
films in voorburg 
en rijswijk
Programma januari t/m juni 2022
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Beste filmliefhebbers, met heel veel plezier presenteren Theater Ludens in 
Voorburg en het Filmhuis Rijswijk het gezamenlijke filmprogramma voor de 
periode januari t/m juni 2022. Ons gezamenlijke filmaanbod is gevarieerd: 
recente speelfilms, een enkele klassieker, films waarin een kunstenaar centraal 
staat en een aantal boeiende documentaires. Films die altijd iets speciaals 
bieden, die je bijblijven en uitnodigen tot napraten.

Wij hopen je komend seizoen te kunnen begroeten bij de voorstellingen en wij 
wensen je alvast heel veel kijkplezier.

INFORMATIE OVER CORONAMAATREGELEN

Theater Ludens en het Filmhuis Rijswijk dienen zich te houden aan de coronaregels van de 
rijksoverheid. Mogen de voorstellingen wel doorgaan? Op welke tijden? En hoeveel bezoekers 
mogen we ontvangen? Op het moment van het drukken van deze folder kunnen we nog niet 
overzien hoe de richtlijnen de komende maanden zullen zijn.  

Daarom vragen we je de websites van Theater Ludens en de bibliotheek in de gaten te houden 
voor de laatste stand van zaken: www.theaterludens.nl en www.bibliotheekaandevliet.nl/filmhuis.

FILMS IN THEATER LUDENS

Theater Ludens is dé culturele hotspot van Leidschendam-Voorburg! Met meer dan 150 
voorstellingen biedt Theater Ludens een geweldig aanbod op het gebied van cabaret, toneel, 
jeugdvoorstellingen, concerten en films. Naast de reguliere voorstellingen organiseert het theater 
speciale evenementen voor, en in samenwerking met, onze cultureel actieve inwoners. Theater 
Ludens organiseert samen met haar culturele en maatschappelijke partners veel activiteiten die 
de bewoners van Leidschendam-Voorburg ten goede komen. 

De filmvoorstellingen in Theater Ludens zijn altijd op donderdagmiddag en -avond. Met 
uitzondering van de film ‘Charlotte’ en de bijbehorende lezing van Anne Marie Boorsma. Deze 
activiteit is op woensdagmiddag 4 mei.

inleidende lezing door anne marie boorsma

De kunsthistorica Anne Marie Boorsma houdt dit seizoen zes keer een 
inleiding bij een film: 13 januari bij ‘Camille Claudel’, 10 februari bij 
‘Mr. Turner’, 17 maart bij ‘Pollock’, 14 april bij ‘Woman in gold’, 4 mei bij 
‘Charlotte’ en 9 juni bij ‘Fanny & Alexander’.

Als je een lezing bijwoont, krijg je meer inzicht in de film. Anne Marie 
attendeert je op feiten die je anders (misschien) niet opgevallen zouden 
zijn. Voor de inleiding en de film dien je apart een kaartje te kopen. 

Anne Marie Boorsma studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden af in 
de kunstgeschiedenis van de moderne tijd. Haar bijvakken waren 



theaterwetenschap en psychologie. Film heeft haar altijd gefascineerd. In haar studententijd was 
ze dan ook vaak te vinden in de bioscoop. In Leiden volgde ze de colleges filmgeschiedenis. Ze was 
daar zo enthousiast over dat ze besloot af te studeren op een filmhistorisch onderwerp. Ze koos 
voor een film van Ingmar Bergman. Het resulteerde in een half-historische, half-psychologische 
afstudeerscriptie.

FILMS IN HET FILMHUIS RIJSWIJK

In het Theater van de bibliotheek in Rijswijk kun je iedere dinsdagmiddag en de laatste 
zaterdagmiddag van de maand genieten van een mooie film. 

Bij drie films op zaterdag is er voorafgaand aan de film een inleiding. Dat is het geval bij ‘Petite 
fille’ op 26 februari. In de Boekenweek (thema ‘Eerste liefde’) houdt Gerlinda Heywegen van Koning 
Film op zaterdag 12 maart een presentatie over eerste liefdes in films. Die middag staat de film 
‘Ophelia’ op het programma. Zaterdag 30 april komt een ambassadeur van het KNGF met een 
hulphond naar de bibliotheek. En vertelt voorafgaand aan de film ‘Buddy’ over de samenwerking 
tussen mens en hulphond.

