits echtpaar.
Liesel kan aanvankelijk niet lezen, maar haar adoptievader geeft
haar les en ze ontwikkelt een passie voor boeken. Ze vindt een
vriend in de Joodse Max, die onderduikt in het huis van haar
adoptieouders. Terwijl de situatie om hen heen met de dag
slechter wordt, bieden woorden en fantasie een uitweg om te
ontsnappen aan de werkelijkheid.
Acteurs: Geoffrey Rush Emily Watson Sophie Nélisse
Regisseur: Brian Percival
THE ARYAN COUPLE
Een rijke Duitse industrieel (met joodse roots) wordt tijdens de
Tweede Wereldoorlog gedwongen zijn familiebedrijf af te staan
aan de Nazi's. Als hij dat doet, wordt zijn familie veiligheid en
rijkdom gegarandeerd. Maar als hij weigert, staat hen de
onmetelijke hel van Auschwitz te wachten. Een gewetenskwestie
die verstrekkende gevolgen kan hebben als hij de foute keuze
maakt.... The Aryan Couple is één van de meest aangrijpende en
beklijvende oorlogsfilms van de laatste jaren.
Acteurs: Martin Landau Judy Parfitt Kenny Doughty Caroline
Carver Kenny Doughty Judy Parfitt
Regisseur: John Daly
IN DARKNESS
Het is 1943 wanneer de Poolse stad Lvov bezet is door de nazi's.
Armoede heerst. Op een dag ontmoet de zelfzuchtige dief en
inbreker Leopold Socha een groep Joodse vluchtelingen en
verbergt ze voor geld in het labyrint van de riolen van de stad. In
eerste instantie is hij alleen geïnteresseerd in de lucratieve
business, maar later knaagt het meer en meer aan Socha's
geweten. De Poolse kruimeldief komt tot inkeer en riskeert
uiteindelijk zijn eigen leven voor de vluchtelingen.
Acteurs: Robert Wieckiewicz Benno Fürmann Agnieszka
Grochowska Maria Schrader Herbert Knaup
Regisseur: Agnieszka Holland
VICTOR PEREZ
Victor ‘Young’ Perez is een Joodse bokser die in de jaren ‘30
doorbreekt in Frankrijk. Op zijn twintigste wordt hij
wereldkampioen waarna zijn faam tot ongekende hoogte stijgt.
Terwijl de joodse Victor (Olympisch bokskampioen Brahim
Asloum) in de jaren daarna in Parijs vecht voor zijn status, neemt
Hitler Frankrijk voor een groot deel in bezit. Als een Duitse officier
aanpapt met de ex-vriendin van Victor, gaat de bokser volledig
door het lint. De knokpartij komt hem duur te staan: Victor wordt
gedeporteerd naar Auschwitz. Daar, in de hel op aarde, wordt hij
samen met zijn broer gedwongen te boksen ter vermaak van de
SS.
Acteurs: Steve Suissa Isabella Orsini Bruce Payne Davy
Sardou Brahim Asloum Patrick Bouchitey
Regisseur: Jacques Ouaniche

