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Ôtez-moi d’un doute
Vrolijk Frans drama over de weduwnaar Erwan. 

Hij ontdekt door het erfelijkheidsonderzoek van 

zijn zwangere dochter bij toeval dat zijn vader 

niet zijn biologische vader is. Een detective vindt 

al snel zijn verwekker. Erwan probeert vervolgens 

een relatie aan te gaan met deze sympathieke 

man. 

Regie: Carine Tardieu        

dinsdag 6 november • 14:00 - 16:00 uur

Una mujer fantastica
Na de plotselinge dood van haar twintig jaar 

oudere vriend Orlando wordt de transseksuele 

Marina geconfronteerd met argwaan en 

tegenwerking. Een aangrijpend verhaal over rouw 

en veerkracht, dat toewerkt naar het moment 

waarop Marina’s onderdrukte levenslust zich 

eindelijk ontlaadt. 

Regie: Sebastian Lelio           

dinsdag 13 november • 14:00 - 16:00 uur

Gifted
De vrijgezelle Frank Adler voedt zijn nichtje Mary 

in een kustplaatsje van Florida op. Frank probeert 

haar een gelukkig leven te geven, maar dat plan 

verandert als zijn moeder het talent van het 

meisje ontdekt en hen uit elkaar wil halen. 

Regie: Marc Webb     

dinsdag 20 november • 14:00 - 16:00 uur

Loving Vincent
Unieke animatiefi lm over het leven van de 

schilder Vincent van Gogh. De fi lm bestaat voor 

een groot deel uit de schilderijen van Van Gogh of 

afbeeldingen in de stijl van zijn werk. Met twaalf 

met de hand geschilderde olieschilderijen per 

seconde wordt zijn levensverhaal verteld. 

Regie: Dorota Kobiela & Hugh Welchman     

Lunch • zaterdag 24 november • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 24 november • 14:00 - 16:00 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Hampstead
Komisch drama over de weduwe Emily Waters.  

Zij kan zich moeilijk concentreren op de dingen 

die echt haar aandacht nodig hebben, zoals haar 

appartement, fi nanciën en haar zoon. Op een dag 

ziet ze vanuit haar raam een vervallen schuur die 

bewoond wordt door de onverzorgde Donald. Ze 

ziet hoe hij aangevallen wordt door een groep 

misdadigers. Geschokt belt ze de politie en 

wacht op hulp. De volgende dag gaat ze zelf op 

onderzoek uit. 

Regie: Joel Hopkins     

dinsdag 27 november • 14:00 - 16:00 uur

Prijzen
Films: leden € 6,00; niet-leden € ,750

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

Kijkwijzer

   = Geweld

   = Angst

   = Seks

   = Discriminatie

   = Drugs en/of alcoholgebruik

   = Grof taalgebruik

Lunchlezingen en fi lms op zaterdag
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand bent u van harte welkom bij het Filmhuis Rijswijk. 
Voorafgaand aan de fi lm organiseren wij een lunchlezing. Terwijl u geniet van een broodje en een 
drankje,  is er een korte lezing over de fi lm van die middag.  U hoort dan interessante achtergrond-
informatie die het bekijken van de fi lm nog boeiender maakt.

Voor de lunchlezingen en de fi lms kunt u een combinatiekaartje kopen. Wilt u alleen naar de fi lm? 
Koop dan een los kaartje voor de fi lm.

Prijs lunchlezing en fi lm voor leden   € 10,00
Prijs lunchlezing en fi lm voor niet-leden  € 12,50
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Wonder
‘Wonder’ vertelt het verhaal van de tienjarige 

August Pullman. August heeft een zeldzame, 

aangeboren aangezichtsafwijking en krijgt thuis 

onderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten 

hem nu naar een middelbare privéschool te 

sturen. Maar daar is niet iedereen blij met de 

komst van een leerling met een misvormd gezicht. 

Regie: Stephen Chbosky     

dinsdag 4 december • 14:00 - 16:15 uur

Une vie
Normandië, 1819. Jeanne Le Perthuis de Vauds 

is een overbeschermde jonge vrouw. Zij heeft 

nog maar net op de nonnenschool haar studie 

afgerond, als ze met Julien de Lamare trouwt. Al 

snel blijkt dat Julien bijzonder vrekkig, hard en 

labiel is. Langzaam maar zeker ziet Jeanne al haar 

dromen in rook opgaan. Naar de roman van Guy 

de Maupassant. 

Regie: Stéphane Brizé           

dinsdag 11 december • 14:00 - 16:15 uur

Aquarius
Clara, een bejaarde weduwe, woont in Aquarius, 

een ouder appartementengebouw in Recife, 

Brazilië. Zij wil daar blijven wonen tot haar dood. 

Dit tot ergernis van een bedrijf dat alle naburige 

appartementen opkocht en het gebouw wil 

gebruiken voor hun eigen plannen. Clara belandt 

in een koude oorlog met het bedrijf en geeft haar 

positie niet op. 