De filmmiddagen zijn een goede gelegenheid om én van een film te genieten én andere 
filmliefhebbers te ontmoeten. 

De voorstellingen worden begeleid door een enthousiast team van vrijwilligers. Zij zorgen dat je 
kunt genieten van een gezellige filmmiddag, waar ook tijd is voor een praatje, over de film of over 
iets persoonlijks.

films lenen
Ben je nog niet uitgekeken op films? In de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg van de 
Bibliotheek aan de Vliet kun je films en populaire series lenen op dvd en blu-ray.  Je leent deze 
materialen gratis voor twee weken. De nieuwste Toptitels leen je voor één week en daarvoor 
betaal je € 2,00 leengeld.

KIJKWIJZER

Geweld

Angst

Seks

Discriminatie

Drugs en/of alcoholgebruik

Grof taalgebruik

KAARTVERKOOP

Kaarten voor de films in Theater Ludens kun je 
alleen kopen aan de kassa bij Theater Ludens of 
via www.theaterludens.nl. 

Kaarten voor de films in het Filmhuis Rijswijk 
kun je alleen kopen aan de informatiebalie in 
de locaties van de Bibliotheek aan de Vliet of via 
www.bibliotheekaandevliet.nl/filmhuis.



JANUARI

adam
De zwangere, ongetrouwde Samia zoekt een dak 
boven haar hoofd en klopt aan bij Abla, weduwe en 
moeder van de 8-jarige Warda. In eerste instantie 
blijft de deur voor Samia gesloten, maar geleidelijk 
vinden de vrouwen steeds meer steun bij elkaar. 
Ondertussen bakken ze in de bakkerij van Abla de 
heerlijkste Marokkaanse lekkernijen. Uitblinker 
onder de art house films.

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

theater ludens

Geannuleerd in verband met de lockdown.

the sunlit night
‘The Sunlit Night’ volgt een Amerikaanse 
schilderes die haar pad kruist met een emigrant 
bij de poolcirkel aan de Noorse kust. Zij is op de 
plek beland wegens carrièremogelijkheden, hij om 
zijn vader te begraven in het land van de Vikingen. 
Daar, waar de zon nooit onder gaat, begraven ze 
het verleden en zien ze de toekomst tegemoet.

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

kijkwijzer

     



JANUARI

the father
The Father is een fascinerend portret van een man 
die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De 
briljante vertolking van Anthony Hopkins laat je 
geen moment los. Olivia Colman als zijn dochter 
Anne, laat zowel haar onmacht als haar liefde voor 
haar vader zien. Een film die binnenkomt.

theater ludens

Geannuleerd in verband met de lockdown.

filmhuis rijswijk

di 5 april • 14:00 - 16:00 uur

kijkwijzer

     

lezing + film: camille claudel
Winter 1915, de befaamde beeldend kunstenares 
Camille Claudel is door haar familie opgesloten 
in een inrichting in Zuid-Frankrijk. Ze zal nooit 
meer beeldhouwen. Hier leeft Camille eenzaam, 
wachtend op bezoek van haar broer Paul. 

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing over de 
beeldhouwer Claudel.

theater ludens

Geannuleerd in verband met de lockdown.



JANUARI

waiting for the barbarians
Al tientallen jaren is een oude, beschaafde 
magistraat trouwe dienaar van een dorp aan de 
grens van het Rijk. Al die jaren negeert hij een 
mogelijk dreigende oorlog met de barbaren, een 
nomadenvolk in het grensgebied. Wanneer de 
regering het decreet uitvaardigt dat de barbaren 
moeten worden vervolgd, raakt de oude man 
verwikkeld in een persoonlijk conflict.

