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Vanaf 1 september kunt u weer genieten van fi lms in het Filmhuis Rijswijk. 
Wij zijn blij dat wij u weer kunnen begroeten bij de fi lmvoorstellingen. In 
deze folder staan de fi lms die u in september kunt zien.

De fi lms die we niet konden vertonen vanwege de sluiting van het Filmhuis 
Rijswijk, staan nu voor de komende maanden op het programma. Aangevuld 
met een aantal nieuwe titels. 

Om het bijwonen van een fi lmvoorstelling zo veilig mogelijk te laten 
verlopen:

• is in het Filmhuis Rijswijk het maximum aantal bezoekers op 12 gezet in 
verband met de 1,5 meter maatregel.

• is er geen lunchlezing voorafgaand aan de zaterdagmiddagfi lm.

• geldt bij het bezoek aan het Filmhuis een protocol. Kijk op 
www.bibliotheekaandevliet/fi lmhuis voor de regels die wij hanteren. 
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In het kader van de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’ (19 - 27 september) 
hebben we deze maand gekozen voor fi lms uit verschillende culturen.

Hunt for the wilderpeople
Wanneer een onhandelbare jongen met 
zijn pleegvader de wildernis in vlucht, 
organiseert de politie een nationale zoektocht. 
Ze verdwalen in de bossen en moeten hun 
meningsverschillen opzij zetten om te 
overleven.

Dinsdag 1 september • 14:00 - 16:00 uur   

Hors normes
De nieuwe fi lm van de makers van Intouchables 
vertelt het verhaal van twee vrienden die zich 
met hart en ziel inzetten voor autistische 
kinderen die zonder hen geen plek hebben in 
de maatschappij. De ontwapenende kinderen 
winnen meteen je hart.

Dinsdag 8 september • 14:00 - 16:15 uur  

Lazzaro felice
De jonge boer Lazzaro woont in een geïsoleerd 
dorp dat leeft van de tabaksteelt. Door een 
merkwaardig voorval vindt er een verschuiving 
plaats in tijd en ruimte en belanden de 
dorpelingen in het moderne stadsleven.

Dinsdag 15 september • 14:00 - 16:30 uur   

Dolor y gloria
Nieuwste fi lm van de beroemde regisseur 
Pedro Almodóvar met Antonio Banderas en 
Penélope Cruz. Salvador wordt met zijn eigen 
sterfelijkheid geconfronteerd, met de vrouwen 
in zijn leven en de leegheid die hij voelt. 
Uiteindelijk zal hij met zijn heden en met zijn 
verleden in het reine moeten komen.

Dinsdag 22 september • 14:00 - 16:15 uur  



Mjólk
IJslandse tragikomedie over de melkveehouder 
Inga. Wanneer haar man onder verdachte 
omstandigheden overlijdt, wil ze haar 
leven naar eigen wens inrichten. Ze komt in 
opstand tegen de corruptie en het onrecht die 
prominent aanwezig zijn in haar gemeenschap.

Zaterdag 26 september • 14:00 - 16:00 uur   

Yao
Een heerlijke fi lm met Omar Sy (Intouchables). 
De 13-jarige Yao uit Senegal wil heel graag de 
acteur Seydou Tall ontmoeten. Daarom reist 
hij alleen naar de hoofdstad. Seydou Tall is 
zo onder de indruk dat hij met Yao terugreist 
naar zijn dorp.

Dinsdag 29 september • 14:00 - 16:00 uur  

Prijzen
leden € 6,00 • niet-leden € 7,50

Kaartverkoop
Aan de balie in de bibliotheek met pin. 
Of u bestelt veilig en snel met iDeal op 
www.bibliotheekaandevliet.nl.

In verband met de kosten voor de 
vertoningsvergunningen en het 
kleine aantal bezoekers dat we 
mogen ontvangen, zijn er, behalve 
de ledenkorting, geen andere 
kortingsacties mogelijk.

Filmhuis Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101

2288 AG Rijswijk

070 2400 250
www.bibliotheekaandevliet.nl
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