Regie: Kleber Mendonça Filho

Lunch • zaterdag 15 december • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 15 december • 14:00 - 16:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

C’est la vie
We sluiten het jaar af met een vrolijke Franse fi lm 

van de regisseurs van ‘Intouchables’. Max werkt 

30 jaar als cateraar en organiseerde al honderden 

feesten. Vandaag staat een prachtige bruiloft op 

het programma in een oud kasteel. Max heeft 

alles geregeld, zodat het een mooi feest wordt. 

Helaas wordt zijn schema verstoord en dreigt de 

plechtigheid uit te monden in een ramp. 

Regie: Eric Toledano & Olivier Nakache     

dinsdag 18 december • 14:00 - 16:15 uur
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Naar de fi lm in de bibliotheek? Dat kan in de bibliotheek in Rijswijk. Elke dinsdagmiddag 
en elke laatste zaterdagmiddag van de maand is het Filmhuis Rijswijk open.

Met veel plezier presenteren wij in deze folder het programma voor de periode september 
- december 2018. Het Filmhuis Rijswijk is de plek waar u geniet van fi lms én waar u andere 
fi lmliefhebbers ontmoet. Eén van de bezoekers van het Filmhuis omschrijft het zo: “een 
heerlijke middag om er even uit te zijn”. 

U kunt kijken naar boeiende, verrassende en actuele fi lms. Behalve speelfi lms staan er 
voor komend najaar ook een documentaire (Kedi) en een animatiefi lm (Loving Vincent) 
op het programma. 

In de pauze van de fi lm staan de koffi e en de thee voor u klaar. Voorafgaand aan de 
zaterdagmiddagfi lm houdt een medewerker van de Filmkrant.Live een lunchlezing. Terwijl 
u geniet van uw lunch, krijgt u achtergrondinformatie over de fi lm die u die middag gaat 
zien.

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 fi lms en betaal slechts € 15,00. 
Deze aanbieding geldt alleen aan de balie in de bibliotheek. U bepaalt zelf of u direct de 
fi lms al uitkiest of dat u dat op een later moment doet.

The Leisure seeker
John en Ella Robina hebben samen een mooi leven 

gehad van meer dan vijftig jaar. Beiden zijn ernstig 

ziek. Samen vertrekken ze nog één keer voor een 

reis in hun oude camper, The Leisure Seeker. Hun 

reis gaat van Boston naar Florida. Hun liefde 

voor elkaar beleven ze opnieuw op een tocht die 

verrassing biedt tot het einde. Met prachtige 

hoofdrollen  van Donald Sutherland en Helen 

Mirren.

Regie: Paolo Virzì           

dinsdag 4 september • 14:00 - 16:15 uur

Darkest hour
‘Darkest hour’ is een indringend portret van 

Winston Churchill. Hij wordt in mei 1940 premier 

van Engeland. De keuzes waar hij voor komt 

te staan, geven een historische inkijk in de 

Engelse politiek. Hoe voert Churchill de politieke 

strijd in eigen land met op de achtergrond de 

internationale dreiging van Duitsland dat heel 

Europa wil veroveren? 

Regie: Joe Wright        

dinsdag 11 september • 14:00 - 16:15 uur

My cousin Rachel
Romantisch drama over de jonge Engelsman Philip 

de Cornish. Hij erft het landgoed van zijn voogd. 

Al snel wordt Philip verliefd op zijn verleidelijke 

nichtje Rachel. Zijn gevoelens voor haar veranderen 

als ontdekt wordt dat Rachel Philips voogd 

mogelijk vermoordde. Ze zou alleen belangstelling 

in Philip hebben vanwege de erfenis die hij kreeg. 

Regie: Roger Mitchell           

dinsdag 25 september • 14:00 - 16:00 uur

The post
De beroemde krant ‘The Washington Post’ 

onthult tijdens de Vietnam Oorlog belangrijke 

documenten. We volgen in deze fi lm een gedreven 

journalist  en zijn uitgever. Met de ‘Pentagon 

Papers’ veranderde het beeld van de oorlog 

voorgoed. Prachtige hoofdrollen van Tom Hanks en 

Meryl Streep in deze meeslepende fi lm. 

Regie: Steven Spielberg           

Lunch • zaterdag 29 september • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 29 september • 14:00 - 16:15 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker van 

Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm terwijl u 

geniet van uw lunch.

Filmscene ‘The post’

Médecin de campagne
De inwoners van een plattelandsgemeenschap 

ergens in Frankrijk kunnen altijd rekenen op Jean-

Pierre. Hij is de arts die 24 uur per dag voor hen 

klaarstaat. Maar dan wordt Jean-Pierre zelf ziek. 

Nathalie is zijn vervanger. Zal het haar lukken om 

zich aan te passen aan dit nieuwe leven en aan 

Jean-Pierre, die denkt dat hij onvervangbaar is? 