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

kijkwijzer

the courier

‘The Courier’ vertelt het waargebeurde verhaal 
over een Britse zakenman en spion, Greville 
Wynne. Tijdens de Koude Oorlog werkt hij samen 
met een Russische contraspion om informatie 
in te winnen over het kernwapenbeleid van de 
Sovjet-Unie. Het beoogde doel van de missie is de 
Cubaanse rakettencrisis oplossen.

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

theater ludens

do 19 mei • 20:00 - 21:45 uur

kijkwijzer

          



JANUARI / FEBRUARI

corpus christi

Aangrijpend drama over jonge delinquent Daniel, 
die de jeugdinrichting ontvlucht en zich in een 
plattelandsdorpje voordoet als priester. Waar hij 
met zijn eigenzinnige aanpak en dwarse morele 
opvattingen voor veel opschudding zorgt. Maar 
ook trauma’s aanpakt waar de vorige priester niet 
aan durfde te beginnen.

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

theater ludens

do 23 juni • 20:00 - 22:15 uur

kijkwijzer

          

le meilleur reste a venir
Arthur en César zijn al hun hele leven beste 
vrienden, maar totaal verschillend. Na een 
misverstand in het ziekenhuis zijn ze er beiden 
van overtuigd dat de ander nog maar kort te leven 
heeft. Ze laten alles achter om de verloren tijd in te 
halen en zoveel mogelijk uit hun leven te halen nu 
het nog kan.

filmhuis rijswijk

di 1 februari • 14:00 - 16:15 uur

theater ludens

do 3 februari • 20:00 - 22:15 uur

kijkwijzer

     



FEBRUARI

burden
South Carolina, 1996. Mike Burden is een loyaal lid 
van de Ku Klux Klan. Hij verandert van gedachten 
wanneer hij verliefd wordt op de alleenstaande 
moeder Judy. Hij vlucht weg van de Klan en wordt 
opgenomen in het gezin van dominee Kennedy, 
een idealistische Afro-Amerikaanse predikant 
die ernaar streeft om de vrede te bewaren. Het 
indrukwekkende Burden is gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal.

filmhuis rijswijk

di 8 februari • 14:00 - 16:15 uur

kijkwijzer

     

lezing + film: mr. turner
De gerenommeerde kunstenaar J.M.W. Turner 
werd verbannen bij de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten. Hij woonde samen met 
zijn vader en maakte deel uit van de aristocratie, 
bezocht bordelen en haalde inspiratie uit zijn vele 
reizen. Hij werd bespot en met sarcasme overladen.

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing.

theater ludens

do 10 februari • lezing 14:00 - 15:00 uur

do 10 februari • film 15:00 - 17:45 uur

kijkwijzer



FEBRUARI

druk
Er is een theorie dat we geboren zouden moeten 
worden met een aandeel alcohol in ons bloed. 
Een kleine dosering opent onze geest voor de 
wereld om ons heen, vermindert onze problemen 
en verhoogt onze creativiteit. Vier vrienden, 
leraren op een middelbare school, beginnen een 
experiment om de hele dag door een constante 
dosering alcohol in hun bloed te hebben.

theater ludens

do 10 februari • 20:00 - 22:15 uur

filmhuis rijswijk

di 22 februari • 14:00 - 16:15 uur

kijkwijzer

     

minari
Het Koreaanse gezin Yi ruilt het stadsleven in voor 
het landelijke Arkansas om daar hun ‘American 
dream’ waar te maken. De nieuwe omgeving 
brengt flink wat uitdagingen met zich mee. 
Financieel gaat het ze niet voor de wind en hun 
zoon heeft een hartafwijking. Toch proberen ze 
samen een weg te vinden in het boerenleven. Maar 
als grootmoeder onverwachts bij ze intrekt, wordt 
het gezin pas echt op de proef gesteld.

filmhuis rijswijk

di 15 februari • 14:00 - 16:15 uur

kijkwijzer



FEBRUARI / MAART

petite fille
De zevenjarige Sasha droomt ervan een meisje te 
mogen zijn. Haar familie staat haar bij, maar op 
school moet ze jongenskleren dragen en wordt 
ze anders behandeld dan haar klasgenoten. Voor 
Sasha is het soms moeilijk te begrijpen waarom 
ze niet kan zijn wie ze is en kan dragen wat ze wil.

