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20th century women
Dorothea Fields voedt haar tienerzoon Jamie 

alleen op in een groot landelijk huis. Ze deelt haar 

huis met een rondtrekkende timmerman en de 

punk-kunstenares Abbie. De rebelse vriendin van 

haar zoon, Julie, komt regelmatig op bezoek. De 

drie vrouwen ontdekken de liefde en vrijheid in 

het zuiden van Californië tijdens de late jaren 70. 

Regie: Mike Mills      

dinsdag 3 april • 14:00 - 16:15 uur

Frantz
Anna is een Duitse weduwe die rouwt om de 

dood van haar verloofde Frantz. Hij kwam om het 

leven aan het front in Frankrijk. Anna bezoekt 

dagelijks het kerkhof. Op een dag ontmoet 

ze een mysterieuze Fransman, die bloemen 

neerlegt bij het graf van zijn Duitse vriend Frantz. 

Regie: Francois Ozon   

dinsdag 10 april • 14:00 - 16:15 uur

Hier ben ik
In Bloemendaal is gejaagdheid en grote ambitie 

de norm. Elke zondag gaan enkele Bloemendalers 

naar de kerk van Ad van Nieuwpoort die 

hen via de Bijbel probeert te vertellen over 

de simpele schoonheid van het bestaan.

Regie: Sarah Vos, Sander Snoep   

dinsdag 17 april • 14:00 - 15:45 uur

Mustang
Het huidige Turkije, aan het begin van de zomer. 

In een dorpje wandelen Lale en haar vier zussen 

van school naar huis en spelen ze onschuldig met 

een aantal jongens. Buren en familie vinden hun 

spel met de jongens schandalig en niet passen 

bij de meisjes. Het zorgt voor een schandaal dat 

onverwachte consequenties heeft. Hun huis 

verandert geleidelijk in een gevangenis. En de 

meisjes worden voorbereid op een huwelijk.

Regie: Deniz Gamze Erguven         

dinsdag 24 april • 14:00 - 16:15 uur 

Lunch en fi lm: Sami blood
Elle-Marja is een veertienjarig Sami meisje dat 

rendieren fokt. Terwijl ze in de jaren dertig wordt 

blootgesteld aan de rassendiscriminatie en 

rassenonderzoek op haar kostschool, begint ze te 

dromen over een ander leven. Om dat te bereiken 

moet ze een andere identiteit aannemen en 

breken met haar cultuur en familie uit Lapland.

Regie: Amanda Kernell      

Lunch • zaterdag 28 april • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 28 april • 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.

Snowden
Na een korte carrière in het Amerikaanse leger 

stapte Edward Snowden over naar de CIA waar zijn 

carrière bij de geheime dienst begon. Wanneer hij 

duizenden geheime documenten naar de pers lekt 

wordt hij gedwongen om zijn land te ontvluchten. 

Regie: Oliver Stone         

dinsdag 1 mei • 14:00 - 16:30 uur

Fences
Troy Maxson werkt bij een schoonmaakbedrijf 

in Pittsburgh. Ooit droomde hij van een 

professionele honkbalcarrière, maar toen de 

major league eindelijk zwarte spelers toeliet, was 

hij te oud. Hij probeert een goede echtgenoot 

en vader te zijn, maar de verloren droom vreet 

nog steeds aan hem. Dat zorgt ervoor dat hij 

een besluit neemt dat zijn familie verscheurt. 

Regie: Denzel Washington         

dinsdag 8 mei • 14:00 - 16:30 uur

Hidden Figures
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary 

Jackson, drie briljante Afro-Amerikaanse 

vrouwen  die werken bij NASA. Ze weten 

belangrijke wiskundige data te leveren om de 

eerste succesvolle ruimtemissie te realiseren. 

Deze prestatie zou het vertrouwen van de 

natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras 

of geslacht, inspireren om groots te dromen.

Regie: Theodore Melfi    

dinsdag 15 mei • 14:00 - 16:30 uur

Strike a pose
In 1990 worden zeven jonge dansers door 

Madonna gecast voor haar ‘Blond Ambition 

Tour’. De tour kwam op voor openheid rondom 

aids en homorechten. De dansers vochten echter 

angstvallig tegen hun eigen geheimen. Nu, 25 

jaar later, zijn ze de angst en schaamte voorbij.

Regie: Ester Gould & Reijer Zwaan   

dinsdag 22 mei • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: Jackie
De moord op John F. Kennedy schokte de hele 

wereld in 1963. ‘Jackie’ geeft een blik op enkele 

dagen uit het leven van Jackie Kennedy. Het betreft 

de periode van de aanslag op haar man tot aan zijn 

begrafenis. Een periode waarin ze de liefde van 

haar leven verloor, maar de liefde won van het volk.

Regie: Pablo Larraín     

Lunch • zaterdag 26 mei • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 26 mei • 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.

Retour en Bourgogne
We sluiten het fi lmseizoen af met een heerlijke 

fi lm over wijn (maken). Natuurlijk kunt na de fi lm 

zelf ook genieten van wijn bij een wijnproeverij.

Retour en Bourgogne laat twee broers en 

hun zus zien die na het overlijden van hun 

vader de wijngaard van de familie beheren, 

maar ondertussen hun eigen weg moeten 

vinden. Dat gaat niet altijd even makkelijk.

Regie: Cedric Klapisch        

dinsdag 29 mei • 14:00 - 16:15 uur

april mei Info, adressen en contact

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

info



Voor fi lms gaat u naar het Filmhuis van de Bibliotheek aan de Vliet in de bibliotheek in 
Rijswijk! Iedere dinsdagmiddag en elke laatste zaterdag van de maand kunt u kijken naar 
een boeiende, actuele fi lm of documentaire. In de pauze staan de koffi e en thee voor u 
klaar. Op zaterdag organiseren wij met de Filmkrant en Movies that Matter voorafgaand 
aan de fi lm een lunchlezing over de fi lm.

Bij een aantal fi lms organiseren wij extra activiteiten. Deze fi lmmiddagen duren daarom 
langer dan de fi lm zelf. In de fl yer is dit aangegeven met dit symbool: 
Meer informatie over deze activiteiten volgt in de loop van het seizoen.