Regie: Thomas Lilti        

dinsdag 2 oktober • 14:00 - 16:00 uur

The beguiled
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog belandt 

een gewonde Yank in een meisjesschool in het 

zuiden van de VS. De vrouwen vallen al snel voor 

zijn charmes. Al snel ontstaat er een klimaat van 

haat en bedrog tussen de vrouwen onderling. 

Uiteindelijk keren zij zich tegen de soldaat. 

Hoofdrollen voor Nicole Kidman, Kirsten Dunst en 

Colin Farrell. 

Regie: Sofi a Coppola     

dinsdag 9 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Coming home
Indrukwekkende, verstilde, fi lm over een Chinese 

dissident, die in de nasleep van de Culturele 

Revolutie naar een werkkamp wordt gestuurd 

en zo van zijn gezin wordt gescheiden. Twintig 

jaar later verloopt de thuiskomst moeizaam. Zijn 

vrouw lijdt aan geheugenverlies en herkent haar 

man niet meer. 

Regie: Zhang Yimou     

dinsdag 16 oktber • 14:00 - 16:15 uur

The violin teacher
Laerte, een getalenteerde violist, droomde ervan 

deel uit te maken van het symfonieorkest van São 

Paulo. Als gevolg van plankenkoorts, mislukt zijn 

auditie. Met tegenzin gaat hij vioolles geven aan 

jongeren uit Heliopolis, de grootste krottenwijk in 

de stad. In deze criminele omgeving bouwt Laerte 

een band op met zijn leerlingen. Hij ontdekt bij 

hen onverwachte talenten die hun levens voor 

altijd zullen veranderen. 

Regie: Sérgio Machado        

dinsdag 23 oktober • 14:00 - 16:00 uur

Kedi
‘Kedi’ (Turks voor kat) geeft een vrolijk beeld 

van de vele straatkatten in het oude centrum 

van Istanbul en de mensen die met liefde 

voor hen zorgen. ‘Kedi’ is een sprookjesachtige 

documentaire waar dieren- en kattenliefhebbers 

hun hart aan kunnen ophalen. In deze bijzondere 

fi lm volgen we zeven van de honderdduizenden 

katten.

Regie: Ceyda Torun

Lunch • zaterdag 27 oktober • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 27 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Welkom in het Filmhuis Rijswijk september oktober oktober

Three billboards outside Ebbing, 
Missouri
De onverzettelijke Mildred Hayes huurt drie 

billboards net buiten Ebbing in Missouri om 

aan te kaarten dat de moord op haar dochter 

nog niet is opgelost. Chief Willoughby leidde 

het onderzoek, maar tot op heden is er nog geen 

dader gepakt. De politie wil het liefst dat de 

billboards worden weggehaald, maar Mildred 

heeft legaal gezien het recht om deze teksten 

erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk. 

De fi lm won twee Oscars, waarvan één voor de 

vrouwelijke hoofdrol van Frances McDormand. 

Regie: Martin McDonagh        

dinsdag 30 oktober • 14:00 - 16:15 uur



Naar de fi lm in de bibliotheek? Dat kan in de bibliotheek in Rijswijk. Elke dinsdagmiddag 
en elke laatste zaterdagmiddag van de maand is het Filmhuis Rijswijk open.

Met veel plezier presenteren wij in deze folder het programma voor de periode september 
- december 2018. Het Filmhuis Rijswijk is de plek waar u geniet van fi lms én waar u andere 
fi lmliefhebbers ontmoet. Eén van de bezoekers van het Filmhuis omschrijft het zo: “een 
heerlijke middag om er even uit te zijn”. 

U kunt kijken naar boeiende, verrassende en actuele fi lms. Behalve speelfi lms staan er 
voor komend najaar ook een documentaire (Kedi) en een animatiefi lm (Loving Vincent) 
op het programma. 

In de pauze van de fi lm staan de koffi e en de thee voor u klaar. Voorafgaand aan de 
zaterdagmiddagfi lm houdt een medewerker van de Filmkrant.Live een lunchlezing. Terwijl 
u geniet van uw lunch, krijgt u achtergrondinformatie over de fi lm die u die middag gaat 
zien.

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 fi lms en betaal slechts € 15,00. 
Deze aanbieding geldt alleen aan de balie in de bibliotheek. U bepaalt zelf of u direct de 
fi lms al uitkiest of dat u dat op een later moment doet.

The Leisure seeker
John en Ella Robina hebben samen een mooi leven 

gehad van meer dan vijftig jaar. Beiden zijn ernstig 

ziek. Samen vertrekken ze nog één keer voor een 

reis in hun oude camper, The Leisure Seeker. Hun 

reis gaat van Boston naar Florida. Hun liefde 

voor elkaar beleven ze opnieuw op een tocht die 

verrassing biedt tot het einde. Met prachtige 

hoofdrollen  van Donald Sutherland en Helen 

Mirren.

