
FILMS IN VOORBURG  
EN RIJSWIJK

Programma januari tot 
en met maart 2023



Het voorjaarsseizoen 2023 van het Filmhuis bij Bibliotheek aan de Vliet heeft een nieuwe 
invulling gekregen. In plaats van elke week draaien één keer per maand een film met 
daarbij een presentatie, lezing of workshop.

Wij delen alleen de films tot en met maart. Wij weten nu niet zeker wanneer  de verhuizing 
naar het Huis van de Stad zal plaatvinden. Houd de website in de gaten voor de laatste 
updates!

Dit keer wisselen we tussen prachtige verhalen, feelgood movies en documentaires over 
maatschappelijke onderwerpen. 

Wij hopen u via dit programma te vermaken, te verrassen en te inspireren.

INFORMATIE OVER CORONAMAATREGELEN
Op het moment van het drukken van deze folder kunnen we nog niet overzien hoe de richtlijnen 
de komende maanden zullen zijn met betrekking tot corona. 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 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. 

INLEIDENDE LEZING DOOR ANNE MARIE BOORSMA
Kunsthistorica Anne Marie Boorsma houdt dit seizoen drie keer een lezing bij een film: 
12 januari bij The Hours, 23 februari bij The King’s Speech en 23 maart bij Judy.

Tijdens de lezing zal je meer inzicht krijgen in de film. Anne Marie attendeert je op feiten die je 
anders (misschien) niet opgevallen zouden zijn. 

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 op een dinsdagmiddag genieten van een 
mooie film. 

Bij elke film is er lezing aan de film verbonden. Journalist Lex Boon geeft op 17 januari een lezing 
bij The Duke, Annelies Langelaar van Free Press Unlimited op 21 februari bij Writing with Fire en 
het Financieel Netwerk op 21 maart bij Shabu. 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. 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.

Writing with Fire Writing with Fire • • dinsdag 21 februari dinsdag 21 februari •• Rijswijk Rijswijk



THE HOURS (MET LEZING)
Drama van Stephen Daldry. 

Met o.a. Meryl Streep, Nicole Kidman en Julianne 
Moore. 

De huisvrouw Laura Brown plant een feestje 
voor haar echtgenoot. Tegelijkertijd leest ze de 
roman ‘Mrs. Dalloway’ van Virginia Woolf. Clarissa 
Vaughn, die in het heden leeft, organiseert een 
feestje voor haar vriend Richard. Richard is een 
beroemde auteur die stervende is aan aids. 

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

theater ludens

do 12 januari • 14:00 uur

kijkwijzer

FILMHUIS CLASSICS: WILL IT SNOW FOR 
CHRISTMAS?
Drama van Sandrine Veysset.

Met o.a. Dominique Reymond, Daniel Duval, Jessica 
Martinez, Alexandre Roger en Xavier Colonna. 

Het is zomer. In en rondom de boerderij wordt hard 
gewerkt om op tijd de gewassen binnen te halen. 
De zon schijnt. Het leven is goed. Tenminste, dat 
lijkt zo. Al snel wordt duidelijk dat de alleenstaande 
moeder en haar zeven kinderen een zwaar leven 
leiden. Niet alleen moeten ze iedere dag hard 
werken, ook de bezoekjes van hun vader geven 
weinig reden tot vrolijkheid. 

theater ludens

do 5 januari • 20:00 uur

kijkwijzer

JANUARI



THE DUKE (MET LEZING)
Drama/comedy van Roger Michell.

Met o.a. Jim Broadbent en Helen Mirren.

Het zit Kempton Bunton niet mee. Hij raakt zijn 
baan als taxichauffeur kwijt. Als daad tegen de 
overheid steelt hij uit de National Gallery Goya’s 
beroemde portret van de hertog van Wellington. 
Een verhaal waarin een Engelsman met principes 
uit de lagere klasse tot held kan uitgroeien. 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Voorafgaand aan de film houdt journalist Lex Boon 
een lezing over kunstdiefstal.

filmhuis rijswijk

di 17 januari • 13:00 - 16:15 uur

kijkwijzer

THE NORTHMAN
Thriller van Robert Eggers. 