EDEN
De jonge, ambitieuze Joodse zakenman Kaplan verlaat in 1939
zijn oude vader in Europa om naar zijn zus Samantha in Palestina
te gaan. Hoewel de vader het idealisme van zijn dochter
bewondert, waarschuwt hij zijn zoon voor de gevaren.
Aangekomen ontmoet hij de partner van Samantha Dov, een
bewogen architect die bezeten is door het werk van de Bauhaus
school. In haar vrije tijd helpt Samantha professor Oscar
Kalkofsky. Zijn visie op een toekomstige Israëlische staat is
gebaseerd op samenwerking tussen Joden en Arabieren. Een
ander lid van deze groep is Sylvia; zij verzet zich hevig tegen
samensmelting. Alle vijf hebben andere visies over de toekomst
van Israël op een moment dat de tweede wereldoorlog op
uitbreken staat.
Acteurs: Danny Huston Thomas Jane Arthur Miller Luke
Holland Samantha Morton Daphna Kastner
Regisseur: Amos Gitai
A PRICE ABOVE RUBIES
Veel keus heeft Sonia niet. Ze groeit op in een streng orthodox
Joods milieu waar het gezag van de ouders nog wordt
gerespecteerd. Ze leeft het leven dat voor haar is uitgestippeld,
trouwt met een nette, brave man, schenkt hem een zoon en werkt
keihard in het huishouden. In haar kringen is een zorgzame
vrouw meer waard dan de zuiverste diamant. Maar diep in Sonia
zitten andere gevoelens verstopt. Die van een jonge vrouw die
zich bewust is van haar seksualiteit en op zoek gaat naar de
passie die ze zo mist in haar liefdesleven. Om te ontsnappen aan
de wurggreep van haar beschermende wereld moet ze wel breken
met haar familie. En dat lijkt een onmogelijke opgave...
Acteurs: Renée Zellweger Renée Zellweger Peter
Jacobson Kathleen Chalfant Edie Falco John Randolph Julianna
Margulies Allen Payne (I) Glenn Fitzgerald
Regisseur: Boaz Yakin

THE COURAGEOUS HEART OF IRENA SENDLER
Sociaal werker Irena Sendler werkt tijdens de Duitse bezetting in
de ghetto’s van de Poolse stad Warschau, waar de Joodse
bevolking onder zware omstandigheden moet zien te overleven.
Wanneer ze de dochter van een Joodse vriend weet te redden en
onder te brengen bij een katholiek gezin, komt ze er achter dat
nog duizenden andere kinderen groot gevaar lopen. Met de hulp
van vrienden en collega’s begint ze kinderen uit de ghetto's naar
een veilig onderkomen te smokkelen. Terwijl Irena’s leven steeds
meer gevaar loopt, bedenkt ze steeds inventievere manieren om
de kinderen langs de Nazi’s te smokkelen.
Irena Sendler, die vaak de “vrouwelijke Schindler” werd
genoemd, wist maar liefst 2500 Joodse kinderen te redden uit de
handen van de nazi’s, en werd daarmee een van de meest
opmerkelijke helden van de Tweede Wereldoorlog.
Acteurs: Marcia Gay Harden Fiona Glascott Scott Handy Goran
VisnjicNathaniel Parker Anna Paquin
Regisseur: John Kent Harrison

THE BELIEVER
De Joodse Danny Ballint, een voormalig student aan de
Hebreeuwse school, heeft zijn oude religieuze ideeën totaal
afgezworen en enkel nog plannen om met een bende skinheads
zoveel mogelijk joden te vermoorden. Getooid in een Swastika TShirt met SS-knopen houdt hij zich bezig met het aftuigen van
Joodse tieners. Zijn ongecontroleerde haatuitbarstingen zijn
echter een wanhopige roep om hulp. Aangetrokken tot de
samenkomsten van een doorgewinterde fascist, raakt hij
betrokken bij de oprichting van een fascistische partij met een
menselijk gezicht. Maar Danny wil met zijn anti-semitisme veel
verder gaan. In het geheim beraamt hij met zijn bende een
aanslag op de synagoge op Yom Kippur, de heiligste dag op de
Joodse kalender.
Acteurs: Ryan Gosling Peter Meadows Garret Dillahunt Kris
Eivers Joel Garland Theresa Russell Summer Phoenix Billy
Zane Sig Libowitz
Regisseur: Henry Bean
THE POET
Oskar, een jonge Duitse officier en Rachel, dochter van een
rabbijn, zien hun prille liefdesgeluk ernstig bedreigd door de 2e
wereldoorlog.
De slachtpartijen verspreiden zich als een plaag over het land. Als
Rachel alle hoop opgeeft Oskar nog te zien neemt ze een zware
beslissing die onomkeerbaar is.
Jaren later lopen Rachel en Oskar elkaar bij toeval tegen het lijf.
Alles wat ze hebben meegemaakt, met elkaar en na de gruwelijke
oorlog, komt boven.
Acteurs: Mavie Hörbiger Erika Marozsán Jürgen Prochnow Melanie
Merkosky Jonathan Scarfe Colm Feore
Artiest(en): Dougray Scott
Regisseur: Damian Lee