Regie: Paolo Virzì           

dinsdag 4 september • 14:00 - 16:15 uur

Darkest hour
‘Darkest hour’ is een indringend portret van 

Winston Churchill. Hij wordt in mei 1940 premier 

van Engeland. De keuzes waar hij voor komt 

te staan, geven een historische inkijk in de 

Engelse politiek. Hoe voert Churchill de politieke 

strijd in eigen land met op de achtergrond de 

internationale dreiging van Duitsland dat heel 

Europa wil veroveren? 

Regie: Joe Wright        

dinsdag 11 september • 14:00 - 16:15 uur

My cousin Rachel
Romantisch drama over de jonge Engelsman Philip 

de Cornish. Hij erft het landgoed van zijn voogd. 

Al snel wordt Philip verliefd op zijn verleidelijke 

nichtje Rachel. Zijn gevoelens voor haar veranderen 

als ontdekt wordt dat Rachel Philips voogd 

mogelijk vermoordde. Ze zou alleen belangstelling 

in Philip hebben vanwege de erfenis die hij kreeg. 

Regie: Roger Mitchell           

dinsdag 25 september • 14:00 - 16:00 uur

The post
De beroemde krant ‘The Washington Post’ 

onthult tijdens de Vietnam Oorlog belangrijke 

documenten. We volgen in deze fi lm een gedreven 

journalist  en zijn uitgever. Met de ‘Pentagon 

Papers’ veranderde het beeld van de oorlog 

voorgoed. Prachtige hoofdrollen van Tom Hanks en 

Meryl Streep in deze meeslepende fi lm. 

Regie: Steven Spielberg           

Lunch • zaterdag 29 september • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 29 september • 14:00 - 16:15 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker van 

Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm terwijl u 

geniet van uw lunch.

Filmscene ‘The post’

Médecin de campagne
De inwoners van een plattelandsgemeenschap 

ergens in Frankrijk kunnen altijd rekenen op Jean-

Pierre. Hij is de arts die 24 uur per dag voor hen 

klaarstaat. Maar dan wordt Jean-Pierre zelf ziek. 

Nathalie is zijn vervanger. Zal het haar lukken om 

zich aan te passen aan dit nieuwe leven en aan 

Jean-Pierre, die denkt dat hij onvervangbaar is? 

Regie: Thomas Lilti        

dinsdag 2 oktober • 14:00 - 16:00 uur

The beguiled
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog belandt 

een gewonde Yank in een meisjesschool in het 

zuiden van de VS. De vrouwen vallen al snel voor 

zijn charmes. Al snel ontstaat er een klimaat van 

haat en bedrog tussen de vrouwen onderling. 

Uiteindelijk keren zij zich tegen de soldaat. 

Hoofdrollen voor Nicole Kidman, Kirsten Dunst en 

Colin Farrell. 

Regie: Sofi a Coppola     

dinsdag 9 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Coming home
Indrukwekkende, verstilde, fi lm over een Chinese 

dissident, die in de nasleep van de Culturele 

Revolutie naar een werkkamp wordt gestuurd 

en zo van zijn gezin wordt gescheiden. Twintig 

jaar later verloopt de thuiskomst moeizaam. Zijn 

vrouw lijdt aan geheugenverlies en herkent haar 

man niet meer. 

Regie: Zhang Yimou     

dinsdag 16 oktber • 14:00 - 16:15 uur

The violin teacher
Laerte, een getalenteerde violist, droomde ervan 

deel uit te maken van het symfonieorkest van São 

Paulo. Als gevolg van plankenkoorts, mislukt zijn 

auditie. Met tegenzin gaat hij vioolles geven aan 

jongeren uit Heliopolis, de grootste krottenwijk in 

de stad. In deze criminele omgeving bouwt Laerte 

een band op met zijn leerlingen. Hij ontdekt bij 

hen onverwachte talenten die hun levens voor 

altijd zullen veranderen. 

Regie: Sérgio Machado        

dinsdag 23 oktober • 14:00 - 16:00 uur

Kedi
‘Kedi’ (Turks voor kat) geeft een vrolijk beeld 

van de vele straatkatten in het oude centrum 

van Istanbul en de mensen die met liefde 

voor hen zorgen. ‘Kedi’ is een sprookjesachtige 

documentaire waar dieren- en kattenliefhebbers 

hun hart aan kunnen ophalen. In deze bijzondere 

fi lm volgen we zeven van de honderdduizenden 

katten.

Regie: Ceyda Torun

Lunch • zaterdag 27 oktober • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 27 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Welkom in het Filmhuis Rijswijk september oktober oktober

Three billboards outside Ebbing, 
Missouri
De onverzettelijke Mildred Hayes huurt drie 

billboards net buiten Ebbing in Missouri om 

aan te kaarten dat de moord op haar dochter 

nog niet is opgelost. Chief Willoughby leidde 

het onderzoek, maar tot op heden is er nog geen 

dader gepakt. De politie wil het liefst dat de 

billboards worden weggehaald, maar Mildred 

heeft legaal gezien het recht om deze teksten 

erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk. 