Een kaartje voor het Filmhuis kost € 7,50. Leden van de bibliotheek krijgen korting en 
betalen € 6,00. Bestellen kan via onze website, waar u veilig met iDEAL betaalt.

Actie: koop in één keer 3 kaarten voor verschillende fi lms en betaal € 15,00. Dit extra 
voordeel 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.  

Dancer
Sergei Polunin lijkt een legende te worden maar 

begint zich vragen te stellen over zijn toewijding 

aan het dansen. Om erachter te komen wat hij wil 

moet hij zijn werkelijke drijfveren leren kennen. 

De offers die zijn familie voor hem bracht spelen 

daar een grote rol in. Een confrontatie tussen 

hem, de danswereld en zijn familie blijft niet uit. 

Regie: Steven Cantor

dinsdag 6 februari • 14:00 - 15:45 uur

A united kingdom
Een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over 

de liefde aan de vooravond van Valentijnsdag. Prins 

Seretse Khama, de troonopvolger in Botswana 

wordt eind jaren ’40 verliefd op de jonge, witte 

vrouw Ruth Williams. Ze besluiten te trouwen. 

Hun interraciale liefdesrelatie wordt echter als 

schandalig ervaren, waardoor Seretse en zijn 

bruid voor jaren verbannen worden uit hun land 

en in ballingschap in Londen moeten verblijven. 

Regie: Amma Asante         

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

Verdwijnen
Het jaarlijkse bezoek van Roos aan haar moeder 

in Noorwegen verloopt dit keer anders. Roos heeft 

slecht nieuws, maar het verleden maakt het voor 

haar onmogelijk dit aan haar moeder te vertellen. 

Geholpen door haar halfbroer en een oude liefde 

vinden de twee vrouwen toenadering en kan Roos 

haar volgende en onvermijdelijke stap zetten.

Regie: Boudewijn Koole         

dinsdag 20 februari • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: I am not your negro
Documentaire gebaseerd op een onvoltooid boek 

van de zwarte auteur James Baldwin (1924-1987) 

over de geschiedenis van het racisme in de VS. 

Peck kruipt in het hoofd van Baldwin en vertelt 

het verhaal aan de hand van fragmenten uit zijn 

werk en zijn publieke optredens. De documentaire 

legt een duidelijke link met hedendaags Amerika.

Regie: Raoul Peck         

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

Film • zaterdag 24 februari • 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.

The other side of hope
Twee mannen kruisen elkaars pad en raken 

bevriend. Khaled is een jonge Syrische 

vluchteling. Hij belandt in de haven van Helsinki 

en zoekt onderdak. Wikström is een voormalige 

handelsreiziger die een restaurant begint. 

Een fi lm met droge humor, scherpe dialogen, 

bijzondere muziek en prachtige beelden.

Regie: Aki Kaurismäki            

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

Certain women
Het verhaal is gebaseerd op drie korte verhalen 

van Maile Meloy. De levens van drie vrouwen 

in een stadje in Montana kruisen elkaar, ieder 

met hun eigen tekortkomingen en problemen. 

Regie: Kelly Reichardt      

dinsdag 6 maart • 14:00 - 16:00 uur

De kinderen van juf Kiet
Documentairemakers Petra en Peter Lataster 

volgden een jaar lang vier leerlingen in de 

klas van juf Kiet, een speciale instroomklas 

voor vluchtelingenkinderen op een 

basisschool in het Brabantse dorp Hapert. 

Juf Kiet is streng maar liefdevol en helpt 

haar soms getraumatiseerde leerlingen hun 

zelfvertrouwen terug te vinden, plezier in 

leren te krijgen en zelf problemen op te lossen. 

Regie: Petra en Peter Lataster

dinsdag 13 maart • 14:00 - 16:15 uur

Bram Fischer
In 1963 worden negen leden van het ANC, 

waaronder Nelson Mandela, gearresteerd 

voor het beramen van aanslagen. Zij riskeren 

de doodstraf. Bram Fischer, een advocaat 

uit een vooraanstaande Afrikaner familie, 

neemt de verdediging op zich. In het geheim 

is hij ook ANC-aanhanger, waarmee hij 

zichzelf en zijn familie in gevaar brengt.

Regie: Jean van de Velde      

dinsdag 20 maart • 14:00 - 16:15 uur

China’s Van Goghs
Documentaire over Xiaoyong Zhao uit het 

Chinese dorp Dafen. Zhao kopieert met zijn 

collega-schilders de werken van Vincent van 

Gogh en andere grote meesters. Terwijl Van 

Gogh in zijn hele leven slechts één schilderij 

verkocht, verkoopt Zhao duizenden doeken, via 

souvenirshops over de hele wereld. Xiaoyong 

komt naar Nederland om het echte werk van 

Van Gogh te bekijken. Dit verandert zijn leven.

Regie: Haibo Yu en Kiki Tiangi Yu      

dinsdag 27 maart • 14:00 - 15:15 uur 

Lunch en fi lm: Wadjda
Movies that matter. ‘Wadjda’ is zo’n fi lm 

die ertoe doet. De eigengereide Wadjda uit 

Riyad, de hoofdstad van  Saoedi-Arabië zet 

alles op alles voor een groene fi ets. Jongens 

mogen toch ook fi etsen? Waarom zij dan 

niet? Wadjda is de eerste lange speelfi lm van 

een vrouwelijke regisseur uit Saoedi-Arabië.

Regie: Haifa Al Mansour   

Lunch • zaterdag 31 maart • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 31 maart• 14:00 - 16:15 uur 

Deze fi lm draaien wij met dank aan Movies 

that Matter. De gastspreker wordt nog bekend 

gemaakt.

Sage femme
Claire stelde zich jarenlang in dienst van anderen 

als vroedvrouw. Dan komt Beatrice terug in 

haar leven, de minnares van haar overleden 

vader. Claire is verbaasd dat de overdreven en 

opvallende Beatrice om haar hulp komt vragen. 

Regie: Martin Provost    

dinsdag 2 januari • 14:00 - 16:15 uur

Going in style
Drie senioren verliezen hun pensioengeld 

waardoor ze het niet al te breed meer hebben. 

Op een dag besluiten ze dat ze er genoeg van 

hebben. Ze maken een plan om een bank te 

beroven. Het enige probleem is dat ze niet eens 

weten hoe ze een pistool moeten vasthouden. 

