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NIEUW
TÀR
za 01 20:30 • ma 03 14:30
week 14: do 06 20:00 • zo 09 15:00
Cate Blanchett in misschien wel
haar beste rol ooit, als internati-
onale ster-dirigent die haar tan-
den zet in een volgend concert
en volgende generatie musici.
Veel controverse voor Todd Field
(little children): had hij een
vrouwelijke maestro ‘mogen’
kiezen om ‘toxisch leiderschap’
te tonen? Het gaat echter over
meer in dit fascinerende drama
in de wereld van klassieke
muziek en toporkesten.

vakantie met papa
AFTERSUN
exit: vr 31 15:00 • ma 03 20:00
Prijswinnend debuut rond
opgroeien en jong vaderschap.

FEESTELIJKE SLOTAVOND JUBILEUM
DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED
eenmalig film-concert: vrijdag 31 maart 20:30
Kom op de laatste dag van ons 45-jarig jubileum met ons (en een
feestelijk welkomstdrankje) genieten van dit unieke film-concert
met de première van de filmmuziek die pianist Kevin Toma
speciaal voor deze gelegenheid componeerde. DIE ABENTEUER is
de oudst bewaard gebleven animatie-film van de geschiedenis,
en een van de eerste films van een vrouwelijke regisseur. Een
bijzondere zwijgende zwart-wit-klassieker (die n.b. bont
gekleurd is!) met live pianobegeleiding in onze filmzaal.

NIEUW
L'IMMENSITÀ
do 30 20:00 • di 04 14:30
week 14: zo 09 20:00 • wo 12 14:30
Vol weemoed blikt Emanuele
Crialese (nuovomondo) terug op
een moeilijke maar ook mooie
jeugd in Rome, in een gevoelig
drama dat is doordrenkt met de
jaren zeventig. De jonge Adri
treedt, met één been nog in de
magische kinderwereld, het
‘immense’ volwassen leven
tegemoet. Met een prachtrol
van Penélope Cruz als zachtaar-
dige maar markante moeder.

ijsland willen bedwingen
GODLAND
di 04 20:00 week 14: vr 07 15:00
Prachtig 19-eeuws drama in
spectaculair IJsland. Een jonge
priester probeert via zijn foto-

Wenodigen u graag uit om, na 4½maand speciale
activiteiten, vrijdagmet ons en een uniek filmcon-
cert de afsluiting te vieren van ons 45-jarig-jubile-
um. Vanaf deze week twee nieuwe films met
topactrices: Cate Blanchett in tàr en Penélope Cruz
in l'immensità. Laatste week voor aftersun.
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toestel de schoonheid van land-
schap en mensen te vangen.
maar beide zijn onbedwingbaar.

woorden op de hooizolder
WOMEN TALKING
zo 02 20:00• wo 05 14:30
week 14: zo 09 11:00 • di 11 20:00
Een Oscar voor Beste bewerking
voor Sarah Polley (away from
her) met grote thema's als
schuld, boete en vergiffenis van-
uit een vrouwelijk perspectief.
Wanneer een groep vrouwen in
een mennonieten-enclave, wan-
neer alle mannen weg zijn, tot
het inzicht komt dat ze genera-
ties lang zijn misbruikt, bespre-
ken ze wat ze moeten doen. De
stilte is doorbroken, er is geen
weg terug maar welke weg te
volgen? Ze vinden steun aan
elkaar en ook richting in mooie
woorden van hun sterke geloof.

schilderen met licht
DICHT BIJ VERMEER
do 30 14:30 • zo 02 11:00
week 14: wo 12 20:00
Docu vol fascinatie en liefde
voor de grensverleggende
Delftse meester, die een klein
oeuvre van wereldfaam naliet
maar geen zelfportretten, brie-
ven of aantekeningen.

opgezegde vriendschap
THE BANSHEES
OF INISHERIN

zo 02 15:00 • wo 05 20:00
week 14: za 08 16:30 • ma 10 20:00
Negen Oscar-nominaties voor
deze intrigerende tragedie met
wrange humor. Op een Iers
eilandje verzuurt plots de
vriendschap tussen Pádraic
(Colin Farrell) en beste kroeg-
maat Colm (Brendan Gleeson). Er
is niks voorgevallen, zoals op
Inisherinnooitwat gebeurt. Toch
ontspoort in het klein alles op
Shakespeareaanse wijze.

filmweek 13
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feestelijke
slotavond

Jubileum gemist? Kom ons alsnog ontdekken:
De beste films, elke dag (ook overdag!)
èn altijd gezellig napraten:
Happy Hourmet 30% korting op elk drankje

Jubileum Filmconcert
DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED (1926)
Première van de nieuwe filmmuziek die pianist Kevin Toma speciaal
voor deze avond componeerde bij de vertoning van de ‘kleurrijke’,
oudst bewaard gebleven animatiefilm van de filmgeschiedenis


