
Chandi, een ondernemende jonge vrouw, probeert haar reizende bioscoop 
overeind te houden. Maar haar aartsrivaal Subhnya heeft Chandis vader 
tijdens het gokken kunnen verleiden tot het verpanden van hun tent. 
Chandi heeft zes maanden de tijd om de schulden af te lossen. Als dan ook 
nog eens de rechten van de nieuwste kaskraker onder haar neus vandaan 
gestolen worden, lijkt haar bioscoop gedoemd. Maar dan ontmoet ze film-
maker Avinash. De twee slaan de handen in elkaar voor een ultieme poging 
om Chandis Touring Talkies te redden. 
Chandi, a venturous young woman, is fighting to keep her traveling 
cinema afloat. When her archrival Subhnya manages to convince Chandi’s 
father to pawn their business and gamble with its future, Chandi only has 
six months to pay off the debt before she loses her cinema for good. When 
the rights to the newest blockbuster are stolen right in front of her, the 
business seems doomed. Until she meets film maker Avinash. He is looking 
for a place to screen his new film and is being boycotted by Subhnya. The 
two join forces in the ultimate attempt to save Chandis Touring Talkies.

TOURING TALKIES
 Gajendra Ahire / India / 2013 / D: Marathi / Subtitles-ondertitels: English-Engels

MA 04/11 -  22u30

De ijdele Rahul is vastbesloten om het te maken als acteur. Hij heeft er 
zelfs zijn huwelijk voor opgeofferd en wanneer zijn 10-jarige dochter Kali 
bij hem is, laat hij haar zonder aarzelen achter in de auto terwijl hij auditie 
doet en bijpraat met zijn agent Chaitanya. Wanneer Rahul en Chaitanya 
terug bij de auto komen, is Kali verdwenen. Een lokale politieman Jadhav 
leidt aanvankelijk het onderzoek naar de verdwijning. Maar wanneer zijn 
dictatoriale baas zich gaat moeien gaan de poppen echt aan het dansen... 
Vain and careless Rahul is determined to make it as an actor, going as far 
as sacrificing his own marriage. When looking after his ten-year-old daugh-
ter Kali he does not hesitate to leave her in the car while he auditions and 
catches up with his agent Chaitanya. By the time Rahul and Chaitanya 
return to the car, Kali is nowhere to be seen. Local policeman Jadhav takes 
the lead in the case, but when his boss interferes things get out of hand...

UGLY
Anurag Kashyap / India / 2013 / 2u 08min / D: Hindi, Subtitles-ondertitels: English-Engels

Chhotu wordt op 10-jarige leeftijd door zijn moeder uitgestuurd om te 
gaan werken en geld te verdienen. De leergierige jongen kan aan de slag 
als hulpje in het theekraam van zijn oom. Hoewel hij ervan droomt om 
ooit naar school te gaan en hij zichzelf ’s nachts stiekem leert lezen, stort 
Chhotu zich vol overgave op zijn job. Zijn oom stuurt hem op pad om thee 
te leveren aan de adellijke familie uit de buurt. Zo leert hij prins Ranvijav 
kennen.Maar hun geheime vriendschap wordt echter al snel ontdekt…
When Chhotu is ten years old, his mother sends him off to earn money and 
help support the family. He is an inquisitive little guy and finds a job help-
ing out in his uncle’s tea stall. He works as hard as he can, but continues 
to dream about going to school one day. At night, he secretly learns how 
to read. His uncle is so pleased with him, that Chhotu is given the honor of 
delivering tea to the neighbourhood’s noble family. There he meets prince 
Ranvijav and the two soon become best friends. Until their secret friend-
ship comes to light… 

Nila Madhab Panda / India / 2010 / 1u 19min / D: Hindi, Subtitles-ondertitels: Dutch- Neder-
lands

WOENSDAG 26/6

JEUGDFILM / CHILDREN’S FILM 
I AM KALAM

DO 31/10 -  20u00

ZO 03/11 -  20u00

VR 01/11 -  22u30

PRAKTISCH 
PRIJZEN  
De basisprijs per ticket bedraagt 
7,5 euro, het reductietarief 6 euro. 
Check de website van ZED voor alle 
mogelijkheden. 
KOOP UW TICKETS OP VOORHAND!
Reserveren is niet mogelijk. Maar bent 
u graag 100% zeker van uw plaatsje? 
Koop dan uw tickets op voorhand. 
Dan kan aan het STUK-onthaal 
(Naamse straat 96, Leuven), via de 
STUK-website en de website van 
Cinema ZED.   
LOCATIE 
Cinema ZED / Kunstencentrum 
STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven 