Regie: Zach Braff      

dinsdag 9 januari • 14:00 - 16:00 uur

The lady in the van
Op veler verzoek in de herhaling, deze heerlijke 

fi lm met een prachtige hoofdrol van Maggie 

Smith. Autobiografi sch verhaal van Alan Bennett, 

waarin een Britse schrijver een bijzondere band 

ontwikkelt met Miss Shepherd, een oude dame 

die vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan 

woonde. Wat begint als iets tijdelijks, gaat 

over in een relatie die hun levens verandert.

Regie: Nicholas Hytner   

dinsdag 16 januari • 14:00 - 16:00 uur

Paterson
Paterson is buschauffeur en leidt een 

geregeld leven met Laura, een enthousiaste 

veelvraat van uiteenlopende projecten en 

ervaringen, en zijn hond Marvin. Elk vrij 

moment besteedt Paterson aan zijn geheime 

schrift, waarin hij eigen gedichten noteert.

Regie: Jim Jarmusch     

dinsdag 23 januari • 14:00 - 16:15 uur

Lunch en fi lm: The sense of an ending
Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig 

bestaan. Op een dag zorgen lang begraven 

geheimen ervoor dat hij de gebeurtenissen uit 

zijn jeugd onder ogen moet komen. De waarheid 

over zijn eerste liefde, Veronica Ford, en de 

verwoestende gevolgen van de beslissingen die 

hij een mensenleven geleden heeft genomen.

Regie: Ritesh Batra     

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

Film • zaterdag 27 januari • 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.

Maudie
De teruggetrokken Everett Lewis neemt Maudie 

in dienst als huishoudster. Maudie heeft heldere 

ogen, maar is ineengedoken en heeft verminkte 

handen. Ze lijdt aan artritis. Ze wil onafhankelijk 

zijn, om ver weg te leven van haar beschermende 

familie. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar. 

Maar Maudie is bang om gekwetst te worden Het 

samenspel tussen de twee is ongeloofl ijk knap.

Regie: Aisling Walsh     

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

Programma Filmhuis Rijswijk januari februari maart



Voor fi lms gaat u naar het Filmhuis van de Bibliotheek aan de Vliet in de bibliotheek in 
Rijswijk! Iedere dinsdagmiddag en elke laatste zaterdag van de maand kunt u kijken naar 
een boeiende, actuele fi lm of documentaire. In de pauze staan de koffi e en thee voor u 
klaar. Op zaterdag organiseren wij met de Filmkrant en Movies that Matter voorafgaand 
aan de fi lm een lunchlezing over de fi lm.

Bij een aantal fi lms organiseren wij extra activiteiten. Deze fi lmmiddagen duren daarom 
langer dan de fi lm zelf. In de fl yer is dit aangegeven met dit symbool: 
Meer informatie over deze activiteiten volgt in de loop van het seizoen.

Een kaartje voor het Filmhuis kost € 7,50. Leden van de bibliotheek krijgen korting en 
betalen € 6,00. Bestellen kan via onze website, waar u veilig met iDEAL betaalt.

Actie: koop in één keer 3 kaarten voor verschillende fi lms en betaal € 15,00. Dit extra 
voordeel 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.  

Dancer
Sergei Polunin lijkt een legende te worden maar 

begint zich vragen te stellen over zijn toewijding 

aan het dansen. Om erachter te komen wat hij wil 

moet hij zijn werkelijke drijfveren leren kennen. 

De offers die zijn familie voor hem bracht spelen 

daar een grote rol in. Een confrontatie tussen 

hem, de danswereld en zijn familie blijft niet uit. 

Regie: Steven Cantor

dinsdag 6 februari • 14:00 - 15:45 uur

A united kingdom
Een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over 

de liefde aan de vooravond van Valentijnsdag. Prins 

Seretse Khama, de troonopvolger in Botswana 

wordt eind jaren ’40 verliefd op de jonge, witte 

vrouw Ruth Williams. Ze besluiten te trouwen. 

Hun interraciale liefdesrelatie wordt echter als 

schandalig ervaren, waardoor Seretse en zijn 

bruid voor jaren verbannen worden uit hun land 

en in ballingschap in Londen moeten verblijven. 

Regie: Amma Asante         

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

Verdwijnen
Het jaarlijkse bezoek van Roos aan haar moeder 

in Noorwegen verloopt dit keer anders. Roos heeft 

slecht nieuws, maar het verleden maakt het voor 

haar onmogelijk dit aan haar moeder te vertellen. 

Geholpen door haar halfbroer en een oude liefde 

vinden de twee vrouwen toenadering en kan Roos 

haar volgende en onvermijdelijke stap zetten.

Regie: Boudewijn Koole         

dinsdag 20 februari • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: I am not your negro
Documentaire gebaseerd op een onvoltooid boek 

van de zwarte auteur James Baldwin (1924-1987) 

over de geschiedenis van het racisme in de VS. 

Peck kruipt in het hoofd van Baldwin en vertelt 

het verhaal aan de hand van fragmenten uit zijn 

werk en zijn publieke optredens. De documentaire 

legt een duidelijke link met hedendaags Amerika.

Regie: Raoul Peck         

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

Film • zaterdag 24 februari • 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.

The other side of hope
Twee mannen kruisen elkaars pad en raken 

bevriend. Khaled is een jonge Syrische 

vluchteling. Hij belandt in de haven van Helsinki 

en zoekt onderdak. Wikström is een voormalige 

handelsreiziger die een restaurant begint. 

Een fi lm met droge humor, scherpe dialogen, 

bijzondere muziek en prachtige beelden.

Regie: Aki Kaurismäki            

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

Certain women
Het verhaal is gebaseerd op drie korte verhalen 

van Maile Meloy. De levens van drie vrouwen 

in een stadje in Montana kruisen elkaar, ieder 

met hun eigen tekortkomingen en problemen. 

Regie: Kelly Reichardt      

dinsdag 6 maart • 14:00 - 16:00 uur

De kinderen van juf Kiet
Documentairemakers Petra en Peter Lataster 

volgden een jaar lang vier leerlingen in de 

klas van juf Kiet, een speciale instroomklas 

voor vluchtelingenkinderen op een 

basisschool in het Brabantse dorp Hapert. 

