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Ons programma 2e deel 2022
What we did on our Holiday
14
sept
2022

Huwelijk van Doug en Abi staat op knappen, maar dat moet
geheim blijven voor Dougs vader, die kanker heeft, in een
vergevorderd stadium. Dat is best lastig wanneer het gezin
naar Schotland gaat om Opa’s verjaardag te vieren. Frisse
tragikomedie met fijne dialogen, innemende spel van de
jonge acteurs en fraaie beelden van het Schotse landschap.

Regie: Andy Hamilton en Guy Jenkin 2014

Suffragette
12
okt
2022

Suffragette betekent in het Engels “een vrouw die strijdt
voor vrouwenrechten en voornamelijk vrouwenkiesrecht”
In deze film zijn het de arbeidsters die erachter komen dat
vreedzame protesten tot niets leidden. De enige kans op
verandering is radicalisering en geweld. Prachtige rol van
Merel Streep.

Regie:

16
nov
2022

14
dec
2022

Sarah Gavron

2015

Summerland
Een betoverende film die zich afspeelt in een schitterende
omgeving en het tijdsbeeld is briljant neergezet. Bijzonder
te zien hoe het er aan toeging op het Britse platteland
tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe ieder zijn steentje
moest bijdragen.
Regie:
Jessica Swale
2020

The Secret life of Bees
South-Carolina 1964, Lily en haar enige vriendin lopen weg
van huis, dit om de ruwe opvoeding en moeilijke relatie
met haar vader. Onderweg ontmoeten zij drie zusters die
imkers zijn, zij ontvangen het koppel met een warm hart in hun
huis. Daar zullen zij het geheim van de moeder van Lily
waarschijnlijk kunnen onthullen.

Regie:

Gina Prince-Bythewood

2008

The Zookeeper’s Wife

11
jan
2023

Gebaseerd op waargebeurd verhaal en op de gelijknamige
roman van Diane Ackerman. In deze film volgen we het
bewogen verhaal van Antonina, de vrouw van
Jan Zabinska, directeur van de dierentuin in Warschau.
Met hun dierentuin als dekmantel weten zij beiden meer
dan 300 Joden uit handen van de Nazi’s te houden.

Regie: Nikie Caro
LOCATIE:
DE BINDER
Hoflaan 29
Leersum
AANVANG:
20.00 UUR;
ZAAL OPEN: 19.30 UUR
KAARTEN:
12,50 EURO per stuk incl.2 consumpties
RESERVEREN: via onze website filmhuis.skiam.nl/reserveren
U krijgt een bevestiging gemaild.
TEL:
06-20420537

2017
Reserveringen zijn pas definitief
na online betaling.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers !!
[intresse spreek ons aan tijdens een van onze
voorstellingen]

