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2 nov Muziekfilm A Family Quartet

17 en 19 nov Wind River

2017, Nederland, Simonka de Jong, 91 min., aanv. 20.00u
In A Family Quartet volgen we Nederlands jongste én grootste viooltalent
Noa Wildschut (nu 16 jaar) en haar familie in de aanloop naar haar internationale doorbraak en debuutalbum bij Warner Classics. Samen met haar zus
Avigal deelt Noa van jongs af aan een enorme liefde voor muziek. Beiden
worden binnen het gezin gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen,
met als drijvende kracht moeder en vioolpedagoog Liora. Wanneer Noa’s
carrière een vlucht neemt, heeft dat zijn weerslag op het gezin. De film van
regisseur Simonka de Jong laat zien hoe elk gezinslid zich moet verhouden
tot haar talent.
Volkskrant: ,,Een intiem inkijkje in een gezin dat onder bijzondere
omstandigheden normaal probeert te functioneren.”

2017, VS/Canada/UK, Taylor Sheridan, 107 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Wanneer een Indiaans meisje dood wordt aangetroffen in Indianenreservaat
Wind River, Wyoming, komt de onervaren FBI-agente Jane de zaak onderzoeken. Al snel beseft ze dat ze weinig van het gebied en z’n bewoners
begrijpt en vraagt ze wildzoeker Cory om hulp.Waardig slotdeel van de
frontier-trilogie – na Sicario en Hell or High Water - van scenarioschrijver
Sheridan, die voor het eerst zelf regisseerde.
Cinema.nl: ,,Strakke, harde misdaadthriller die clichés vermijdt en de
psychologie van de personages en van de plot als insteek heeft.”
Met o.a. Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Jon Bernthal

3 en 5 nov Victoria and Abdul
2017, UK/VS, Stephen Frears, 112 min., aanv. vrij 21.00u/zon. 20.00u
Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn
tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met
de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de
band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds
sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.Waargebeurd verhaal gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of
the Queen’s Closest Confidant van Shrabani Basu.
VPRO: ,,Judi Dench is kostelijk als koningin Victoria.”
Met o.a.: Judi Dench, Ali Fazal,Eddie Izzard

2014, Verenigd Koninkrijk, Alex Garland, 108 min., aanv. 15.00u
Caleb, een 26-jarige programmeur die werkzaam is voor het grootste internetbedrijf ter wereld, wint een wedstrijd waarbij hij een week mag doorbrengen in het buitenverblijf van Nathan, de teruggetrokken CEO van het
bedrijf. Wanneer Caleb echter aankomt op de afgelegen locatie, ontdekt hij
dat hij moet deelnemen aan een vreemd en fascinerend experiment waarin
hij te maken krijgt met de eerste echte kunstmatige intelligentie, ondergebracht in het lichaam van een mooi robotmeisje.Deze voorstelling is in het
kader van 'Nederland Leest' ism Bibliotheek Veluwezoom. Kaarten à 8,00
euro te koop aan de kassa.
Bezoekers die het boek 'Ik, Robot' van Isaac Asimov bij zich hebben,
krijgen 2 euro korting op de toegangsprijs. Dit boek is in de maand
november gratis verkrijgbaar bij Bibliotheek Veluwezoom.
Met o.a.: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac en Alicia Vikander

10 en 12 nov Tulipani

24 en 26 nov Mother!

2017, NL/I/C Mike van Diem, 92 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Tulipani is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische
Zeeuwse boer die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten
wil en naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen. Aan de
rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken
en groeit hij uit tot een levende legende. Dertig jaar later probeert een
Italiaanse politie-inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurde
AD: ,,Puur kijkgenot.”
Met o.a. Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Anneke Sluiters

12 nov Tentoonstelling op het witte doek
Vincent van Gogh
2015, VK, David Bickerstaff, 90 min., aanv. 11.00u
Internationale topexposities zijn er het hele jaar door, maar vaak ontbreekt
de tijd om ze bezoeken. In ‘Vincent van Gogh, a new way of seeying’,
geven de curators van het Van Gogh Museum in Amsterdam samen met
gerenommeerde kunstkenners een andere blik op Nederlands beroemdste
expressionist. Kijkers lopen niet alleen door de tentoonstelling, ze krijgen
ook boeiende informatie aangeboden in interviews met curatoren, kunstenaars en restauratoren. De Exhibition on Screen-voorstellingen brengen de
toeschouwer voorbij de tentoonstellingszaal, naar de hoeken en gaten van
de musea en kunstwereld, daar waar de experts zich ophouden.

15 nov DokART Walk with me

19 nov KULTUUR Ex Machina

2017, VS, Darren Aronofsky, 121 min., aanv. vrij. 21.00u/zon.20.00u
Mother! is een psychologische thriller over liefde, toewijding en opoffering
over een teruggetrokken stel dat woont in een afgelegen landhuis. Op een
dag wordt hun leven overhoop gegooid door de komst van een mysterieus
koppel. Wat volgt is een reeks bizarre gebeurtenissen, onverwachte bezoeken en het zwaar op de proef stellen van hun relatie.
Volkskrant: ,,Je verwacht spookhuishorror, je krijgt een uitzinnige apocalyps. Fabuleus."
Met o.a.: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer

26 nov Kinderfilm Sinterklaas en het
gouden hoefijzer
2017, Nederland, Aram van de Rest, 62 min., aanv. 11.00u en 14.00u
De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van Sinterklaas. Wanneer
ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard
mag rijden gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens een ritje buiten het kasteel verliest Amerigo een van zijn hoefijzers. Het paard van Sinterklaas heeft
geen normale hoefijzers, maar gouden hoefijzers. Zonder deze magische
hoefijzers kan Amerigo de daken niet op. Wat nu?
Voor aanvang van de film komen Sint en zijn Pieten op bezoek in
Filmhuis Oosterbeek.
Met o.a.: Melody Klaver, Walter de Donder, Mike Weerts

2017, UK/VS/Frankrijk, Marc Francis, 94 min., aanv. 20.00u
Walk With Me is een prachtige cinematografische reis in de wereld van
mindfulness, waarin de wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich
Nhat Hanh centraal staat. Als spiritueel leider woont hij nu in Plum Village,
een leefgemeenschap in rustiek Zuid-Frankrijk, waar hij samen met andere
zen-boeddhistische monniken en -nonnen mindfulness tot een wereldwijd
fenomeen heeft doen uitgroeien. Walk With Me biedt een nooit eerder vertoonde toegang in deze gemeenschap. Drie jaar lang werden de levens van
de bewoners van Plum Village gevolgd en komen existentiële vragen waarmee ze geconfronteerd worden aan bod in hun zoektocht naar acceptatie
Mindfulnesscoach Evelien van Straaten zal een korte inleiding geven
zodat u zelf kunt ervaren wat mindfulness is.
Telefoon: 06 - 53371102 Bestellen kan alleen via de website. Entree 8,00.
Entree kinderfilm 7,50. Toeslag 3D 1,00.