De fi lm won twee Oscars, waarvan één voor de 

vrouwelijke hoofdrol van Frances McDormand. 

Regie: Martin McDonagh        

dinsdag 30 oktober • 14:00 - 16:15 uur



Naar de fi lm in de bibliotheek? Dat kan in de bibliotheek in Rijswijk. Elke dinsdagmiddag 
en elke laatste zaterdagmiddag van de maand is het Filmhuis Rijswijk open.
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Deze aanbieding geldt alleen aan de balie in de bibliotheek. U bepaalt zelf of u direct de 
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The Leisure seeker
John en Ella Robina hebben samen een mooi leven 

gehad van meer dan vijftig jaar. Beiden zijn ernstig 

ziek. Samen vertrekken ze nog één keer voor een 

reis in hun oude camper, The Leisure Seeker. Hun 

reis gaat van Boston naar Florida. Hun liefde 

voor elkaar beleven ze opnieuw op een tocht die 

verrassing biedt tot het einde. Met prachtige 

hoofdrollen  van Donald Sutherland en Helen 

Mirren.

Regie: Paolo Virzì           

dinsdag 4 september • 14:00 - 16:15 uur

Darkest hour
‘Darkest hour’ is een indringend portret van 

Winston Churchill. Hij wordt in mei 1940 premier 

van Engeland. De keuzes waar hij voor komt 

te staan, geven een historische inkijk in de 

Engelse politiek. Hoe voert Churchill de politieke 

strijd in eigen land met op de achtergrond de 

internationale dreiging van Duitsland dat heel 

Europa wil veroveren? 

Regie: Joe Wright        

dinsdag 11 september • 14:00 - 16:15 uur

My cousin Rachel
Romantisch drama over de jonge Engelsman Philip 

de Cornish. Hij erft het landgoed van zijn voogd. 

Al snel wordt Philip verliefd op zijn verleidelijke 

nichtje Rachel. Zijn gevoelens voor haar veranderen 

als ontdekt wordt dat Rachel Philips voogd 

mogelijk vermoordde. Ze zou alleen belangstelling 

in Philip hebben vanwege de erfenis die hij kreeg. 

Regie: Roger Mitchell           

dinsdag 25 september • 14:00 - 16:00 uur

The post
De beroemde krant ‘The Washington Post’ 

onthult tijdens de Vietnam Oorlog belangrijke 

documenten. We volgen in deze fi lm een gedreven 

journalist  en zijn uitgever. Met de ‘Pentagon 

Papers’ veranderde het beeld van de oorlog 

voorgoed. Prachtige hoofdrollen van Tom Hanks en 

Meryl Streep in deze meeslepende fi lm. 

Regie: Steven Spielberg           

Lunch • zaterdag 29 september • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 29 september • 14:00 - 16:15 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker van 

Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm terwijl u 

geniet van uw lunch.

Filmscene ‘The post’

Médecin de campagne
De inwoners van een plattelandsgemeenschap 

ergens in Frankrijk kunnen altijd rekenen op Jean-

Pierre. Hij is de arts die 24 uur per dag voor hen 

klaarstaat. Maar dan wordt Jean-Pierre zelf ziek. 

Nathalie is zijn vervanger. Zal het haar lukken om 

zich aan te passen aan dit nieuwe leven en aan 

Jean-Pierre, die denkt dat hij onvervangbaar is? 

Regie: Thomas Lilti        

dinsdag 2 oktober • 14:00 - 16:00 uur

The beguiled
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog belandt 

een gewonde Yank in een meisjesschool in het 

zuiden van de VS. De vrouwen vallen al snel voor 

zijn charmes. Al snel ontstaat er een klimaat van 

haat en bedrog tussen de vrouwen onderling. 

Uiteindelijk keren zij zich tegen de soldaat. 

Hoofdrollen voor Nicole Kidman, Kirsten Dunst en 

Colin Farrell. 

Regie: Sofi a Coppola     

dinsdag 9 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Coming home
Indrukwekkende, verstilde, fi lm over een Chinese 

dissident, die in de nasleep van de Culturele 

Revolutie naar een werkkamp wordt gestuurd 

en zo van zijn gezin wordt gescheiden. Twintig 

jaar later verloopt de thuiskomst moeizaam. Zijn 

vrouw lijdt aan geheugenverlies en herkent haar 

man niet meer. 

Regie: Zhang Yimou     

dinsdag 16 oktber • 14:00 - 16:15 uur

The violin teacher
Laerte, een getalenteerde violist, droomde ervan 

deel uit te maken van het symfonieorkest van São 

Paulo. Als gevolg van plankenkoorts, mislukt zijn 

auditie. Met tegenzin gaat hij vioolles geven aan 

jongeren uit Heliopolis, de grootste krottenwijk in 

de stad. In deze criminele omgeving bouwt Laerte 

een band op met zijn leerlingen. Hij ontdekt bij 

hen onverwachte talenten die hun levens voor 

altijd zullen veranderen. 