WO 06/11 -  15u00

De Chillar Party Boys, een clubje van zeven pittige vrienden in een residen-
tiële wijk, zien zichzelf als de grote helden van hun buurt. Hun grootste 
bekommernis is om ooit eens een keer een spelletje cricket te kunnen win-
nen van een rivaliserende bende. Op een dag komt de straatjongen Fatka, 
samen met zijn hond Beedhu in hun buurt wonen. De jongens worden al 
snel onafscheidelijk. Maar dan komt Beedhu in gevaar door een beslissing 
van een plaatselijk politicus... 
De voorstelling wordt gevolgd door een nagesprek met regisseur Vikas Bahl 
The Chillar Party Boys are a gang of seven friends in a residential area, who see 
themselves as the kings of the neighbourhood. Their main dream is to beat a 
rival gang in cricket one day. When homeless Fatka and his dog Beedhu move 
into the area, the boys are initially hesitant. But soon the boys become insepa-
rable. Their friendship becomes even tighter when Beedhu’s life is threatened 
by a local politician’s decision. Time for the club to rise up ...
The screening is followed by a talk with director Vikas Bahl

 
JEUGDFILM / CHILDREN’S FILM 
CHILLAR PARTY
Vikas Bahl & Nitesh Tiwari / India / 2012 / 2u 15min / D: Hindi, Engels / Subtitles-ondertitels: 
Dutch-Nederlands

MA 28/10 -  15u00

PRACTICAL INFO 
TICKET PRICES 
Regular price evening screenings: 7,5 
euro/pp. Discount price: 6 euro/pp. 
Check the website of Cinema ZED for 
more info. 
BUY TICKETS BEFOREHAND 
It’s not possible to make reserva-
tions but you can easily buy tickets 
beforehand. That guarantees you a 
seat. You can either buy your tickets 
online via the ZED-website or the 
STUK-website or swing by the STUK 
ticket office.  
LOCATION 
Cinema ZED / Arts Center STUK, 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 
 

SCHEMA/SCHEDULE 

OKT, 28: Chillar Party (15u) 
OKT, 31: Touring Talkies (20u) 
NOV 1: Ugly (22u30) 
NOV 3: Ugly (20u) 
NOV 4: Touring Talkies (22u30) 
NOV 6: I Am Kalam (15u) 
NOV 13: New Indian Film  
Talent  (20u) 
NOV 14: The Lunchbox (22u30) 
NOV 16: New Indian Film  
Talent (17u) 
NOV 17: The Lunchbox (20u) 
NOV 20: Powerless (22u30) 
NOV 23: Om Shanti Om (17u) 
NOV 24: Powerless (20u) 
NOV 29: Om Shanti om (20u) 
 
 
 
 

VU FONK VZW ZWARTZUSTERSTRAAT 14 3000 LEUVEN

www.cinemazed.be



De drukke Indiase stad Mumbai kent een uniek fenomeen van ‘lunchbox 
leveringen’. Ongeveer 5000 mannen doorkruisen elke middag de chaotische 
stad om een vers bereid middagmaal van de huisvrouwen naar hun man-
nen te brengen. Maar op een dag brengt een foute levering de mooie maar 
eenzame huisvrouw Ila in contact met Sajaan. Ze wisselen berichtjes uit 
via de lunchbox en creëren zo een fantasiewereld vol hoop en verlangen. 
De lunchbox gaat heen en weer en het fantasieleven wordt zo uitgebreid 
dat het hun echte leven overschaduwt.
“Lunchbox deliveries” are a phenomenon unique to the bustling Indian 
city of Mumbai. Each day around noon about 5000 men zigzag through the 
chaotic city delivering housewives’ warm, freshly made lunches to their 
husbands. But one day an incorrect delivery leads to the chance encounter 
of the beautiful but lonely housewife Ila and Sajaan, a man about to retire 
and leave Mumbai, the city that crushed his dreams. Through the lunch-
box, they are able to exchange messages and create a fantasy world filled 
with hope and desire. The lunchbox goes back and forth and their fantasy 
life expands to the point of overshadowing their real lives.

