
3 & 5 mei The Beast in the Jungle
2018, Nederland, Clara van Gool, 87 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
John gaat door het leven met het voorgevoel dat hem een onheilspellende 
gebeurtenis zal overkomen. De enige aan wie hij dit toevertrouwt is May, 
die besluit om samen met hem op dat moment te wachten. May wordt 
verliefd op hem. John wordt echter beheerst door zijn onrust en angst, 
waardoor de liefde tussen hen gedoemd lijkt te mislukken.
VPRO Cinema ,,Dichterlijke reis door verschillende tijdperken"
Met o.a. Claire Johnston, Dane Hurst, Sarah Reynolds

8 mei DokART They Shall Not Grow Old 3D
2018, GB/Nieuw-Zeeland, Peter Jackson, 109 min., aanv. 20.00u 

Grensverleggende documentaire van Oscar-winnaar Peter Jackson (The 
Lord of the Rings). Met geavanceerde technieken op het gebied van 
restauratie, kleur en 3D, en oorspronkelijke beelden heeft Jackson een 
diepgaande en authentieke filmische belevenis gecreëerd. Het commentaar 
is afkomstig van de oorlogsveteranen zelf en geselecteerd uit meer dan 600 
uur aan interviews uit de archieven van de BBC en het IWM.

10 & 12 mei Arctic
2018, VS, Joe Penna, 98 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u

Als een man na een vliegtuigcrash als enige overlevende strandt op de 
Noordpool wordt hij geconfronteerd met de verschrikkelijke kou en volle-
dige afzondering. In de hoop zijn afgrijselijke omstandigheden te overleven 
besluit hij zijn geïmproviseerde kamp te verlaten en de levensgevaarlijke reis 
door onbekend terrein te maken…Volkskrant ,,Fenomenale onemanshow”
Met o.a. Mads Mikkelsen

17 en 19 mei The White Crow 
2018, Frankrijk/UK, Ralph Fiennes, 127 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het waargebeurde verhaal van Rudolf Noerejev, een unieke danser die de 
wereld van ballet voorgoed veranderde. We zien hoe Noerejevs jeugd werd 
getekend door armoede in de Sovjet-stad Ufa en zijn opkomst als danser in 
Leningrad. Wanneer hij in het begin van de jaren ’60 reist naar Parijs, wordt 
hij nauwlettend in de gaten gehouden door KGB-agenten wat leidt tot een 
ijzingwekkende confrontatie op de luchthaven van Le Bourget. 
Met o.a. Adèle Exarchopoulos, Oleg Ivenko, Ralph Fiennes  

22 mei DokART Nu verandert er langzaam iets 
2018, mint film office, 102 min., aanv. 20.00u
Zonder hoofdpersonen, interviews of voice-overs observeert deze film o.a. 
therapiesessies met dieren, een les in geluk voor basisschoolkinderen, een 
training ‘omgaan met spanning en agressie’ bij een gemeentelijke orde-
handhaving en een vlogger die haar gestreste volgers probeert te kalmeren 
met zachte, ontspannende geluiden. Verkozen tot beste Nederlandse 
documentaire op IDFA.Deze film zal ingeleid worden door een deskundige.
Volkskrant ,,Een subliem tijdsdocument van Nederland.”

filmhuis

oosterbeek
Kijk voor het meest actuele programma altijd op: www.filmhuisoosterbeek.nl 

24 & 26 mei A Private War 
2018, VS, Matthew Heineman, 100 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het waargebeurde verhaal van een van de meest gevierde en gerespect-
eerde oorlogscorrespondenten van deze tijd Marie Colvin. Deze journal-
iste alles op alles om op verhalen te blijven jagen en het publiek ‘thuis’ te 
kunnen tonen hoe de gewone mens lijdt onder het oorlogsgeweld. Samen 
met oorlogsfotograaf Paul Conroy begint ze aan de gevaarlijkste opdracht 
van hun leven, in de belegerde Syrische stad Homs.
NRC ,,Oorlogsgeweld zonder sensatiezucht"
Met o.a. Rosamund Pike, Jamie Dornan,  Stanley Tucci

25 mei Buitenbios Alpha 
2018, VS, Albert Hughes, 96 min., aanv. 22.00u, Tuin de Lage Oorsprong
Neem een warme slaapzak of deken mee en vlei je neer in het groene 
amfitheater van Tuin de Lage Oorsprong om te genieten van Alpha, een 
episch avontuur dat zich 20.000 jaar geleden afspeelt tijdens de laatste 
ijstijd. Een jongen raakt gewond op zijn eerste jacht en moet hij leren te 
overleven in de meedogenloze wildernis.
(I.v.m. beperkte parkeercapaciteit wordt aangeraden om met de fiets te 
komen. Meegenomen consumpties zijn niet toegestaan.)

26 mei Familiefilm Dumbo 3D 
2019, VS, Tim Burton, 112 min., aanv. 14.00u
Disney en visionair regisseur Tim Burton brengen je het gloednieuwe 
grootse live actieavontuur Dumbo, een geliefde klassieker waarin verschillen 
worden gevierd, familie wordt gekoesterd en dromen vleugels krijgen.
Deze film is ondertiteld en geschikt voor iedereen voor 9 jaar en ouder.
AD ,,Dumbo werkt op veel niveaus; actie, spektakel, emotie, visuele 
krachtpatserij, kortom een voltreffer."
Met o.a. Colin Farell, Michael Keaton, Eva Greene

31 mei & 2 juni Lazzaro Felice
2018, Italië, Alice Rohrwacher, 125 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Lazzaro is een jonge boer die over een uitzonderlijke goedheid beschikt 
en die in het landelijke Inviolata woont. Het leven op het platteland is 
eeuwenlang hetzelfde gebleven de markies buit de boeren uit die, op hun 
beurt, van Lazzaro profiteren. Op een zomer raakt laatstgenoemde bevriend 
met Tancredi, de zoon van de markies. Het is hierdoor dat Lazzaro door de 
tijd kan reizen en die hem naar de moderne wereld zal leiden.
Trouw ,,Ode aan goedheid en onschuld in een wereld vol slechtheid"
Met o.a.: Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Nicoletta Brasch
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