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Welkom in het Filmhuis Rijswijk
Elke dinsdagmiddag en elke laatste zaterdagmiddag van de maand bent u van harte
welkom in het Filmhuis Rijswijk, in de bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein 101.
Met veel plezier presenteren wij in dit boekje het programma voor de periode januari - mei
2019.
Geniet en ontmoet
Het Filmhuis Rijswijk is de plek waar u geniet van films én waar u andere filmliefhebbers
ontmoet. Verderop in dit boekje vertelt een vaste bezoekster van het Filmhuis met hoeveel
plezier zij altijd naar de filmmiddagen komt.
Gevarieerd
U kunt kijken naar boeiende, verrassende en actuele films. Het programma is gevarieerd
met spanning, romantiek, humor en films die uitnodigen tot nadenken en napraten.
Behalve speelfilms staan er voor de komende maanden ook documentaires op het
programma, zoals ‘I’ll push you’ en ‘De wilde stad’. In de pauze van de film staan de koffie
en de thee voor u klaar.
Lunchlezing
Voorafgaand aan de zaterdagmiddagfilm houdt een medewerker van de Filmkrant.Live
een lunchlezing. Terwijl u geniet van uw lunch, krijgt u achtergrondinformatie over de film
die u die middag gaat zien.
Kaartverkoop
Een kaartje voor het Filmhuis kost € 6,00 voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen
€ 7,50. U koopt uw kaartje via onze website, waar u veilig met iDEAL betaalt, of aan de balie
in de bibliotheek.
AANBIEDING: koop in één keer 3 kaarten voor verschillende films en betaal slechts
€ 15,00. Deze aanbieding geldt alleen aan de balie in de bibliotheek. U bepaalt zelf of u
direct de films al uitkiest of dat u dat op een later moment doet.

Foto: ‘I’ll push you’
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Januari
Victoria and Abdul
Rond 1890 sluit koningin Victoria, overtuigend gespeeld
door Judi Dench, vriendschap met haar Indiase bediende
Abdul Karim (Ali Fazal), tot ongenoegen van haar
hofhouding. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker
en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

• dinsdag 8 januari
• 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Stephan Frears

Deze sfeervolle film is gebaseerd op het boek ‘Victoria &
Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant’ van
Shrabani Basu.

I’ll push you
Twee Amerikaanse bijna veertigers, die al hun leven lang
vrienden zijn, maken samen een reis naar Santiago de
Compostela: Justin Skeesuck in zijn rolstoel en Patrick Gray
erachter. In deze prachtige documentaire zijn we getuige
van hun avontuurlijke tocht van 750 kilometer.

• dinsdag 15 januari
• 14:00 - 16:00 uur
• Regie: Chris Karcher

‘I’ll push you’ is een indrukwekkend en waargebeurd
verhaal over vriendschap, geloof en vertrouwen.

I, Tonya
‘I, Tonya’ vertelt het waargebeurde verhaal van Olympisch
kunstschaatsster Tonya Harding (1970).
Tonya wordt vanaf haar derde jaar door haar alleenstaande
en grofgebekte moeder gedrild. Tijdens de Amerikaanse

• dinsdag 22 januari
• 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Craig Gillespie

kampioenschappen kunstschaatsen in 1994 weet Tonya
zich op te werken tot een van de favorieten. Door een
incident, waarbij haar rivale aangevallen wordt door een
ingehuurde crimineel, is haar toekomst in de sport niet
meer zeker.
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Januari
Lunchlezing en film: Murder on the Oriënt Express
Meest recente verfilming van het bekendste boek van
Agatha Christie met een indrukwekkende sterrencast:
Johnny Depp, Judi Dench, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer en
Penelope Cruz.
Detective Hercule Poirot bevindt zich in de Orient Express
op het moment dat één van de passagiers vermoord wordt.
Al snel is duidelijk dat de moord door één van twaalf
andere passagiers gepleegd moet zijn, terwijl door een

• Zaterdag 26 januari
• Lunch 13:00 - 13:45 uur
• Film 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Kenneth Branagh

sneeuwstorm de trein stil moet staan.

