
6 juli Muziekfilm Whitney: Can I be me
2017, VS, Nick Broomfield, Rudi Dolezal, 105 min., aanv. 20.00u
Hoewel Whitney Houston miljoenen dollars verdiende, meer opeenvol-
gende nummer één hits had dan The Beatles, en haar stem erkend werd als 
één van de beste aller tijden, was ze nooit vrij om zichzelf te zijn en stierf ze 
aan een overdosis. Ze was slechts 48 jaar oud.
Whitney: Can I be me  is grotendeels gemaakt met nog nooit eerder ver-
toond materiaal en exclusieve opnames. ,,Whitney: Can I Be Me […] has a 
story to tell, and it does that incredibly compellingly.”

7 en 9 juli Dubbelspel
2017, VS, Ernest R. Dickerson, 130 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Na jaren van afwezigheid keert de in Europa succesvolle dokter Ostrik Fiel 
terug naar zijn geboorteplaats Curaçao. Het bezoek herinnert hem aan veer-
tig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk onschuldig dominospel dramatische 
gevolgen had voor alle betrokkenen: ambitieuze, kleurrijke mannen en hun 
wilskrachtige echtgenotes die een leven op probeerden te bouwen op het 
zinderende eiland, te midden van verbroken tradities, intriges en pijnlijk ver-
raad. Dubbelspel is gebaseerd op de gelijknamige roman van Frank Marti-
nus Arion.,,Filmbewerking die de lezers van het boek ook zal verrassen.”
Met o.a.: Lennie James, Colin Salmon, Alexander Karim, Melanie Liburd

14 en 16 juli Souvenir
2016, Luxemburg, B, F, Bavo Defurne, 90 min. aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Liliane is een onopvallende arbeidster. Haar leven was niet altijd zo gewoon. 
Lang geleden schitterde ze onder de naam Laura in de hitlijsten met het 
nummer ‘Souvenir’.  Nu, dertig jaar later, wil ze niet meer herinnerd worden 
aan haar vroegere zangcarrière. Dit verandert echter wanneer de 22-jarige 
Jean verschijnt in de fabriek waar Liliane werkt.
,,Bitterzoet drama met fenomenale rol van Isabelle Hupert.”
Met o.a.: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen

21 juli Zomerfilm Personal Shopper
2016, Frankrijk, Duitsland, Oliver Assayas, 105 min., aanv. 21.00u
De jonge Amerikaanse Maureen koopt juwelen en kleren voor een beroemd 
model. Dat maakt haar de ‘personal shopper’ uit de titel, maar ze is ook een 
medium. Wanneer haar tweelingbroer plotseling sterft, probeert ze wanho-
pig contact te leggen met gene zijde. Want in de echte wereld is Maureen 
moederziel alleen.
Regisseur Oliver Assayas  won in 2016 op het festival van Cannes de prijs 
voor beste regie. ,,Zinnelijke mix van psychologisch drama en horrorfilm.”
Met o.a.: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten

23 juli KULTUUR Concert Chloë Agnew
De Ierse zangeres Chloë Agnew werd bekend als jongste lid van de interna-
tionale succesvolle band ‘Celtic Woman’. Ze groeide op in Dublin, Ierland en 
werkte al op zeer jonge leeftijd als zangeres samen met artiesten als Gladys 
Knight, Chaka Khan, en Chris de Burgh. De opbrengst van het concert komt 
ten goede aan de Janet Miller Borstkanker Stichting.
Deze stichting helpt kleinschalige projecten die een relatie hebben met 
borstkanker. Zaal open: 14.30 uur. Aanvang: 15.00 uur.
Kaarten kosten 15,00 euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa of te reser-
veren via stevemiller1947@hotmail.com

28 juli Zomerfilm Perfetti Sconosciuti
2016, Italië, Paolo Genovese, 97 min., aanv. 21.00u
Een etentje met drie bevriende stellen plus een gescheiden vriend begint 
lacherig met een spel waarbij iedereen z’n mobieltje op tafel legt en elk 
inkomend bericht of telefoontje (via de speaker) deelt zonder dat de bel-
lers/verzenders dat weten. Maar naarmate buiten de volle maansverduiste-
ring vordert, keert binnen de stemming dermate dat het toetje niet meer 
wordt gehaald. Grote winnaar bij de Italiaanse Gouden Kalveren. 
,,Bitterzoete komedie met de smartphone als spiegel van de ziel.”
Met o.a.: Kasia Smutniak, Marco Giallini, Anna Foglietta
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4 aug Zomerfilm A Street Cat Named Bob
2016, Groot-Brittannië, Roger Spottiswoode, 100 min., aanv.
Na een moeilijke jeugd, heeft Bowen een leven als dakloze achter zich 
gelaten en probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving. Als hij in de 
hal van zijn flat een gewonde rode kater vindt, Bob, verandert dat zijn leven. 
Bob vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en verkoper van de 
daklozenkrant en via Youtube filmpjes worden de twee beroemd. Dankzij 
Bob lukt het Bowen uiteindelijk af te kicken en zijn leven terug op de rit te 
krijgen. ,,Feelgoodfilm, ondanks de toch wel zware thema’s af en toe.”
Met o.a.: Luke Treadaway, Joanne Froggatt, Anthony Head