Voorafgaand aan de film in Filmhuis Rijswijk 
houdt transvrouw Remke Verdegem een lezing 
over het thema genderdysforie.

filmhuis rijswijk • lezing + film

za 26 februari • lezing 14:00 - 14:45 uur

za 26 februari • film 15:00 - 16:45 uur

theater ludens

 do 3 maart • 20:00 - 21:45 uur

blackbird
Een terminaal zieke moeder nodigt haar familie 
uit in haar landhuis voor een laatste bijeenkomst. 
Aanvankelijk hebben de familieleden aanvaard dat 
hun moeder wenst te sterven voordat haar ziekte 
erger wordt. Gaandeweg beginnen de spanningen 
toch hoger op te lopen tussen haar twee dochters.

filmhuis rijswijk

di 1 maart • 14:00 - 16:00 uur

kijkwijzer

     



MAART

mi vida
De Schiedamse kapster Lou (Loes Luca) heeft 
haar leven lang voor anderen gezorgd. Tijdens 
een taalcursus in Andalusië wordt ze voor het 
eerst sinds lange tijd met haar eigen dromen 
en onvervulde verlangens geconfronteerd. Haar 
lerares Spaans moedigt haar aan een nieuw leven 
in Spanje te beginnen. De inmiddels volwassen 
kinderen van Lou zijn het daar niet mee eens.

theater ludens

do 3 maart • 15:00 - 16:45 uur

filmhuis rijswijk

di 31 mei • 14:00 - 15:45 uur

le sorelle macaluso
Vijf zussen wonen in een appartement in Palermo. 
Ze leven van de duiven die ze houden en verhuren 
voor ceremonies. Ze hebben het niet breed, maar 
ze redden zich en zijn gelukkig. Als ze op een 
zomerdag samen naar het strand gaan, voltrekt 
zich een tragedie die het leven van de zussen en 
hun onderlinge relaties voorgoed zal veranderen.

filmhuis rijswijk

di 8 maart • 14:00 - 15:45 uur

kijkwijzer

     



MAART

ophelia
‘Ophelia’ is de moderne vertelling van het verhaal 
van Hamlet vanuit het perspectief van Ophelia. 
Ophelia is een mooie, intelligente vrouw die de 
aandacht weet te trekken van de knappe prins 
Hamlet. Al snel raken de twee verwikkeld in een 
onmogelijke, verboden liefde.

Gerlinda Heywegen van Koning Film verzorgt een 
lezing over het thema eerste liefde in films.

filmhuis rijswijk

za 12 maart • lezing 14:00 - 14:45 uur

za 12 maart • film 15:00 - 17:15 uur

kijkwijzer

the mauritanian

The Mauritanian’ vertelt het waargebeurde 
verhaal van Mohamedou Ould Slahi, die werd 
verdacht van een belangrijk aandeel in de 
aanslagen op de Twin Towers. Hij werd zonder 
bewijs vastgezet in Guantánamo Bay. De film 
houdt een krachtig pleidooi voor het behoud van 
menselijke waardigheid.

filmhuis rijswijk

di 15 maart • 14:00 - 16:30 uur

kijkwijzer

     



MAART

lezing + film: pollock
In 1940 ontmoeten de kunstenaars Lee Krasner en 
Jackson Pollock elkaar in New York. Om de carrière 
van Pollock te helpen stopt Lee met schilderen 
maar kan niet voorkomen dat Pollock naar de 
fles grijpt. Ze verhuizen naar het platteland en 
trouwen. In alle rust en zonder drank gaat Pollock 
de schilderijen maken waardoor hij de eerste 
Amerikaanse schilder wordt die wereldwijd succes 
heeft. 