Foto: ‘Murder on the Oriënt Express’
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hoofdrolspelers is de film toch niet zwaar of belerend.
De zomer van Moonee en haar vriendjes bestaat uit
kattenkwaad uithalen. Ze woont met haar moeder in een
goedkoop motel vlak bij Disney World. Door haar ogen is
het een pastelroze kasteel, met om iedere hoek een nieuw
avontuur. Wat haar moeder elke dag moet doen om weer

• dinsdag 29 januari
• 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Sean Baker

een overnachting te kunnen betalen - Moonee krijgt er de
helft niet van mee.
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Februari
Lucky
‘Lucky’ volgt de spirituele reis van een 90-jarige atheïst
en de eigenzinnige personen om hem heen. Hij overleefde
al zijn leeftijdsgenoten en voor de onafhankelijke Lucky
nadert het einde van zijn leven. Hij wordt meegesleept in
een reis van zelfontdekking die leidt naar datgene wat vaak

• dinsdag 5 februari
• 14:00 - 15:45 uur
• Regie: John Carroll Lynch

zo onbereikbaar is: verlichting.
Geweldige hoofdrol van Harry Dean Stanton met zijn
fantastische, karakteristieke hoofd vol groeven.

The cakemaker
De Israëlische zakenman Oren ontmoet tijdens zijn
werk in Duitsland bakker Thomas. Er ontstaat een
langeafstandsaffaire, ondanks de wetenschap dat Oren
een vrouw en een kind in Jeruzalem heeft. Na een gelukkige
relatie van meer dan een jaar keert Oren niet terug en

• dinsdag 12 februari

stoppen alle telefoontjes en berichten abrupt. Hij blijkt

• 14:00 - 16:00 uur

overleden Thomas reist naar Israël en zoekt troost bij Orens

• Regie: Ofir Raul Graizer

weduwe zonder te onthullen dat hij haar man kende.

Amori Fragili
‘Amori Fragili’ (Breekbare liefdes) is een romantisch drama
over de veertigers Claudia en Flavio. Zij werken allebei op
de universiteit als hoogleraar. Na zeven jaar samenwonen,
gaan zij uit elkaar. Flavio trekt in bij een vrouw die twintig
jaar jonger is. Claudia kan niet accepteren dat hun liefde
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• dinsdag 19 februari

voorbij is en zij moet haar leven weer op de rails zien te

• 14:00 - 16:00 uur

krijgen. Dat is heel moeilijk voor iemand die behoorlijk last

• Regie: Francesca Comencini

heeft van verlatingsangst.

Februari
Lunchlezing en film: The shape of water
In 1962, tijdens de Koude Oorlog, werkt de eenzame Elisa als
schoonmaakster in een overheidslaboratorium. Ze kan niet
praten, maar wel horen en communiceert met gebarentaal.
Elisa en haar bevriende collega Zelda ontdekken een geheim
experiment. In een grote tank wordt een amfibisch wezen
uit Zuid-Amerika gevangen gehouden en onderworpen
aan wrede testen. Tussen Elisa en het waterwezen ontstaat
een nauwe band.

• Zaterdag 23 februari
• Lunch 13:00 - 13:45
• Film 14:00 - 16:30 uur
• Regie: Guillermo del Toro

Meeslepende en ontroerende film die vier Oscars won.

Foto: ‘The Shape of Water’

Breathe
Rond 1960 reist de avontuurlijke Brit Robin Cavendish als
theehandelaar door Afrika, samen met zijn net zwangere
vrouw Diane. Wanneer hij polio krijgt, raakt hij tot aan
zijn nek verlamd en kan hij alleen ademen met behulp
van een machine. Zijn vrouw krijgt het voor elkaar dat hij
wordt teruggevlogen naar Engeland en dat zij hem thuis

• dinsdag 26 februari

mag verzorgen. Terug in Engeland ziet Robin de zin van

• 14:00 - 16:15 uur

het leven weer en gaat hij zich inzetten voor lotgenoten en

• Regie: Andy Serkis

wordt voorvechter voor de rechten van gehandicapten.
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Het Filmhuis van de Bibliotheek aan de Vliet
Gastvrouwen
Bij het Filmhuis hebben we een hecht team van vrijwillige gastvrouwen. Zij maken het u
graag naar de zin. Een lekker kopje koffie of thee in de pauze. Een praatje over de film of
andere zaken. Aandacht voor wat u nodig heeft. Onze gastvrouwen bezorgen u graag een
fijne middag!
Gezellige bar met koffie en thee
Naast het filmtheater is een bar met zithoekjes. Hier kunt u tijdens de pauze genieten van
een gratis kopje koffie/thee. Soms is er tijdens de pauze een spreker die iets vertelt over
de film. Of er worden lekkere hapjes gereserveerd bij een speciale gelegenheid. De bar is
een gezellige ontmoetingsruimte. Ook als er geen films worden gedraaid, bent u van harte
welkom om er plaats te nemen met een tijdschrift of boek, gewoon alleen maar te ‘zitten’
of een praatje te maken.
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voor wie van films en gezelligheid houdt!
Lunchlezingen
Heeft u behoefte aan gezelligheid op de zaterdagmiddag? Iedere laatste zaterdag van de
maand organiseren wij samen met de Filmkrant.live een lunchlezing en filmvoorstelling.
Onder het genot van een broodje en wat te drinken luistert u naar een boeiende lezing
over de film van die dag. Vaak komt er een interessant gesprek op gang tussen de spreker
en het publiek.