Juf Kiet is streng maar liefdevol en helpt 

haar soms getraumatiseerde leerlingen hun 

zelfvertrouwen terug te vinden, plezier in 

leren te krijgen en zelf problemen op te lossen. 

Regie: Petra en Peter Lataster

dinsdag 13 maart • 14:00 - 16:15 uur

Bram Fischer
In 1963 worden negen leden van het ANC, 

waaronder Nelson Mandela, gearresteerd 

voor het beramen van aanslagen. Zij riskeren 

de doodstraf. Bram Fischer, een advocaat 

uit een vooraanstaande Afrikaner familie, 

neemt de verdediging op zich. In het geheim 

is hij ook ANC-aanhanger, waarmee hij 

zichzelf en zijn familie in gevaar brengt.

Regie: Jean van de Velde      

dinsdag 20 maart • 14:00 - 16:15 uur

China’s Van Goghs
Documentaire over Xiaoyong Zhao uit het 

Chinese dorp Dafen. Zhao kopieert met zijn 

collega-schilders de werken van Vincent van 

Gogh en andere grote meesters. Terwijl Van 

Gogh in zijn hele leven slechts één schilderij 

verkocht, verkoopt Zhao duizenden doeken, via 

souvenirshops over de hele wereld. Xiaoyong 

komt naar Nederland om het echte werk van 

Van Gogh te bekijken. Dit verandert zijn leven.

Regie: Haibo Yu en Kiki Tiangi Yu      

dinsdag 27 maart • 14:00 - 15:15 uur 

Lunch en fi lm: Wadjda
Movies that matter. ‘Wadjda’ is zo’n fi lm 

die ertoe doet. De eigengereide Wadjda uit 

Riyad, de hoofdstad van  Saoedi-Arabië zet 

alles op alles voor een groene fi ets. Jongens 

mogen toch ook fi etsen? Waarom zij dan 

niet? Wadjda is de eerste lange speelfi lm van 

een vrouwelijke regisseur uit Saoedi-Arabië.

Regie: Haifa Al Mansour   

Lunch • zaterdag 31 maart • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 31 maart• 14:00 - 16:15 uur 

Deze fi lm draaien wij met dank aan Movies 

that Matter. De gastspreker wordt nog bekend 

gemaakt.

Sage femme
Claire stelde zich jarenlang in dienst van anderen 

als vroedvrouw. Dan komt Beatrice terug in 

haar leven, de minnares van haar overleden 

vader. Claire is verbaasd dat de overdreven en 

opvallende Beatrice om haar hulp komt vragen. 

Regie: Martin Provost    

dinsdag 2 januari • 14:00 - 16:15 uur

Going in style
Drie senioren verliezen hun pensioengeld 

waardoor ze het niet al te breed meer hebben. 

Op een dag besluiten ze dat ze er genoeg van 

hebben. Ze maken een plan om een bank te 

beroven. Het enige probleem is dat ze niet eens 

weten hoe ze een pistool moeten vasthouden. 

Regie: Zach Braff      

dinsdag 9 januari • 14:00 - 16:00 uur

The lady in the van
Op veler verzoek in de herhaling, deze heerlijke 

fi lm met een prachtige hoofdrol van Maggie 

Smith. Autobiografi sch verhaal van Alan Bennett, 

waarin een Britse schrijver een bijzondere band 

ontwikkelt met Miss Shepherd, een oude dame 

die vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan 

woonde. Wat begint als iets tijdelijks, gaat 

over in een relatie die hun levens verandert.

Regie: Nicholas Hytner   

dinsdag 16 januari • 14:00 - 16:00 uur

Paterson
Paterson is buschauffeur en leidt een 

geregeld leven met Laura, een enthousiaste 

veelvraat van uiteenlopende projecten en 

ervaringen, en zijn hond Marvin. Elk vrij 

moment besteedt Paterson aan zijn geheime 

schrift, waarin hij eigen gedichten noteert.

Regie: Jim Jarmusch     

dinsdag 23 januari • 14:00 - 16:15 uur

Lunch en fi lm: The sense of an ending
Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig 

bestaan. Op een dag zorgen lang begraven 

geheimen ervoor dat hij de gebeurtenissen uit 

zijn jeugd onder ogen moet komen. De waarheid 

over zijn eerste liefde, Veronica Ford, en de 

verwoestende gevolgen van de beslissingen die 

hij een mensenleven geleden heeft genomen.

Regie: Ritesh Batra     

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

Film • zaterdag 27 januari • 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.

Maudie
De teruggetrokken Everett Lewis neemt Maudie 

in dienst als huishoudster. Maudie heeft heldere 

ogen, maar is ineengedoken en heeft verminkte 

handen. Ze lijdt aan artritis. Ze wil onafhankelijk 

zijn, om ver weg te leven van haar beschermende 

familie. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar. 

Maar Maudie is bang om gekwetst te worden Het 

samenspel tussen de twee is ongeloofl ijk knap.

Regie: Aisling Walsh     

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

Programma Filmhuis Rijswijk januari februari maart



Voor fi lms gaat u naar het Filmhuis van de Bibliotheek aan de Vliet in de bibliotheek in 
Rijswijk! Iedere dinsdagmiddag en elke laatste zaterdag van de maand kunt u kijken naar 
een boeiende, actuele fi lm of documentaire. In de pauze staan de koffi e en thee voor u 
klaar. Op zaterdag organiseren wij met de Filmkrant en Movies that Matter voorafgaand 
aan de fi lm een lunchlezing over de fi lm.

Bij een aantal fi lms organiseren wij extra activiteiten. Deze fi lmmiddagen duren daarom 
langer dan de fi lm zelf. In de fl yer is dit aangegeven met dit symbool: 
Meer informatie over deze activiteiten volgt in de loop van het seizoen.

Een kaartje voor het Filmhuis kost € 7,50. Leden van de bibliotheek krijgen korting en 
betalen € 6,00. Bestellen kan via onze website, waar u veilig met iDEAL betaalt.

Actie: koop in één keer 3 kaarten voor verschillende fi lms en betaal € 15,00. Dit extra 
voordeel 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.  

Dancer
Sergei Polunin lijkt een legende te worden maar 

begint zich vragen te stellen over zijn toewijding 

aan het dansen. Om erachter te komen wat hij wil 

moet hij zijn werkelijke drijfveren leren kennen. 