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing.

theater ludens

do 17 maart • lezing 14:00 - 15:00 uur

do 17 maart • film 15:00 - 17:30 uur

benedetta
Eind 17e eeuw sluit Benedetta Carlini zich aan bij 
een klooster in Toscane. Al jong beleeft de knappe 
non religieuze visioenen en ze lijkt wonderen te 
kunnen verrichten. Haar invloed op het leven in 
het klooster is dan groot. Terwijl de pest het land 
teistert besluit de Kerk onderzoek te doen naar 
Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non 
meer geheimen heeft.

theater ludens

do 17 maart • 20:00 - 22:30 uur

kijkwijzer

          



MAART

bombshell
Een onthullende kijk in het meest krachtige en 
controversiële media-imperium dat Amerika 
ooit gekend heeft: Fox News. Gebaseerd op het 
waargebeurde schandaal vertelt Bombshell het 
explosieve verhaal van de vrouwen die het zwijgen 
doorbraken en het hoofd van Fox News, Roger Ailes, 
beschuldigden van seksuele intimidatie.

filmhuis rijswijk

di 29 maart • 14:00 - 16:15 uur

theater ludens

do 31 maart • 20:00 - 22:00 uur

kijkwijzer

          

supernova
Sam is 20 jaar samen met Tusker. Met hun caravan 
reizen ze door Engeland. Ze bezoeken vrienden, 
familie en diverse locaties. Het stel wil van elkaars 
gezelschap genieten, omdat bij Tusker twee jaar 
geleden dementie vastgesteld werd. Gedurende de 
trip blijken hun visies op de toekomst niet overeen 
te komen en worden geheimen onthuld.

filmhuis rijswijk

di 22 maart • 14:00 - 16:00 uur

theater ludens

do 12 mei • 20:00 - 22:00 uur

kijkwijzer



MAART

envole moi (fly me away)
Het leven is voor Thomas één groot feest. Voor 
zijn vader, de hartchirurg dokter Reinhard is de 
maat vol. Hij dwingt Thomas om de zorg op zich te 
nemen voor één van zijn jonge patiënten. Marcus 
is 12 en woont alleen bij zijn moeder. Hij lijdt aan 
een ernstige hartziekte en zijn leven bestaat uit 
school en ziekenhuisopnames. Thomas en Marcus 
ontwikkelen een unieke vriendschap die hun 
levens voor altijd verandert.

theater ludens

do 31 maart • 15:00 - 16:30 uur

kijkwijzer

     



APRIL

the father
The Father is een fascinerend portret van een man 
die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De 
briljante vertolking van Anthony Hopkins laat je 
geen moment los. Olivia Colman als zijn dochter 
Anne, laat zowel haar onmacht als haar liefde voor 
haar vader zien. Een film die binnenkomt.

filmhuis rijswijk

di 5 april • 14:00 - 16:00 uur

theater ludens

Geannuleerd in verband met de lockdown.

kijkwijzer

     

pavarotti
Luciano Pavarotti had een leven met uitzonderlijke 
hoogtepunten en zware dieptepunten. Zijn artistieke 
ambities, zijn ongekende talent en zijn nauwe band 
met het publiek maakten hem tot wereldster. Met 
beelden uit het familiearchief, interviews en tv-
registraties is deze documentaire een ode aan een 
van de grootste artiesten aller tijden.

filmhuis rijswijk

di 12 april • 14:00 - 16:15 uur

theater ludens

do 28 april • 15:00 - 17:00 uur

kijkwijzer

     



APRIL

lezing + film: woman in gold
Maria Altmann, een Joodse vluchteling, gaat 
met hulp van een jonge advocaat een juridische 
strijd aan tegen de Oostenrijkse overheid om vijf 
schilderijen van kunstenaar Gustav Klimt. Tijdens 
WO II zouden deze gestolen zijn uit het huis van 
haar familie.

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing.

theater ludens

do 14 april • lezing 14:00 - 15:00 uur

do 14 april • film 15:00 - 17:00 uur

kijkwijzer

     

judas and the black messiah
De zwarte messias uit de titel is Black Panther 
Fred Hampton en zijn Judas is Bill O’Neal, een 
kruimelcrimineel die eind jaren zestig door de FBI 
wordt geronseld om te infiltreren bij Hamptons 
afdeling van de Black Panther Party for Self-
Defense in Chicago. Waargebeurd, wat deze 
tragische geschiedenis nog aangrijpender maakt.

theater ludens

do 14 april • 20:00 - 22:30 uur

kijkwijzer

     