Ontmoet nieuwe mensen
Komt u alleen naar de film? Grote kans dat u gezellig aan de praat raakt met anderen uit
het publiek. Onze gastvrouwen maken graag de tijd voor een praatje. Maar ook andere
bezoekers zijn vaak in voor gezelligheid. Zo is een bezoek aan de film ook een ongedwongen
manier om nieuwe mensen te leren kennen.

cocky is vaste bezoeker van het filmhuis
“Sinds ongeveer drieënhalf jaar ga ik elke dinsdag
naar het Filmhuis. Ik denk dat ik maar twee of
drie keer niet ben geweest. Ik vind het heerlijk
om op een vaste middag in de week naar de
film te gaan. De reden dat ik zo graag kom
is dat er vrijwel altijd goede films draaien.
Ik kom altijd vroeg, zodat ik van tevoren
even met mensen kan praten. Het contact met
anderen vind ik heel leuk. Meer mensen komen
alleen en zij ontmoeten elkaar dan in de pauze. Ook
bezoek ik maandelijks de lunchlezingen op zaterdag. Er
zijn lekkere broodjes en de uitleg bij de film vind ik erg interessant. Zo kom je alvast
wat meer over de film te weten en kijk je er daarna met andere ogen naar. Ik vind
de lezingen dan ook inspirerend. Het aanbod van films dat draait in het Filmhuis is
heel divers. Een film die me is bijgebleven is China’s Van Goghs, over schilderijen van
Van Gogh die door Chinezen nagemaakt zijn. Ook de film The Post, die pasgeleden
draaide, vond ik heel interessant.”
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Maart
Hannah
De man van Hannah, een vrouw van eind zestig, belandt
om onduidelijke redenen in de gevangenis. Hannah gaat
schijnbaar onaangedaan door met haar gewone leven.
Maar uit kleine dingen wordt duidelijk hoe eenzaam ze is
en dat ze wordt afgewezen door haar omgeving. Wanneer

• dinsdag 5 maart

haar zoon met wie ze al lang geen contact heeft, weigert

• 14:00 - 16:00 uur

haar binnen te laten, verliest ze de greep op haar leven.

• Regie: Andrea Pallaoro

Schitterende hoofdrol van Charlotte Rampling.

Foxtrot
Beklemmende en pakkende Israëlische film over het
echtpaar Feldman. Kort nadat Michael en Dafna te horen
hebben gekregen dat hun zoon Jonathan is omgekomen,
blijkt het te gaan om een andere soldaat met dezelfde
naam. Michael, zelf een getraumatiseerde oorlogsveteraan,

• dinsdag 12 maart

eist dat het leger zijn zoon zo snel mogelijk naar huis

• 14:00 - 16:15 uur

stuurt. Jonathan zelf doorbreekt met zijn kleine eenheid

• Regie: Samuel Maoz

de monotonie van de grensbewaking met het maken van
tekeningen.

Visages villages
De Franse filmregisseur Varda reist samen met fotograaf/
graffitikunstenaar JR door het Franse platteland. Ze
maken portretten van gewone mensen die ze levensgroot
afdrukken en voor iedereen zichtbaar ophangen. Een
simpele, maar effectieve manier om de kracht van beelden
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• dinsdag 19 maart

naar voren te laten komen. Deze documentaire is een ode

• 14:00 - 15:45 uur

aan de fotografie, het toeval en het kunstzinnige oog.

• Regie: Agnès Varda

Ontroerend en amusant.

Maart
Oude liefde
Het is nooit te laat voor de liefde, zelfs als het niet kan
en mag. In dit tragikomische familiedrama ontmoeten
we Fransje en Fer. Zij zijn al jaren van elkaar gescheiden.
Wanneer hun veertigjarige zoon overlijdt, ontmoeten ze
elkaar op de begrafenis. In de maanden daarna zoeken ze
troost bij elkaar waardoor ze langzamerhand weer wat voor

• dinsdag 26 maart

elkaar gaan voelen. Ze beginnen een voorzichtige affaire,

• 14:00 - 16:00 uur

die ze geheim moeten houden voor hun dochters en hun

• Regie: Nicole van Kilsdonk

partners. Problemen van vroeger spelen weer op.