De offers die zijn familie voor hem bracht spelen 

daar een grote rol in. Een confrontatie tussen 

hem, de danswereld en zijn familie blijft niet uit. 

Regie: Steven Cantor

dinsdag 6 februari • 14:00 - 15:45 uur

A united kingdom
Een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over 

de liefde aan de vooravond van Valentijnsdag. Prins 

Seretse Khama, de troonopvolger in Botswana 

wordt eind jaren ’40 verliefd op de jonge, witte 

vrouw Ruth Williams. Ze besluiten te trouwen. 

Hun interraciale liefdesrelatie wordt echter als 

schandalig ervaren, waardoor Seretse en zijn 

bruid voor jaren verbannen worden uit hun land 

en in ballingschap in Londen moeten verblijven. 

Regie: Amma Asante         

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

Verdwijnen
Het jaarlijkse bezoek van Roos aan haar moeder 

in Noorwegen verloopt dit keer anders. Roos heeft 

slecht nieuws, maar het verleden maakt het voor 

haar onmogelijk dit aan haar moeder te vertellen. 

Geholpen door haar halfbroer en een oude liefde 

vinden de twee vrouwen toenadering en kan Roos 

haar volgende en onvermijdelijke stap zetten.

Regie: Boudewijn Koole         

dinsdag 20 februari • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: I am not your negro
Documentaire gebaseerd op een onvoltooid boek 

van de zwarte auteur James Baldwin (1924-1987) 

over de geschiedenis van het racisme in de VS. 

Peck kruipt in het hoofd van Baldwin en vertelt 

het verhaal aan de hand van fragmenten uit zijn 

werk en zijn publieke optredens. De documentaire 

legt een duidelijke link met hedendaags Amerika.

Regie: Raoul Peck         

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

Film • zaterdag 24 februari • 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.

The other side of hope
Twee mannen kruisen elkaars pad en raken 

bevriend. Khaled is een jonge Syrische 

vluchteling. Hij belandt in de haven van Helsinki 

en zoekt onderdak. Wikström is een voormalige 

handelsreiziger die een restaurant begint. 

Een fi lm met droge humor, scherpe dialogen, 

bijzondere muziek en prachtige beelden.

Regie: Aki Kaurismäki            

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

Certain women
Het verhaal is gebaseerd op drie korte verhalen 

van Maile Meloy. De levens van drie vrouwen 

in een stadje in Montana kruisen elkaar, ieder 

met hun eigen tekortkomingen en problemen. 

Regie: Kelly Reichardt      

dinsdag 6 maart • 14:00 - 16:00 uur

De kinderen van juf Kiet
Documentairemakers Petra en Peter Lataster 

volgden een jaar lang vier leerlingen in de 

klas van juf Kiet, een speciale instroomklas 

voor vluchtelingenkinderen op een 

basisschool in het Brabantse dorp Hapert. 

Juf Kiet is streng maar liefdevol en helpt 

haar soms getraumatiseerde leerlingen hun 

zelfvertrouwen terug te vinden, plezier in 

leren te krijgen en zelf problemen op te lossen. 

Regie: Petra en Peter Lataster

dinsdag 13 maart • 14:00 - 16:15 uur

Bram Fischer
In 1963 worden negen leden van het ANC, 

waaronder Nelson Mandela, gearresteerd 

voor het beramen van aanslagen. Zij riskeren 

de doodstraf. Bram Fischer, een advocaat 

uit een vooraanstaande Afrikaner familie, 

neemt de verdediging op zich. In het geheim 

is hij ook ANC-aanhanger, waarmee hij 

zichzelf en zijn familie in gevaar brengt.

Regie: Jean van de Velde      

dinsdag 20 maart • 14:00 - 16:15 uur

China’s Van Goghs
Documentaire over Xiaoyong Zhao uit het 

Chinese dorp Dafen. Zhao kopieert met zijn 

collega-schilders de werken van Vincent van 

Gogh en andere grote meesters. Terwijl Van 

Gogh in zijn hele leven slechts één schilderij 

verkocht, verkoopt Zhao duizenden doeken, via 

souvenirshops over de hele wereld. Xiaoyong 

komt naar Nederland om het echte werk van 

Van Gogh te bekijken. Dit verandert zijn leven.

Regie: Haibo Yu en Kiki Tiangi Yu      

dinsdag 27 maart • 14:00 - 15:15 uur 

Lunch en fi lm: Wadjda
Movies that matter. ‘Wadjda’ is zo’n fi lm 

die ertoe doet. De eigengereide Wadjda uit 

Riyad, de hoofdstad van  Saoedi-Arabië zet 

alles op alles voor een groene fi ets. Jongens 

mogen toch ook fi etsen? Waarom zij dan 

niet? Wadjda is de eerste lange speelfi lm van 

een vrouwelijke regisseur uit Saoedi-Arabië.

Regie: Haifa Al Mansour   

Lunch • zaterdag 31 maart • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 31 maart• 14:00 - 16:15 uur 

Deze fi lm draaien wij met dank aan Movies 

that Matter. De gastspreker wordt nog bekend 

gemaakt.

Sage femme
Claire stelde zich jarenlang in dienst van anderen 

als vroedvrouw. Dan komt Beatrice terug in 

haar leven, de minnares van haar overleden 

vader. Claire is verbaasd dat de overdreven en 

opvallende Beatrice om haar hulp komt vragen. 

Regie: Martin Provost    

dinsdag 2 januari • 14:00 - 16:15 uur

Going in style
Drie senioren verliezen hun pensioengeld 

waardoor ze het niet al te breed meer hebben. 

Op een dag besluiten ze dat ze er genoeg van 

hebben. Ze maken een plan om een bank te 

beroven. Het enige probleem is dat ze niet eens 

weten hoe ze een pistool moeten vasthouden. 

Regie: Zach Braff      

dinsdag 9 januari • 14:00 - 16:00 uur

The lady in the van
Op veler verzoek in de herhaling, deze heerlijke 

fi lm met een prachtige hoofdrol van Maggie 

Smith. Autobiografi sch verhaal van Alan Bennett, 

waarin een Britse schrijver een bijzondere band 

ontwikkelt met Miss Shepherd, een oude dame 

die vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan 

woonde. Wat begint als iets tijdelijks, gaat 

over in een relatie die hun levens verandert.