APRIL

nomadland

Een Amerikaanse vrouw laat, na het overlijden 
van haar man en sluiting van haar bedrijf, alles 
achter zich en trekt met een camper door de VS. 
Met tijdelijke klusjes probeert ze rond te komen. 
Onderweg komt ze meer zestigplussers tegen die 
ook - noodgedwongen of vrijwillig - een bestaan 
als moderne nomade leiden.

filmhuis rijswijk

di 19 april • 14:00 - 16:00 uur

theater ludens

do 28 april • 20:00 - 22:00 uur

kijkwijzer

lara
Op Lara’s zestigste verjaardag zal haar zoon Viktor 
een pianorecital geven met een eigen compositie. 
Hij is zijn veeleisende moeder ontvlucht en laat 
niets van zich horen. Haar familieleden maken 
haar duidelijk dat ze Viktor met rust moet laten. 
Uit wanhoop koopt ze de laatste concertkaarten 
en deelt die uit aan bekenden. Het wordt een dag 
vol bijzondere ontmoetingen en verrassingen.

filmhuis rijswijk

di 26 april • 14:00 - 16:00 uur



APRIL

lezing + film: buddy
Regisseur Heddy Honigmann onderzoekt de 
hechte band tussen mens en dier in dit portret 
van een zestal geleidehonden en hun eigenaren. Is 
het liefde, loyaliteit of simpelweg een werkrelatie? 
De antwoorden verschillen, maar dat de band 
bijzonder en onvoorwaardelijk is, daar zijn ze het 
allemaal over eens. 

Voorafgaand aan de film geeft een ambassadeur van 
het KNGF een lezing over buddy- en geleidehonden.

filmhuis rijswijk

za 30 april • lezing 14:00 - 14:45 uur

za 30 april • film 15:00 - 16:45 uur



MEI

lezing + film: charlotte

Charlotte Salomon is een jonge Joodse vrouw die 
in 1939 het nazistische Berlijn ontvlucht en bij haar 
grootouders in Zuid-Frankrijk intrekt. Daar begint 
ze aan reeks van 1300 autobiografische gouaches 
en tekeningen, samengevat onder de titel Leben? 
oder Theater?. In 1943 wordt Salomon opgepakt 
door de Duitsers en afgevoerd naar Auschwitz 
waar ze datzelfde jaar wordt vermoord.

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing.

theater ludens

wo 4 mei  • lezing 14:00 - 15:00 uur

wo 4 mei • film 15:00 - 17:00 uur

de slag om de schelde
Op het Zeeuwse Walcheren in 1944 kruisen de 
wegen van een Nederlandse jongen die voor de 
Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot 
en een tegen wil en dank in het verzet betrokken 
Zeeuws meisje elkaar. Ze worden geconfronteerd 
met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en 
andermans vrijheid.

filmhuis rijswijk

di 3 mei • 14:00 - 16:30 uur

theater ludens

do 5 mei • 20:00 - 22:30 uur

kijkwijzer

     



MEI

supernova
Sam is 20 jaar samen met Tusker. Met hun caravan 
reizen ze door Engeland. Ze bezoeken vrienden, 
familie en diverse locaties. Het stel wil van elkaars 
gezelschap genieten, omdat bij Tusker twee jaar 
geleden dementie vastgesteld werd. Gedurende de 
trip blijken hun visies op de toekomst niet overeen 
te komen en worden geheimen onthuld.

filmhuis rijswijk

di 22 maart • 14:00 - 16:00 uur

theater ludens

do 12 mei • 20:00 - 22:00 uur

kijkwijzer

the secret: dare to dream
Miranda is een weduwe die er moeite mee heeft 
om haar drie kinderen alleen op te voeden. Een 
krachtige storm brengt een grote uitdaging en een 
mysterieuze man in haar leven. De aanwezigheid 
van Bray Johnson zorgt ervoor dat haar gezin weer 
opbloeit. Maar Bray heeft een geheim en dat kan 
ervoor zorgen dat alles verandert.