THE MAN WHO CRIED
1927. Vanwege de dreiging van de jodenvervolging besluit een
Russische familie hun dochter naar Engeland te sturen. Na
aankomst krijgt ze een nieuwe identiteit en wordt ze opgenomen
door een pleeggezin. 10 jaar later besluit Suzie om Engeland te
verruilen voor Parijs en daar een nieuw leven te beginnen. Via
haar werk bij een prestigieus operagezelschap komt ze in contact
met de mooie paardenhandelaar Cesar. Wanneer de nazi's op het
punt staan om Frankrijk binnen te vallen wordt Suzie
geconfronteerd met haar verleden. Weer moet ze vluchten en
alles wat ze lief heeft achterlaten.
Acteurs: Miriam Karlin Harry Dean Stanton Cate
Blanchett Christina RicciJohn Turturro Johnny Depp
Regisseur: Sally Potter

THE SKY IS FALLING
Nadat de zusjes Penny en Baby hun ouders hebben verloren,
worden ze in de zomer van 1943 ondergebracht bij hun oom en
tante in Toscane. Daar raken de meisjes geïsoleerd van de
buitenwereld waarin oorlog woedt en verschrikkingen
plaatsvinden. Onder de liefdevolle opvoeding van oom Wilhelm en
tante Katchen is de meisjes voor het eerst een normale jeugd
gegund. Maar wanneer een Duitse legereenheid op aftocht het
Toscaanse dorp doorkruist, lijkt het lot van de joodse familie
bezegeld.
Acteurs: John Franklyn-Robbins Nettie Blanken Gillian
Barge Rodney Baddell Stephen Fry Emma Fielding Geraldine
Alexander Nicholas Farrell Victoria Carling
DE AVONTUREN VAN RABBI JACOB
De antisemitische en conservatieve fabriekseigenaar Victor Pivert
is op weg naar de bruiloft van zijn dochter en is bij toeval getuige
van de mislukte aanslag op een Arabische revolutionair. Om te
ontsnappen aan de achtervolgers van de Arabische geheime
dienst verkleden hij en de revolutionair zich als een rabbi en zijn
metgezel. Pivert en de Slimane worden nu aangezien al rabbi
Jacob en zijn secretaris, twee in Amerika wonende geestelijken
die in Frankrijk worden verwacht.
Acteurs: Louis De Funès Louis De Funès Miou-Miou Suzy
Delair Claude Giraud
Regisseur: Gérard Oury

EXODUS
Italië 1945. Ada Sereni heeft haar drie kinderen achtergelaten in
Palestina, waar ze de afgelopen 18 jaar heeft gewoond, om op
zoek te gaan naar haar man Enzo. Een jaar eerder was Enzo Italië
binnengeslopen, om een geheime missie voor het ondergrondse
verzet te volbrengen. Sindsdien lijkt hij van de aardbodem
verdwenen.
Tijdens haar zoektocht naar Enzo komt Ada in contact met de
ondergrondse beweging die statenloze Joden helpt om Europa te
ontvluchten. Ada besluit hen te helpen. Uiteindelijk lukt het haar
om 25.000 Joden, die de gruwel van de concentratiekampen
hebben overleefd, uit Italië te smokkelen. Hen wacht een nieuwe
toekomst in het Beloofde Land.
Acteurs: Monica Guerritore Pino Ammendola Fabrizio
Bucci Alessandra Monti Andrea Osvart Gregory Ratoff Felix
Aylmer John Derek Hugh Griffith
Stemmen orig. versie: Pino Ammendola
Regisseur: Gianluigi Calderone