THE LUNCHBOX
Ritesh Batra / India / 2013 / 1u 44min / D: Hiundi, English, Subtitles-ondertitels: Dutch-
Nederlands

Loha Singh is een elektricien in Kanpur en wordt door zijn omgeving 
beschouwd als de Robin Hood van zijn tijd. In deze Indische stad hebben 
meer dan 400.000 inwoners geen elektriciteit en dus besloot hij via illegale 
aansluitingen gratis stroom voor de armere buurten af te tappen van de 
rijken. Eén van zijn voornaamste tegenstanders is Ritu Maheshwari, de no-
nonsense CEO van Kesco, de grootste energieleverancier van India, die haar 
inkomsten zienderogen ziet dalen.
Loha Singh works as an electrician in Kanpur and is regarded as the Robin 
Hood of his time. More than 400.000 inhabitants of his city have no access to 
electricity and so he decides to install illegal connections: by draining the con-
nections of the rich, he is able to provide free power to the poorer areas. One of 
his main opponents is Ritu Maheshwari, the no-nonsense CEO of Kesco, India’s 
largest energy supplier, who is tired of seeing his revenues drop. 

DOCUMENTAIRE / DOCUMENTARY 

POWERLESS
Deepti Kakkar, Fahad Mustafa / India-Austria / 1u20 / 2012 / D: Hindi, English, Subtitles-
ondertitels: English-Engels

Om, die als figurant werkt in het Bollywood van de jaren 70, wordt smoor-
verliefd op de beroemde actrice Shanti. Haar gewelddadige echtgenoot 
zorgt er echter voor dat Shanti én Om omkomen in een brand in de 
filmstudio’s. Om wordt diezelfde nacht al geïncarneerd en groeit in zijn 
volgend leven op als de zoon van een beroemde acteur. Als hij 30 jaar 
later een oude verbrandde filmset bezoekt, overvallen hem gedachten en 
gevoelens uit zijn eerdere leven. Hij beslist dat als hij het mysterie van zijn 
vorige leven wil oplossen, hij moet uitzoeken wat er is gebeurd met hem 
en, belangrijker, met de liefde van zijn beide levens...Shanti. 
Om works as an extra in Bollywood, in the seventies, when he falls madly in 
love with famous actress Shanti. Her violent husband causes a destructive fire 
in the film studios where they both work, killing both Shanti and Om. That 
same night, Om is reincarnated as the son of a famous actor. Thirty years later, 
he visits an old, burned down movie set and is overtaken by thoughts and 
feelings from an earlier life. If he wants to solve the mysteries surrounding his 
former life, he needs to find out what happened to him and more importantly 
to the love of both of his lives, Shanti. 

Farah Khan / India / 2007 / 2u 44 min / D: Hindi, Urdu, Subtitles-ondertitels: English-Engels

ZO 17/11 -  20u00

DO 14/11 -  22u30

ZO 24/11 -  20u00

WO 20/11 -  22u30

VR 29/11 -  20u00

ZA 23/11 -  17u00

Het kleurrijke India is met zijn bruisende steden, gevarieerde leefwerelden 
en complexe sociale structuren een fantastische inspiratiebron voor verha-
len. In heel wat kortfilms, al dan niet van Indiase makers, speelt het land 
dan ook een cruciale rol. Deze selectie van kortfilms van en met nieuw 
Indisch filmtalent omvat o.a. Oscargenomineerde en bejubelde korte 
speelfilms, een fascinerende animatiefilm en een korte documentaire die 
een magnifieke ode is aan levenslust en volharding.
Colourful India, with its vibrant cities, its variety of subcultures and its 
complex social structures is a fantastic source of inspiration for stories. 
The country plays a central role in many short films, and not just those 
shot by Indian directors. This selection of short films by and with new 
Indian film talent, includes Oscar-nominated and acclaimed short fiction 
films, a fascinating animated film and a short documentary, a brilliant ode 
to vitality and perseverance.

KORTFILMCOMPILATIE / SHORT FILM COMPILATION 

NEW INDIAN FILM TALENT
Verschillende regisseurs-various directors / India - UK - Germany - Hungary - Canada / 1u 
32min / 2009-2012 / D: Hindi, Engels, Subtitles-ondertitels: English-Engels

ZA 16/11 -  17u00

WO 13/11 -  20u00

OM SHANTI OM