Regie: Sérgio Machado        

dinsdag 23 oktober • 14:00 - 16:00 uur

Kedi
‘Kedi’ (Turks voor kat) geeft een vrolijk beeld 

van de vele straatkatten in het oude centrum 

van Istanbul en de mensen die met liefde 

voor hen zorgen. ‘Kedi’ is een sprookjesachtige 

documentaire waar dieren- en kattenliefhebbers 

hun hart aan kunnen ophalen. In deze bijzondere 

fi lm volgen we zeven van de honderdduizenden 

katten.

Regie: Ceyda Torun

Lunch • zaterdag 27 oktober • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 27 oktober • 14:00 - 15:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Welkom in het Filmhuis Rijswijk september oktober oktober

Three billboards outside Ebbing, 
Missouri
De onverzettelijke Mildred Hayes huurt drie 

billboards net buiten Ebbing in Missouri om 

aan te kaarten dat de moord op haar dochter 

nog niet is opgelost. Chief Willoughby leidde 

het onderzoek, maar tot op heden is er nog geen 

dader gepakt. De politie wil het liefst dat de 

billboards worden weggehaald, maar Mildred 

heeft legaal gezien het recht om deze teksten 

erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk. 

De fi lm won twee Oscars, waarvan één voor de 

vrouwelijke hoofdrol van Frances McDormand. 

Regie: Martin McDonagh        

dinsdag 30 oktober • 14:00 - 16:15 uur
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- december 2018. Het Filmhuis Rijswijk is de plek waar u geniet van fi lms én waar u andere 
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dinsdag 4 september • 14:00 - 16:15 uur
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te staan, geven een historische inkijk in de 

Engelse politiek. Hoe voert Churchill de politieke 

strijd in eigen land met op de achtergrond de 
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De beroemde krant ‘The Washington Post’ 

onthult tijdens de Vietnam Oorlog belangrijke 

documenten. We volgen in deze fi lm een gedreven 
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van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 
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Three billboards outside Ebbing, 
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De onverzettelijke Mildred Hayes huurt drie 

billboards net buiten Ebbing in Missouri om 

aan te kaarten dat de moord op haar dochter 

nog niet is opgelost. Chief Willoughby leidde 

het onderzoek, maar tot op heden is er nog geen 

dader gepakt. De politie wil het liefst dat de 

billboards worden weggehaald, maar Mildred 

heeft legaal gezien het recht om deze teksten 

erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk. 

De fi lm won twee Oscars, waarvan één voor de 

vrouwelijke hoofdrol van Frances McDormand. 

Regie: Martin McDonagh        
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balies in de bibliotheek en op 

www.bibliotheekaandevliet.nl

FILMHUIS
RIJSWIJK
september t/m
december 2018

Ôtez-moi d’un doute
Vrolijk Frans drama over de weduwnaar Erwan. 

Hij ontdekt door het erfelijkheidsonderzoek van 

zijn zwangere dochter bij toeval dat zijn vader 

niet zijn biologische vader is. Een detective vindt 

al snel zijn verwekker. Erwan probeert vervolgens 

een relatie aan te gaan met deze sympathieke 

man. 

Regie: Carine Tardieu        

dinsdag 6 november • 14:00 - 16:00 uur

Una mujer fantastica
Na de plotselinge dood van haar twintig jaar 

oudere vriend Orlando wordt de transseksuele 

Marina geconfronteerd met argwaan en 

tegenwerking. Een aangrijpend verhaal over rouw 

en veerkracht, dat toewerkt naar het moment 

waarop Marina’s onderdrukte levenslust zich 

eindelijk ontlaadt. 

Regie: Sebastian Lelio           

dinsdag 13 november • 14:00 - 16:00 uur

Gifted
De vrijgezelle Frank Adler voedt zijn nichtje Mary 

in een kustplaatsje van Florida op. Frank probeert 

haar een gelukkig leven te geven, maar dat plan 

verandert als zijn moeder het talent van het 

meisje ontdekt en hen uit elkaar wil halen. 

Regie: Marc Webb     

dinsdag 20 november • 14:00 - 16:00 uur

Loving Vincent
Unieke animatiefi lm over het leven van de 

schilder Vincent van Gogh. De fi lm bestaat voor 

een groot deel uit de schilderijen van Van Gogh of 

afbeeldingen in de stijl van zijn werk. Met twaalf 

met de hand geschilderde olieschilderijen per 

seconde wordt zijn levensverhaal verteld. 

Regie: Dorota Kobiela & Hugh Welchman     

Lunch • zaterdag 24 november • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 24 november • 14:00 - 16:00 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Hampstead
Komisch drama over de weduwe Emily Waters.  