Foto: ‘The Guilty’

Lunchlezing en film: The guilty
Dat ze in Denemarken reuzespannende series kunnen
maken, zien we regelmatig op tv. Deze film houdt je ook in
zijn greep.
In afwachting van een rechtszaak over zijn handelen bij een
incident, is politieagent Asger uit zijn functie gezet en werkt
bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep van
een verwarde vrouw die vermoedelijk slachtoffer is van een
ontvoering. Met de telefoon als enige hulpmiddel begint

• Zaterdag 30 maart
• Lunch 13:00 - 13:45
• Film 14:00 - 15:45 uur
• Regie: Gustav Moller

Asger aan een race tegen de klok om de vrouw op te sporen.
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April
Dr. Knock
Weer een heerlijke komedie met Omar Sy (Intouchables).
In de jaren ‘50 doet een man zich voor als dokter om
zo aan boord van een cruiseschip te komen en aan zijn
schuldeisers te ontkomen. Het bevalt hem zo goed dat hij

• dinsdag 2 april
• 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Lorraine Lévy

geneeskunde gaat studeren. Dr. Knock volgt de huisarts op
in het dorpje Saint-Maurice in de Franse Alpen en weet het
vertrouwen van de dorpelingen te winnen. Alleen pastoor
Lupus vertrouwt de zaak niet.

Gabriel e a Montanha
Regisseur Fellipe Barbosa maakte een eerbetoon aan de
laatste maanden van het leven van jeugdvriend Gabriel.
Tijdens een wereldreis na zijn studie raakt hij vermist bij
een beklimming en wordt een maand later dood gevonden.

• dinsdag 9 april
• 14:00 - 16:30 uur
• Regie: Fellipe Barbosa

De film is een eerbetoon, een boeiende karakterstudie en
ode aan het reizen ineen. “Een boeiende mix van fictie en
documentaire”, zo omschreef een recensent deze film over
Gabriel Buchmann.

Finding your feet
Romantiek en humor. Kortom een heerlijke film over
Lady Sandra Abbott. Zij en haar man staan op het punt
met pensioen te gaan. Ze ontdekt dat hij na veertig jaar
huwelijk een verhouding heeft met haar beste vriendin.
Sandra zoekt onderdak bij haar oudere zus Bif. Bif woont in
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• dinsdag 16 april

een verpauperde woning in de binnenstad. Sandra verschilt

• 14:00 - 16:15 uur

totaal van haar uitgesproken vrijgevochten zus die vaak

• Regie: Richard Loncraine

dates heeft. Dat blijkt precies wat Sandra ook nodig heeft.

April
Lunchlezing en film: La villa
In een dorp aan de Franse kust komen Angèle, Joseph en
Armand samen bij hun zieke vader. Sinds een familiedrama
twintig jaar geleden is Angèle niet meer terug geweest. Nu
vader Maurice een beroerte heeft gehad, komen verleden
en heden samen voor de broers en hun zus. Wat vroeger
was, wordt ingehaald door dat wat nu is. Familiedrama dat,
soms met een glimlach, een gevoel van herkenning geeft.

• zaterdag 20 april
• Lunch 13:00 - 13:45 uur
• Film 14:00 - 16:00 uur
• Regie: Robert Guediguian

Phantom thread
De

gerenommeerde

couturier

Reynolds

Woodcock

en zijn zus vormen samen het middelpunt van de
modewereld in het Londen van de jaren vijftig. Reynolds
krijgt een relatie met een eigengereide jonge vrouw. Een
fantastisch, ontregelend kat-en-muisspel ontvouwt zich
in ‘Phantom Thread’. Jaloezie, moederbinding, bijgeloof en

• dinsdag 23 april

perfectionisme spelen een rol in deze film die een lust voor

• 14:00 - 16:30 uur

het oog is.

• Regie: Paul Thomas Anderson

De film won een Oscar voor het beste kostuumontwerp.

Under the tree
“Wrange tragikomedie, stijlvol uitgewerkt en bij vlagen
geestig, verrassend en ontroerend.” Zo omschreef een
recensent deze film die speelt in IJsland.
Het uitgangspunt is een burenruzie over een boom. De
situatie loopt behoorlijk uit de hand met vernielingen,
beveiligingscamera’s en verdwenen huisdieren. Hoe kan
een simpele boom zoveel ellende veroorzaken?
De Rijdende Rechter zou er zijn vingers bij aflikken.