Met o.a. Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, 

Nicole Kidman en Ethan Hawke.

The Northman volgt een Noorse prins, Amleth 
genaamd. Als zijn vader op een dag wordt 
vermoord, zint hij op wraak. Tijdens zijn jacht op 
de moordenaar zal hij echter door diepe dalen 
moeten gaan.

theater ludens

do 12 januari • 20:00 uur

kijkwijzer

     

JANUARI



FEBRUARI

ELIZABETH: A PORTRAIT IN PART(S)
Documentaire van Roger Michell.

2022 is het jaar waarin koningin Elizabeth 70 jaar 
op de Britse troon zit: een historische mijlpaal. 
Aan de hand van uniek archiefmateriaal, recente 
beelden en home video’s van het publiek volgen 
we The Queen vanaf haar jonge jaren, tot aan het 
media-icoon dat ze vandaag de dag geworden is.

theater ludens

do 9 februari • 14:00 uur

FILMHUIS CLASSICS: CHINATOWN
Neo-noir mystery film van Roman Polanski.

Met o.a. Jack Nicholson en Faye Dunaway.

Hollis Mulwray is een rijke landeigenaar. Ida 
Sessions, die doet alsof ze zijn vrouw Evelyn is, 
vraagt privé-detective Jake Gittes om zijn overspel 
te onderzoeken. Jake neemt foto’s van Hollis met 
een jonge vrouw. Wanneer Hollis wordt vermoord, 
besluit Jake de moord te gaan onderzoeken.  
Hij vindt meer dan waar hij naar op zoek was.

theater ludens

do 2 februari • 20:00 uur

kijkwijzer



FEBRUARI

ELVIS
Autobiografische film van Baz Luhrmann.

Met o.a. Austin Butler, Tom Hanks en Olivia DeJonge.

Elvis Presley is musicus, die niet alleen omringd 
wordt door zijn vele fans, maar ook door zijn eigen 
manager. Deze Tom Parker is een raadselachtige 
man die veel alledaagse zaken uit het leven van 
Elvis beheert. Deze film volgt hun gecompliceerde 
relatie over een periode van 20 jaar, vanaf de 
opkomst van Elvis’ sterrendom tot aan het verlies 
van de onschuld aan Amerika.

theater ludens

do 16 februari • 20:00 uur

kijkwijzer

WRITING WITH FIRE (MET LEZING)
Documentaire van Sushmit Ghosh en Rintu Thomas.

In 2020 start een groep Dalit-vrouwen een krant 
‘Khabar Lahariya’ (vertaling: Golven van Nieuws’). 
Wat de journalistiek nog lastiger maakt: deze 
groep staat niet in het kasten systeem. In India 
wordt de media gedomineerd door mannen. Deze 
documentaire laat ons zien wat het betekent om 
te breken met tradities en hoe vrouwen hun eigen 
kracht weten te vinden.

Vóór de film wordt er een lezing gehouden door Free 
Press Unlimited en na de film een lezing door drs. 
Mevrouw Gupta.

filmhuis rijswijk

di 21 februari • 13:00 - 17:00 uur

kijkwijzer



FEBRUARI

THE KING’S SPEECH
Documentaire van Tom Hooper.

Met o.a. Colin Firth en Geoffrey Rush.

De latere koning George VI stottert, en heeft de 
pech te leven in een tijdperk met nieuwe media als 
radio: tijdens het Engelse interbellum legt de BBC-
microfoon genadeloos zijn geworstel met klanken 
vast. Een onorthodoxe, Australische spraakexpert 
biedt hulp.

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

theater ludens
do 23 februari • 14:00 uur

kijkwijzer

          

ENNIO
Documentaire van Giuseppe Tornatore. 