Zij kan zich moeilijk concentreren op de dingen 

die echt haar aandacht nodig hebben, zoals haar 

appartement, fi nanciën en haar zoon. Op een dag 

ziet ze vanuit haar raam een vervallen schuur die 

bewoond wordt door de onverzorgde Donald. Ze 

ziet hoe hij aangevallen wordt door een groep 

misdadigers. Geschokt belt ze de politie en 

wacht op hulp. De volgende dag gaat ze zelf op 

onderzoek uit. 

Regie: Joel Hopkins     

dinsdag 27 november • 14:00 - 16:00 uur

Prijzen
Films: leden € 6,00; niet-leden € ,750

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

Kijkwijzer

   = Geweld

   = Angst

   = Seks

   = Discriminatie

   = Drugs en/of alcoholgebruik

   = Grof taalgebruik

Lunchlezingen en fi lms op zaterdag
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand bent u van harte welkom bij het Filmhuis Rijswijk. 
Voorafgaand aan de fi lm organiseren wij een lunchlezing. Terwijl u geniet van een broodje en een 
drankje,  is er een korte lezing over de fi lm van die middag.  U hoort dan interessante achtergrond-
informatie die het bekijken van de fi lm nog boeiender maakt.

Voor de lunchlezingen en de fi lms kunt u een combinatiekaartje kopen. Wilt u alleen naar de fi lm? 
Koop dan een los kaartje voor de fi lm.

Prijs lunchlezing en fi lm voor leden   € 10,00
Prijs lunchlezing en fi lm voor niet-leden  € 12,50
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Wonder
‘Wonder’ vertelt het verhaal van de tienjarige 

August Pullman. August heeft een zeldzame, 

aangeboren aangezichtsafwijking en krijgt thuis 

onderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten 

hem nu naar een middelbare privéschool te 

sturen. Maar daar is niet iedereen blij met de 

komst van een leerling met een misvormd gezicht. 

Regie: Stephen Chbosky     

dinsdag 4 december • 14:00 - 16:15 uur

Une vie
Normandië, 1819. Jeanne Le Perthuis de Vauds 

is een overbeschermde jonge vrouw. Zij heeft 

nog maar net op de nonnenschool haar studie 

afgerond, als ze met Julien de Lamare trouwt. Al 

snel blijkt dat Julien bijzonder vrekkig, hard en 

labiel is. Langzaam maar zeker ziet Jeanne al haar 

dromen in rook opgaan. Naar de roman van Guy 

de Maupassant. 

Regie: Stéphane Brizé           

dinsdag 11 december • 14:00 - 16:15 uur

Aquarius
Clara, een bejaarde weduwe, woont in Aquarius, 

een ouder appartementengebouw in Recife, 

Brazilië. Zij wil daar blijven wonen tot haar dood. 

Dit tot ergernis van een bedrijf dat alle naburige 

appartementen opkocht en het gebouw wil 

gebruiken voor hun eigen plannen. Clara belandt 

in een koude oorlog met het bedrijf en geeft haar 

positie niet op. 

Regie: Kleber Mendonça Filho

Lunch • zaterdag 15 december • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 15 december • 14:00 - 16:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

C’est la vie
We sluiten het jaar af met een vrolijke Franse fi lm 

van de regisseurs van ‘Intouchables’. Max werkt 

30 jaar als cateraar en organiseerde al honderden 

feesten. Vandaag staat een prachtige bruiloft op 

het programma in een oud kasteel. Max heeft 

alles geregeld, zodat het een mooi feest wordt. 

Helaas wordt zijn schema verstoord en dreigt de 

plechtigheid uit te monden in een ramp. 

Regie: Eric Toledano & Olivier Nakache     

dinsdag 18 december • 14:00 - 16:15 uur

november december Info, adressen en contact
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Regie: Eric Toledano & Olivier Nakache     

dinsdag 18 december • 14:00 - 16:15 uur

november december Info, adressen en contact
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Stompwijk Dorpshuis
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FILMHUIS
RIJSWIJK
september t/m
december 2018

Ôtez-moi d’un doute
Vrolijk Frans drama over de weduwnaar Erwan. 

Hij ontdekt door het erfelijkheidsonderzoek van 

zijn zwangere dochter bij toeval dat zijn vader 

niet zijn biologische vader is. Een detective vindt 

al snel zijn verwekker. Erwan probeert vervolgens 

een relatie aan te gaan met deze sympathieke 

man. 

Regie: Carine Tardieu        

dinsdag 6 november • 14:00 - 16:00 uur

Una mujer fantastica
Na de plotselinge dood van haar twintig jaar 

oudere vriend Orlando wordt de transseksuele 

Marina geconfronteerd met argwaan en 

tegenwerking. Een aangrijpend verhaal over rouw 

en veerkracht, dat toewerkt naar het moment 

waarop Marina’s onderdrukte levenslust zich 

eindelijk ontlaadt. 