filmhuis rijswijk

di 10 mei • 14:00 - 16:00 uur

theater ludens

do 19 mei • 15:00 - 17:00 uur

kijkwijzer

     



MEI

the courier
‘The Courier’ vertelt het waargebeurde verhaal 
over een Britse zakenman en spion, Greville 
Wynne. Tijdens de Koude Oorlog werkt hij samen 
met een Russische contraspion om informatie 
in te winnen over het kernwapenbeleid van de 
Sovjet-Unie. Het beoogde doel van de missie is de 
Cubaanse rakettencrisis oplossen.

theater ludens

do 19 mei • 20:00 - 21:45 uur

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

kijkwijzer

          

proxima
Sarah is de alleenstaande moeder van Stella. Zij 
meldt zich aan voor een jarenlange ruimtemissie. 
Ze voegt zich bij een uitsluitend mannelijke 
bemanning en moet enorm haar best doen om 
zich te bewijzen. Tegelijkertijd moet ze zien om te 
gaan met haar intense schuldgevoel en verdriet 
om de tijdelijke scheiding van haar dochter.

filmhuis rijswijk

 di 17 mei • 14:00 - 16:00 uur

kijkwijzer

     



MEI

first cow

Vrolijke schavuitenfilm die in de 19e eeuw in 
Oregon speelt. Het leven van Cookie Figowitz en 
King Lu komt in een stroomversnelling wanneer 
een rijke Britse bonthandelaar een koe laat 
overkomen, omdat hij een wolkje melk wil in zijn 
thee. Het is de eerste koe in het gebied en Cookie 
kan de melk goed gebruiken voor zijn fenomenale, 
gefrituurde koekjes.

theater ludens

do 26 mei • 20:00 - 22:15 uur

kijkwijzer

     

the singing club
Een groep vrouwen waarvan de partners op missie 
zijn in Afghanistan, proberen hun zorgen en 
verveling te verdrijven met breien, wandelen en 
een leesclub. Kate wil een zangkoor oprichten en 
vraagt Lisa als dirigente. De twee verschillen in stijl 
en aanpak, maar na een tijd weten zij en de andere 
koorleden hun verschillen te overwinnen.

filmhuis rijswijk

di 24 mei • 14:00 - 16:15 uur

theater ludens

do 2 juni • 15:00 - 17:15 uur

kijkwijzer



MEI

mi vida
De Schiedamse kapster Lou (Loes Luca) heeft 
haar leven lang voor anderen gezorgd. Tijdens 
een taalcursus in Andalusië wordt ze voor het 
eerst sinds lange tijd met haar eigen dromen 
en onvervulde verlangens geconfronteerd. Haar 
lerares Spaans moedigt haar aan een nieuw leven 
in Spanje te beginnen. De inmiddels volwassen 
kinderen van Lou zijn het daar niet mee eens.

filmhuis rijswijk

di 31 mei • 14:00 - 15:45 uur

theater ludens

do 3 maart • 15:00 - 17:00 uur

i am greta

Een prachtige en bijzonder ontroerende film 
over de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. 
Dankzij unieke toegang tot haar leven, zie je het 
verhaal achter de bekende nieuwsfeiten. Een 
indrukwekkend, intiem en buitengewoon verhaal 
waar volharding, tragiek, levensgeluk en inspiratie 
op een manier samenkomen, zoals je zelden zag.

filmhuis rijswijk

za 28 mei • 14:00 - 16:15 uur

theater ludens

do 2 juni • 20:00 - 22:00 uur



JUNI

the power of the dog

Phil Burbank runt in de jaren twintig van de 
vorige eeuw in Montana een ranch. Naar de 
buitenwereld toe gedraagt hij zich als de stoere 
macho die neerkijkt op alles wat zwak en verfijnd 
is, maar van binnen hunkert hij naar aanraking. 
Bijvoorbeeld door Peter, de zoon van weduwe 
Ruth. De dramatische climax van de film is even 
bloedstollend als aangrijpend.

theater ludens

do 9 juni • 20:00 - 22:30 uur

kijkwijzer

          

lezing en film: fanny & alexander

Fanny en Alexander vormen met hun ouders een 
vrolijke familie in Zweden. Oscar en Emilie beheren 
het lokale theater. Als Oscar jong overlijdt trouwt 
weduwe Emilie met een geestelijke en verhuist ze 
met de kinderen naar zijn strenge en sobere huis. 
De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig.