• dinsdag 30 april
• 14:00 - 15:45 uur
• Regie: Hafsteinn Gunnar
Sigurdsson
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Mei
The greatest showman
Als u genoten hebt van ‘La La Land’ dan gaat u deze middag
weer genieten.
‘The greatest showman’ is een heerlijke en gezellige
musicalfilm over P.T. Barnum. Hij was de showman en

• dinsdag 7 mei
• 14:00 - 16:00 uur
• Regie: Michael Gracey

circusdirecteur, die zich van niets wist te ontwikkelen tot
het brein achter ‘de grootste show van de wereld’, een
betoverend spektakel en de viering van zijn levendige
fantasie. Een voorstelling die een wereldwijd publiek
aansprak en in vervoering bracht.

Les gardiennes
Drama van Xavier Beauvois naar de roman uit 1924 van
Ernest Pérochon.
Terwijl in 1915 bijna alle mannen van een Frans dorp aan
het front vechten, strijden een weduwe en haar dochter

• dinsdag 14 mei
• 14:00 - 16:45 uur
• Regie: Xavier Beauvois

voor het behoud van de familieboerderij. Ze ploegen
de aarde, zaaien de zaadjes en oogsten het graan. Mooi
verfilmd verhaal met sobere en krachtige beelden over
sterke vrouwen in een zware tijd.

Oh Lucy
Bitterzoete Japanse komedie over de verschillen tussen
oost en west.
Setsuko is vastgeroest als vrouw van middelbare leeftijd.
Een cursus Engels en een blonde pruik transformeren haar

• dinsdag 21 mei
• 14:00 - 16:00 uur
• Regie: Atsuko Hirayanagi

echter in een nieuw persoon, Lucy. Ze wordt verliefd op haar
leraar John. Als hij verdwijnt, gaat ze samen met haar zus
naar hem op zoek. Ze gaan naar Californië. Daar worden
familiebanden en oude rolpatronen getest, terwijl Setsuko
de droom van Lucy in leven probeert te houden.
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Mei
Lunchlezing en film: De wilde stad
De makers van ‘De Nieuwe Wildernis’ nemen ons mee
naar de grote stad. ‘De Wilde Stad’ is een meeslepende
documentaire over het dierenrijk in de stedelijke jungle van
Amsterdam. Een film met verrassende wendingen, gezien
door de ogen van de stadskat, Abatutu. Een stadse film die
de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van
de rijke natuur in een stedelijke omgeving laat zien. Een
verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen mens en

• Zaterdag 25 mei
• Lunch 13:00 - 13:45 uur
• Film 14:00 - 15:45 uur
• Regie: Mark Verkerk

dier, waar de mens nu eens niet centraal staat.

Foto: ‘De wilde stad’

Mamma Mia! Here we go again
We sluiten het filmseizoen af met de aanstekelijke
muziek van Abba. Zing, lach en geniet van deze heerlijke
feelgoodfilm.
Tien jaar na het wereldwijde succes van ‘Mamma Mia! The
Movie’ keren we terug naar het magische Griekse eiland
Kalokairi in een geheel nieuwe musical gebaseerd op de
liedjes van ABBA. De oude cast (Meryl Streep, Pierce Brosnan
en Colin Firth) keert terug en is uitgebreid met onder

• dinsdag 28 mei
• 14:00 - 16:15 uur
• Regie: Ol Parker

anderen Cher.

15

Info, adressen en contact
Prijzen
Films: leden € 6,00; niet-leden € 7,50
Voor de lunchlezingen en de films kunt u een combinatiekaartje kopen.
Wilt u alleen naar de film? Koop dan een los kaartje voor de film.
Prijs lunchlezing en film voor leden			

€ 10,00

Prijs lunchlezing en film voor niet-leden		

€ 12,50

Extra voordeel
Koop in één keer 3 kaarten voor verschillende films voor € 15,00 en bespaar € 7,50.
Dit aanbod geldt alleen bij de balies in de bibliotheek.

Kijkwijzer
= Geweld

info

= Angst
= Seks
= Discriminatie
= Drugs en/of alcoholgebruik
= Grof taalgebruik

Leidschendam

Stompwijk Dorpshuis

Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Zustersdijk 18 • 2266 EW Stompwijk

Rijswijk

Voorburg

Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

balies in de bibliotheek en op

/dBadV
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