Regie: Sebastian Lelio           

dinsdag 13 november • 14:00 - 16:00 uur

Gifted
De vrijgezelle Frank Adler voedt zijn nichtje Mary 

in een kustplaatsje van Florida op. Frank probeert 

haar een gelukkig leven te geven, maar dat plan 

verandert als zijn moeder het talent van het 

meisje ontdekt en hen uit elkaar wil halen. 

Regie: Marc Webb     

dinsdag 20 november • 14:00 - 16:00 uur

Loving Vincent
Unieke animatiefi lm over het leven van de 

schilder Vincent van Gogh. De fi lm bestaat voor 

een groot deel uit de schilderijen van Van Gogh of 

afbeeldingen in de stijl van zijn werk. Met twaalf 

met de hand geschilderde olieschilderijen per 

seconde wordt zijn levensverhaal verteld. 

Regie: Dorota Kobiela & Hugh Welchman     

Lunch • zaterdag 24 november • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 24 november • 14:00 - 16:00 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

Hampstead
Komisch drama over de weduwe Emily Waters.  

Zij kan zich moeilijk concentreren op de dingen 

die echt haar aandacht nodig hebben, zoals haar 

appartement, fi nanciën en haar zoon. Op een dag 

ziet ze vanuit haar raam een vervallen schuur die 

bewoond wordt door de onverzorgde Donald. Ze 

ziet hoe hij aangevallen wordt door een groep 

misdadigers. Geschokt belt ze de politie en 

wacht op hulp. De volgende dag gaat ze zelf op 

onderzoek uit. 

Regie: Joel Hopkins     

dinsdag 27 november • 14:00 - 16:00 uur

Prijzen
Films: leden € 6,00; niet-leden € ,750

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

Kijkwijzer

   = Geweld

   = Angst

   = Seks

   = Discriminatie

   = Drugs en/of alcoholgebruik

   = Grof taalgebruik

Lunchlezingen en fi lms op zaterdag
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand bent u van harte welkom bij het Filmhuis Rijswijk. 
Voorafgaand aan de fi lm organiseren wij een lunchlezing. Terwijl u geniet van een broodje en een 
drankje,  is er een korte lezing over de fi lm van die middag.  U hoort dan interessante achtergrond-
informatie die het bekijken van de fi lm nog boeiender maakt.

Voor de lunchlezingen en de fi lms kunt u een combinatiekaartje kopen. Wilt u alleen naar de fi lm? 
Koop dan een los kaartje voor de fi lm.

Prijs lunchlezing en fi lm voor leden   € 10,00
Prijs lunchlezing en fi lm voor niet-leden  € 12,50
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Wonder
‘Wonder’ vertelt het verhaal van de tienjarige 

August Pullman. August heeft een zeldzame, 

aangeboren aangezichtsafwijking en krijgt thuis 

onderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten 

hem nu naar een middelbare privéschool te 

sturen. Maar daar is niet iedereen blij met de 

komst van een leerling met een misvormd gezicht. 

Regie: Stephen Chbosky     

dinsdag 4 december • 14:00 - 16:15 uur

Une vie
Normandië, 1819. Jeanne Le Perthuis de Vauds 

is een overbeschermde jonge vrouw. Zij heeft 

nog maar net op de nonnenschool haar studie 

afgerond, als ze met Julien de Lamare trouwt. Al 

snel blijkt dat Julien bijzonder vrekkig, hard en 

labiel is. Langzaam maar zeker ziet Jeanne al haar 

dromen in rook opgaan. Naar de roman van Guy 

de Maupassant. 

Regie: Stéphane Brizé           

dinsdag 11 december • 14:00 - 16:15 uur

Aquarius
Clara, een bejaarde weduwe, woont in Aquarius, 

een ouder appartementengebouw in Recife, 

Brazilië. Zij wil daar blijven wonen tot haar dood. 

Dit tot ergernis van een bedrijf dat alle naburige 

appartementen opkocht en het gebouw wil 

gebruiken voor hun eigen plannen. Clara belandt 

in een koude oorlog met het bedrijf en geeft haar 

positie niet op. 

Regie: Kleber Mendonça Filho

Lunch • zaterdag 15 december • 13:00 - 13:45 uur

Film • zaterdag 15 december • 14:00 - 16:45 uur

Voorafgaand aan de fi lm geeft een medewerker 

van Filmkrant.Live een introductie bij de fi lm 

terwijl u geniet van uw lunch.

C’est la vie
We sluiten het jaar af met een vrolijke Franse fi lm 

van de regisseurs van ‘Intouchables’. Max werkt 

30 jaar als cateraar en organiseerde al honderden 

feesten. Vandaag staat een prachtige bruiloft op 

het programma in een oud kasteel. Max heeft 

alles geregeld, zodat het een mooi feest wordt. 

Helaas wordt zijn schema verstoord en dreigt de 

plechtigheid uit te monden in een ramp. 

Regie: Eric Toledano & Olivier Nakache     

dinsdag 18 december • 14:00 - 16:15 uur

november december Info, adressen en contact