Voorafgaand aan de film houdt kunsthistoricus 
Anne Marie Boorsma een lezing.

theater ludens

do 9 juni • lezing 13:00 - 14:00 uur

do 9 juni • film 14:00 - 16:00 uur

kijkwijzer

     



JUNI

de veroordeling
IJzersterke reconstructie - de film is uitsluitend 
gebaseerd op archiefmateriaal, officiële stukken 
en getuigenverklaringen - van de nasleep van 
de beruchte Deventer moordzaak uit 1999, toen 
de weduwe Wittenberg door wurging en vijf 
messteken in haar borst om het leven werd 
gebracht. Gezien door de ogen van Netwerk-
journalist Bas Haan.

theater ludens

do 16 juni • 20:00 - 22:30 uur

kijkwijzer

     

luizenmoeder - de film
In het vervolg op de spraakmakende tv-serie 
probeert Juf Ank de boel weer op de rit te krijgen 
na het wegvallen van directeur Anton. Door de 
coronacrisis zijn ouders nog veeleisender dan 
voorheen. Er staat een groot themafeest op de 
planning en er komt een nieuwe interim-directeur. 
Maar heeft die wel het beste met de leerlingen 
voor?

theater ludens

do 16 juni • 15:00 - 17:00 uur

kijkwijzer

     



JUNI

corpus christi

Aangrijpend drama over jonge delinquent Daniel, 
die de jeugdinrichting ontvlucht en zich in een 
plattelandsdorpje voordoet als priester. Waar hij 
met zijn eigenzinnige aanpak en dwarse morele 
opvattingen voor veel opschudding zorgt. Maar 
ook trauma’s aanpakt waar de vorige priester niet 
aan durfde te beginnen.

theater ludens

do 23 juni • 20:00 - 22:15 uur

filmhuis rijswijk

Geannuleerd in verband met de lockdown.

kijkwijzer

          

spencer
December 1991; het huwelijk van de Prins en 
Prinses van Wales is met de jaren behoorlijk kil 
geworden. Ondanks geruchten over vermeende 
affaires en een eventuele scheiding, vinden 
er volop kerstfestiviteiten plaats rondom het 
Sandringham House. Een tijd waarin er gejaagd 
en geschoten, gegeten en gedronken wordt. Diana 
kent het ritueel. Echter zullen de dingen dit jaar 
heel anders zijn.

theater ludens

do 23 juni • 15:00 - 17:00 uur

kijkwijzer

     



FILMHUIS RIJSWIJK THEATER LUDENS
Generaal Eisenhowerplein 101
2288 AG Rijswijk

Burgemeester Feithplein 95
2273 BW Voorburg

070 2400 250
www.bibliotheekaandevliet.nl

070 3871 168
www.theaterludens.nl

prijzen 

Leden € 6,50
Niet-leden € 8,00
Lezing + film leden € 11,50
Lezing + film niet-leden € 13,00

prijzen 

Normaal € 9,00
Leden bibliotheek € 7,00
Ooievaarspas € 4,50
Lezing bij film € 5,00

kaartverkoop
Kaarten voor de films in het Filmhuis 
Rijswijk kun je alleen kopen aan de 
informatiebalie in de locaties van 
de Bibliotheek aan de Vliet of via de 
website.

In de bibliotheek kun je alleen met 
pin of tegoed op je bibliotheekpas 
betalen. 

Op de website koop je een filmkaartje 
door te betalen met iDEAL.

kaartverkoop
Kaarten voor de films in Theater 
Ludens kun je alleen kopen aan de 
kassa bij Theater Ludens of via de 
website. 

Je kunt eenvoudig en snel online 
kaarten bestellen en direct afrekenen 
met iDEAL.

De theaterkassa is geopend op 
woensdag- en zaterdagmiddag van 
14:00 tot 16:00 uur en een uur vóór 
aanvang van iedere voorstelling.