Regie: Nicholas Hytner   

dinsdag 16 januari • 14:00 - 16:00 uur

Paterson
Paterson is buschauffeur en leidt een 

geregeld leven met Laura, een enthousiaste 

veelvraat van uiteenlopende projecten en 

ervaringen, en zijn hond Marvin. Elk vrij 

moment besteedt Paterson aan zijn geheime 

schrift, waarin hij eigen gedichten noteert.

Regie: Jim Jarmusch     

dinsdag 23 januari • 14:00 - 16:15 uur

Lunch en fi lm: The sense of an ending
Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig 

bestaan. Op een dag zorgen lang begraven 

geheimen ervoor dat hij de gebeurtenissen uit 

zijn jeugd onder ogen moet komen. De waarheid 

over zijn eerste liefde, Veronica Ford, en de 

verwoestende gevolgen van de beslissingen die 

hij een mensenleven geleden heeft genomen.

Regie: Ritesh Batra     

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

Film • zaterdag 27 januari • 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.

Maudie
De teruggetrokken Everett Lewis neemt Maudie 

in dienst als huishoudster. Maudie heeft heldere 

ogen, maar is ineengedoken en heeft verminkte 

handen. Ze lijdt aan artritis. Ze wil onafhankelijk 

zijn, om ver weg te leven van haar beschermende 

familie. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar. 

Maar Maudie is bang om gekwetst te worden Het 

samenspel tussen de twee is ongeloofl ijk knap.

Regie: Aisling Walsh     

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

Programma Filmhuis Rijswijk januari februari maart



Voor fi lms gaat u naar het Filmhuis van de Bibliotheek aan de Vliet in de bibliotheek in 
Rijswijk! Iedere dinsdagmiddag en elke laatste zaterdag van de maand kunt u kijken naar 
een boeiende, actuele fi lm of documentaire. In de pauze staan de koffi e en thee voor u 
klaar. Op zaterdag organiseren wij met de Filmkrant en Movies that Matter voorafgaand 
aan de fi lm een lunchlezing over de fi lm.

Bij een aantal fi lms organiseren wij extra activiteiten. Deze fi lmmiddagen duren daarom 
langer dan de fi lm zelf. In de fl yer is dit aangegeven met dit symbool: 
Meer informatie over deze activiteiten volgt in de loop van het seizoen.

Een kaartje voor het Filmhuis kost € 7,50. Leden van de bibliotheek krijgen korting en 
betalen € 6,00. Bestellen kan via onze website, waar u veilig met iDEAL betaalt.

Actie: koop in één keer 3 kaarten voor verschillende fi lms en betaal € 15,00. Dit extra 
voordeel 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.  

Dancer
Sergei Polunin lijkt een legende te worden maar 

begint zich vragen te stellen over zijn toewijding 

aan het dansen. Om erachter te komen wat hij wil 

moet hij zijn werkelijke drijfveren leren kennen. 

De offers die zijn familie voor hem bracht spelen 

daar een grote rol in. Een confrontatie tussen 

hem, de danswereld en zijn familie blijft niet uit. 

Regie: Steven Cantor

dinsdag 6 februari • 14:00 - 15:45 uur

A united kingdom
Een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over 

de liefde aan de vooravond van Valentijnsdag. Prins 

Seretse Khama, de troonopvolger in Botswana 

wordt eind jaren ’40 verliefd op de jonge, witte 

vrouw Ruth Williams. Ze besluiten te trouwen. 

Hun interraciale liefdesrelatie wordt echter als 

schandalig ervaren, waardoor Seretse en zijn 

bruid voor jaren verbannen worden uit hun land 

en in ballingschap in Londen moeten verblijven. 

Regie: Amma Asante         

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

Verdwijnen
Het jaarlijkse bezoek van Roos aan haar moeder 

in Noorwegen verloopt dit keer anders. Roos heeft 

slecht nieuws, maar het verleden maakt het voor 

haar onmogelijk dit aan haar moeder te vertellen. 

Geholpen door haar halfbroer en een oude liefde 

vinden de twee vrouwen toenadering en kan Roos 

haar volgende en onvermijdelijke stap zetten.

Regie: Boudewijn Koole         

dinsdag 20 februari • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: I am not your negro
Documentaire gebaseerd op een onvoltooid boek 

van de zwarte auteur James Baldwin (1924-1987) 

over de geschiedenis van het racisme in de VS. 

Peck kruipt in het hoofd van Baldwin en vertelt 

het verhaal aan de hand van fragmenten uit zijn 

werk en zijn publieke optredens. De documentaire 

legt een duidelijke link met hedendaags Amerika.

Regie: Raoul Peck         

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

Film • zaterdag 24 februari • 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.

The other side of hope
Twee mannen kruisen elkaars pad en raken 

bevriend. Khaled is een jonge Syrische 

vluchteling. Hij belandt in de haven van Helsinki 

en zoekt onderdak. Wikström is een voormalige 

handelsreiziger die een restaurant begint. 

Een fi lm met droge humor, scherpe dialogen, 

bijzondere muziek en prachtige beelden.

Regie: Aki Kaurismäki            

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

Certain women
Het verhaal is gebaseerd op drie korte verhalen 

van Maile Meloy. De levens van drie vrouwen 

in een stadje in Montana kruisen elkaar, ieder 

met hun eigen tekortkomingen en problemen. 

Regie: Kelly Reichardt      

dinsdag 6 maart • 14:00 - 16:00 uur

De kinderen van juf Kiet
Documentairemakers Petra en Peter Lataster 

volgden een jaar lang vier leerlingen in de 

klas van juf Kiet, een speciale instroomklas 

voor vluchtelingenkinderen op een 

basisschool in het Brabantse dorp Hapert. 

Juf Kiet is streng maar liefdevol en helpt 

haar soms getraumatiseerde leerlingen hun 

zelfvertrouwen terug te vinden, plezier in 

leren te krijgen en zelf problemen op te lossen. 

Regie: Petra en Peter Lataster

dinsdag 13 maart • 14:00 - 16:15 uur

Bram Fischer
In 1963 worden negen leden van het ANC, 

waaronder Nelson Mandela, gearresteerd 

voor het beramen van aanslagen. Zij riskeren 

de doodstraf. Bram Fischer, een advocaat 

uit een vooraanstaande Afrikaner familie, 

neemt de verdediging op zich. In het geheim 

is hij ook ANC-aanhanger, waarmee hij 

zichzelf en zijn familie in gevaar brengt.