11 aug Zomerfilm 20th Century Women
2017, VS, Mike Mills, 118 min., aanv. 21.00u
Santa Barbara, 1979. De vijftienjarige Jamie groeit op bij zijn gescheiden 
moeder Dorothea in een groot pand waar ook verschillende huurders hun 
toevlucht hebben gevonden. Dorothea is 55 en duidelijk van een andere 
generatie, maar ze doet haar best om haar zoon te begrijpen. Hulp – ook bij 
de opvoeding – krijgt ze van Abbie en Julie, twee jonge vrouwen die vor-
mend zijn voor de gevoelige, slimme Jamie. ,,Een film als een dromerige 
tijdreis, uitmuntend geacteerd en emotioneel geladen."
Met o.a.: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig

18 en 20 aug The Fury of a Patient Man
2016, Spanje, Raúl Arévalo, 92 min., aanv. 21.00u/zon. 20.00u
Na acht jaar in de gevangenis als gevolg van een uit de hand gelopen 
juwelenroof, wil Curro maar één ding: een nieuw leven beginnen met zijn 
familie. Maar de ontmoeting met José, een mysterieuze vreemdeling, stuurt 
zijn plannen in de war. Hij komt terecht in een onomkeerbare, donkere reis 
terug naar het verleden. ,,Superieure wraakfilm die zijn geheimen maar 
langzaam prijsgeeft en zo toewerkt naar een ijzingwekkend einde.”
Met o.a.: Antonio de la Torre, Luis Callejo en Alicia Rubio

26 aug Buitenbios The Lady in the Van
2015, Groot-Brittannië, Nicolas Hytner, 104  min., aanv. 21.00u
Juffrouw Shepherd is een excentrieke en koppige vrouw van onbekende 
afkomst die in de jaren zeventig ‘tijdelijk’ haar oude busje parkeerde op de 
oprit van schrijver Alan Bennett in Londen. Vervolgens bleef ze hier vijftien 
jaar lang wonen.  ,,Bescheiden portret van een eigenaardige, dolende ziel 
voor wie in de samenleving nooit plaats was.”
Deze film is om 21.00u te zien in Tuin de Lage Oorsprong, Van Borsselen-
weg 36 Oosterbeek. Neem eventueel een warme deken mee.
Met o.a.: Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent

25 en 27 aug Broers
2017, Nederland/Frankrijk/België, Bram Schouw, 100 min., aanv. vrij. 
21.00u/zon. 20.00u

De broers Lukas en Alexander zijn haast tegenpolen van elkaar, maar hun 
intense band overheerst. Als Alexander plotseling naar Frankrijk vertrekt, 
besluit Lukas met hem mee te gaan. Op hun roadtrip groeien ze steeds 
meer naar elkaar toe. Tijdens een stop in een Frans dorp worden de ver-
schillen tussen de broers echter op een pijnlijke manier blootgelegd. 
,,Een verstilde karakterstudie van twee botsende broers.”
Met o.a.: Jonas Smulders, Niels Gomperts en Christa Theret

30 aug DoKART I am not your negro
2016, VS/Frankrijk, Raoul Peck, 93 min., aanv. 20.00u
In 1979 beschreef James Baldwin in een brief aan zijn literaire agent zijn 
volgende project, Remember This House. Het zou een revolutionair en 
persoonlijk boek worden over drie vermoorde vrienden: Malcolm X, Medgar 
Evers en Martin Luther King jr. Bij Baldwins dood in 1987 waren slechts 
dertig pagina’s van het manuscript klaar. Regisseur Raoul 
Peck verbeeldt het boek dat James Baldwin nooit afmaakte. 
Samuel L. Jackson spreekt de teksten van Baldwin uit. 
,,Onvergelijkbaar en onvergetelijk.”
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