Documentaire over het werk van de invloedrijke 
Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone (1928-
2020), wereldberoemd om zijn episch klinkende, 
uit duizenden herkenbare muzikale composities 
voor spaghettiwesterns als Sergio Leone’s Once 
Upon a Time in The West. 

theater ludens
do 23 februari • 20:00 uur

kijkwijzer



MAART

LES BIEN-AIMÉS
Drama/romantiek van Christophe Honoré

Met o.a. Catherine Deneuve en Chiara Mastroianni.

De film gaat over een moeder en dochter die 
beiden nogal tumultueuze liefdeslevens leiden. We 
volgen eerst het leven van de moeder, Madeleine, 
in de jaren ’60 wanneer ze haar geliefde vanuit 
Parijs achterna wil reizen naar Praag. De komst 
van Russische tanks in de stad zorgt er echter 
voor dat ze van elkaar gescheiden raken en 
Madeleine keert terug naar Frankrijk. Véra, de 
dochter van Madeleine, is ondertussen volwassen 
en is smoorverliefd op een Londense man. 

theater ludens

do 2 maart • 20:00 uur

kijkwijzer

     

THE WORST PERSON IN THE WORLD
Drama/romantiek van Joachim Trier. 

Met o.a. Ranate Reinsve en Herbert Nordrum.

Julie loopt tegen de 30 aan en ervaart een kleine 
existentiële crisis. Haar talenten weet ze niet te 
benutten en haar vriendje Aksel, een succesvolle 
striptekenaar, wil zich nu al een tijdje settelen. 
Wanneer ze zichzelf op een feestje uitnodigt, 
ontmoet Julie de charmante Eivind. Al snel verruilt 
ze Aksel voor deze nieuwe relatie.

theater ludens

do 9 maart • 14:00 uur

kijkwijzer

     



MAART

SHABU
Documentaire van Shamira Raphaëla.

We volgen Shabu en zijn vrienden in zijn wijk in 
Rotterdam-Zuid op de dunne scheidslijn tussen 
kind en volwassen zijn. Een muzikale feelgood 
familiedocumentaire. 

Na afloop van de documentaire zal het Financieel 
Netwerk Rijswijk in dialoog gaan over financiële 
zelfredzaamheid.

filmhuis rijswijk

di 21 maart • 14:00 - 16:45 uur

kijkwijzer

          

JUDY
Autobiografische film van Rupert Goold.    

Met o.a. Renée Zellweger en Jessie Buckley.

Wat een tragisch bestaan leidde actrice Judy 
Garland (1922-1969), die als jong meisje al werd 
onderworpen aan een genadeloos showbizzregime. 
Dit biografische melodrama toont daar alleen wat 
flarden van, in flashbacks, en richt zich verder op 
de laatste fase van haar leven, waarin ze avond aan 
avond optrad in een Londense nachtclub. 

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

theater ludens

do 23 maart • 14:00 uur

kijkwijzer

          



MAART

QUO VADIS, AIDA
Drama van Jasmila Zbanic.

Met o.a. Jasna Djuricic en Boris Isakovic.

Aida was vroeger lerares Engels. Tijdens de 
bezetting van de Bosnische stad Srebrenica door 
het Servische leger, fungeert ze als tolk voor de 
Nederlandse VN-militairen. Samen met haar man 
en zonen zoekt ze onderdak in de VN-basis. De 
bescherming die de militairen kunnen bieden is 
echter minimaal en Aida moet bepalen hoe ver ze 
gaat om haar familie te beschermen.

theater ludens
do 30 maart • 20:00 uur

kijkwijzer

aan de Vliet



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 € 11,50
Niet-leden € 13,00

prijzen 

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.

Normaal film € 9,00
Leden bibliotheek € 7,00
Normaal film en lezing € 12,50
Bibliotheek lid en lezing € 10,50
Ooievaarspas film € 4,50
Ooievaarspas film en lezing € 6,25