Regie: Jean van de Velde      

dinsdag 20 maart • 14:00 - 16:15 uur

China’s Van Goghs
Documentaire over Xiaoyong Zhao uit het 

Chinese dorp Dafen. Zhao kopieert met zijn 

collega-schilders de werken van Vincent van 

Gogh en andere grote meesters. Terwijl Van 

Gogh in zijn hele leven slechts één schilderij 

verkocht, verkoopt Zhao duizenden doeken, via 

souvenirshops over de hele wereld. Xiaoyong 

komt naar Nederland om het echte werk van 

Van Gogh te bekijken. Dit verandert zijn leven.

Regie: Haibo Yu en Kiki Tiangi Yu      

dinsdag 27 maart • 14:00 - 15:15 uur 

Lunch en fi lm: Wadjda
Movies that matter. ‘Wadjda’ is zo’n fi lm 

die ertoe doet. De eigengereide Wadjda uit 

Riyad, de hoofdstad van  Saoedi-Arabië zet 

alles op alles voor een groene fi ets. Jongens 

mogen toch ook fi etsen? Waarom zij dan 

niet? Wadjda is de eerste lange speelfi lm van 

een vrouwelijke regisseur uit Saoedi-Arabië.

Regie: Haifa Al Mansour   

Lunch • zaterdag 31 maart • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 31 maart• 14:00 - 16:15 uur 

Deze fi lm draaien wij met dank aan Movies 

that Matter. De gastspreker wordt nog bekend 

gemaakt.

Sage femme
Claire stelde zich jarenlang in dienst van anderen 

als vroedvrouw. Dan komt Beatrice terug in 

haar leven, de minnares van haar overleden 

vader. Claire is verbaasd dat de overdreven en 

opvallende Beatrice om haar hulp komt vragen. 

Regie: Martin Provost    

dinsdag 2 januari • 14:00 - 16:15 uur

Going in style
Drie senioren verliezen hun pensioengeld 

waardoor ze het niet al te breed meer hebben. 

Op een dag besluiten ze dat ze er genoeg van 

hebben. Ze maken een plan om een bank te 

beroven. Het enige probleem is dat ze niet eens 

weten hoe ze een pistool moeten vasthouden. 

Regie: Zach Braff      

dinsdag 9 januari • 14:00 - 16:00 uur

The lady in the van
Op veler verzoek in de herhaling, deze heerlijke 

fi lm met een prachtige hoofdrol van Maggie 

Smith. Autobiografi sch verhaal van Alan Bennett, 

waarin een Britse schrijver een bijzondere band 

ontwikkelt met Miss Shepherd, een oude dame 

die vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan 

woonde. Wat begint als iets tijdelijks, gaat 

over in een relatie die hun levens verandert.

Regie: Nicholas Hytner   

dinsdag 16 januari • 14:00 - 16:00 uur

Paterson
Paterson is buschauffeur en leidt een 

geregeld leven met Laura, een enthousiaste 

veelvraat van uiteenlopende projecten en 

ervaringen, en zijn hond Marvin. Elk vrij 

moment besteedt Paterson aan zijn geheime 

schrift, waarin hij eigen gedichten noteert.

Regie: Jim Jarmusch     

dinsdag 23 januari • 14:00 - 16:15 uur

Lunch en fi lm: The sense of an ending
Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig 

bestaan. Op een dag zorgen lang begraven 

geheimen ervoor dat hij de gebeurtenissen uit 

zijn jeugd onder ogen moet komen. De waarheid 

over zijn eerste liefde, Veronica Ford, en de 

verwoestende gevolgen van de beslissingen die 

hij een mensenleven geleden heeft genomen.

Regie: Ritesh Batra     

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

Film • zaterdag 27 januari • 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.

Maudie
De teruggetrokken Everett Lewis neemt Maudie 

in dienst als huishoudster. Maudie heeft heldere 

ogen, maar is ineengedoken en heeft verminkte 

handen. Ze lijdt aan artritis. Ze wil onafhankelijk 

zijn, om ver weg te leven van haar beschermende 

familie. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar. 

Maar Maudie is bang om gekwetst te worden Het 

samenspel tussen de twee is ongeloofl ijk knap.

Regie: Aisling Walsh     

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

Programma Filmhuis Rijswijk januari februari maart
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RIJSWIJK
januari - mei 2018

20th century women
Dorothea Fields voedt haar tienerzoon Jamie 

alleen op in een groot landelijk huis. Ze deelt haar 

huis met een rondtrekkende timmerman en de 

punk-kunstenares Abbie. De rebelse vriendin van 

haar zoon, Julie, komt regelmatig op bezoek. De 

drie vrouwen ontdekken de liefde en vrijheid in 

het zuiden van Californië tijdens de late jaren 70. 

Regie: Mike Mills      

dinsdag 3 april • 14:00 - 16:15 uur

Frantz
Anna is een Duitse weduwe die rouwt om de 

dood van haar verloofde Frantz. Hij kwam om het 

leven aan het front in Frankrijk. Anna bezoekt 

dagelijks het kerkhof. Op een dag ontmoet 

ze een mysterieuze Fransman, die bloemen 

neerlegt bij het graf van zijn Duitse vriend Frantz. 

Regie: Francois Ozon   

dinsdag 10 april • 14:00 - 16:15 uur

Hier ben ik
In Bloemendaal is gejaagdheid en grote ambitie 

de norm. Elke zondag gaan enkele Bloemendalers 

naar de kerk van Ad van Nieuwpoort die 

hen via de Bijbel probeert te vertellen over 

de simpele schoonheid van het bestaan.

Regie: Sarah Vos, Sander Snoep   

dinsdag 17 april • 14:00 - 15:45 uur

Mustang
Het huidige Turkije, aan het begin van de zomer. 

In een dorpje wandelen Lale en haar vier zussen 

van school naar huis en spelen ze onschuldig met 

een aantal jongens. Buren en familie vinden hun 

spel met de jongens schandalig en niet passen 

bij de meisjes. Het zorgt voor een schandaal dat 

onverwachte consequenties heeft. Hun huis 

verandert geleidelijk in een gevangenis. En de 

meisjes worden voorbereid op een huwelijk.

