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Ons programma 1e helft 2023 

The Duke 
Gebaseerd op de diefstal van Goya’s portret van de 
Hertog van Wellington in 1961. Een taxichauffeur steelt 
Goya’s portret uit de National Gallery in Londen. Hij 

vraagt aandacht voor de ouderenzorg. Een charmante 
verfilming van een ‘gewone man’ die probeert de 
aandacht te trekken bij de overheid.  

Regie: Roger Michell           2020 

Madres Paralelas 
Twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar in het 
ziekenhuis. Ze zijn allebei alleenstaand en niet gepland 

zwanger. De twee vrouwen krijgen een sterke band met 
elkaar terwijl ze de confrontatie met het moederschap 
aangaan. 

Regie: Pedro Almodovar 2021 

 

Les plus belles années d’une vie 
Voormalig autocoureur is ervan overtuigd dat zijn beste 

jaren achter hem liggen. Hij woont in een instelling en 
weigert vrienden te maken of mee te doen aan activi-
teiten. Zijn vroegere geliefde Anne bezoekt Jean-Louis in 
het tehuis en de herinneringen komen terug. 

Regie: Claude Lelouch  2019 
 

F i s h e r m a n ’ s  F r i e n d s 
Een cynische platenbaas wordt tijdens een vrijge-
zellenweekend in de maling genomen. Zijn collega’s 
overtuigen hem een visserskoor een contract aan te 
bieden. De vissers werken niet echt mee en de platenbaas 

raakt steeds meer betrokken bij de plaatselijke bevolking. 
 
Regie: Chris Foggin 2019 

Hidden Figures 

Gebaseerd op een waargebeurd historisch feit. Drie vrouwen 
werken bij de NASA en zijn briljant maar worden pijnlijk 
gediscrimineerd vanwege hun afkomst. “Hidden figures: zij 

waren het geheime wapen van de NASA. 

 
Regie: Theodore Melfi                                        2016 

 

Colette 
Het waargebeurde levensverhaal over een vrouw die 
rond de vorige eeuwwisseling (1900) trouwt met een 

literaire ondernemer. 

 

Regie: Wash Westmoreland     2018 

 
Locaties 
DE BINDER              : Hoflaan 29 te Leersum 
ALLEMANSWAARD : Allemanswaard 13 te Amerongen 
  

AANVANG             : 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 uur 
PRIJS             : € 9,75 

    (consumpties niet inbegrepen) 

in 

http://www.filmhuis.skiam.nl/
mailto:filmhuisal@gmail.com