Regie: Deniz Gamze Erguven         

dinsdag 24 april • 14:00 - 16:15 uur 

Lunch en fi lm: Sami blood
Elle-Marja is een veertienjarig Sami meisje dat 

rendieren fokt. Terwijl ze in de jaren dertig wordt 

blootgesteld aan de rassendiscriminatie en 

rassenonderzoek op haar kostschool, begint ze te 

dromen over een ander leven. Om dat te bereiken 

moet ze een andere identiteit aannemen en 

breken met haar cultuur en familie uit Lapland.

Regie: Amanda Kernell      

Lunch • zaterdag 28 april • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 28 april • 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.

Snowden
Na een korte carrière in het Amerikaanse leger 

stapte Edward Snowden over naar de CIA waar zijn 

carrière bij de geheime dienst begon. Wanneer hij 

duizenden geheime documenten naar de pers lekt 

wordt hij gedwongen om zijn land te ontvluchten. 

Regie: Oliver Stone         

dinsdag 1 mei • 14:00 - 16:30 uur

Fences
Troy Maxson werkt bij een schoonmaakbedrijf 

in Pittsburgh. Ooit droomde hij van een 

professionele honkbalcarrière, maar toen de 

major league eindelijk zwarte spelers toeliet, was 

hij te oud. Hij probeert een goede echtgenoot 

en vader te zijn, maar de verloren droom vreet 

nog steeds aan hem. Dat zorgt ervoor dat hij 

een besluit neemt dat zijn familie verscheurt. 

Regie: Denzel Washington         

dinsdag 8 mei • 14:00 - 16:30 uur

Hidden Figures
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary 

Jackson, drie briljante Afro-Amerikaanse 

vrouwen  die werken bij NASA. Ze weten 

belangrijke wiskundige data te leveren om de 

eerste succesvolle ruimtemissie te realiseren. 

Deze prestatie zou het vertrouwen van de 

natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras 

of geslacht, inspireren om groots te dromen.

Regie: Theodore Melfi    

dinsdag 15 mei • 14:00 - 16:30 uur

Strike a pose
In 1990 worden zeven jonge dansers door 

Madonna gecast voor haar ‘Blond Ambition 

Tour’. De tour kwam op voor openheid rondom 

aids en homorechten. De dansers vochten echter 

angstvallig tegen hun eigen geheimen. Nu, 25 

jaar later, zijn ze de angst en schaamte voorbij.

Regie: Ester Gould & Reijer Zwaan   

dinsdag 22 mei • 14:00 - 15:45 uur

Lunch en fi lm: Jackie
De moord op John F. Kennedy schokte de hele 

wereld in 1963. ‘Jackie’ geeft een blik op enkele 

dagen uit het leven van Jackie Kennedy. Het betreft 

de periode van de aanslag op haar man tot aan zijn 

begrafenis. Een periode waarin ze de liefde van 

haar leven verloor, maar de liefde won van het volk.

Regie: Pablo Larraín     

Lunch • zaterdag 26 mei • 13:00 - 13:45 uur 

Film • zaterdag 26 mei • 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.

Retour en Bourgogne
We sluiten het fi lmseizoen af met een heerlijke 

fi lm over wijn (maken). Natuurlijk kunt na de fi lm 

zelf ook genieten van wijn bij een wijnproeverij.

Retour en Bourgogne laat twee broers en 

hun zus zien die na het overlijden van hun 

vader de wijngaard van de familie beheren, 

maar ondertussen hun eigen weg moeten 

vinden. Dat gaat niet altijd even makkelijk.

Regie: Cedric Klapisch        

dinsdag 29 mei • 14:00 - 16:15 uur

april mei Info, adressen en contact

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

info
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20th century women
Dorothea Fields voedt haar tienerzoon Jamie 

alleen op in een groot landelijk huis. Ze deelt haar 

huis met een rondtrekkende timmerman en de 

punk-kunstenares Abbie. De rebelse vriendin van 

haar zoon, Julie, komt regelmatig op bezoek. De 

drie vrouwen ontdekken de liefde en vrijheid in 

het zuiden van Californië tijdens de late jaren 70. 

Regie: Mike Mills      

dinsdag 3 april • 14:00 - 16:15 uur

Frantz
Anna is een Duitse weduwe die rouwt om de 

dood van haar verloofde Frantz. Hij kwam om het 

leven aan het front in Frankrijk. Anna bezoekt 

dagelijks het kerkhof. Op een dag ontmoet 

ze een mysterieuze Fransman, die bloemen 

neerlegt bij het graf van zijn Duitse vriend Frantz. 

Regie: Francois Ozon   

dinsdag 10 april • 14:00 - 16:15 uur

Hier ben ik
In Bloemendaal is gejaagdheid en grote ambitie 

de norm. Elke zondag gaan enkele Bloemendalers 

naar de kerk van Ad van Nieuwpoort die 

hen via de Bijbel probeert te vertellen over 

de simpele schoonheid van het bestaan.

Regie: Sarah Vos, Sander Snoep   

dinsdag 17 april • 14:00 - 15:45 uur

Mustang
Het huidige Turkije, aan het begin van de zomer. 

In een dorpje wandelen Lale en haar vier zussen 

van school naar huis en spelen ze onschuldig met 

een aantal jongens. Buren en familie vinden hun 

spel met de jongens schandalig en niet passen 

bij de meisjes. Het zorgt voor een schandaal dat 

onverwachte consequenties heeft. Hun huis 

verandert geleidelijk in een gevangenis. En de 

meisjes worden voorbereid op een huwelijk.

Regie: Deniz Gamze Erguven         

dinsdag 24 april • 14:00 - 16:15 uur 
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Elle-Marja is een veertienjarig Sami meisje dat 

rendieren fokt. Terwijl ze in de jaren dertig wordt 

blootgesteld aan de rassendiscriminatie en 

rassenonderzoek op haar kostschool, begint ze te 

dromen over een ander leven. Om dat te bereiken 

moet ze een andere identiteit aannemen en 

breken met haar cultuur en familie uit Lapland.
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Na een korte carrière in het Amerikaanse leger 

stapte Edward Snowden over naar de CIA waar zijn 
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wordt hij gedwongen om zijn land te ontvluchten. 
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