
3 juli DokART The Biggest Little Farm
2018, VS, John Chester, 92 min., aanv. 20.00u
Als John en Molly Chester noodgedwongen hun appartement in Los Ange-
les moeten verlaten, besluiten ze op goed geluk een dor stuk Californische 
grond te kopen en dat om te toveren tot een ecovriendelijk paradijsje. Niet 
per se het spannendste uitgangspunt voor een documentaire, maar het 
scheelt dat John professioneel natuurfilmer is. Zijn opnames van de flora en 
fauna die de boerderij in zeven jaar tijd overspoelen, zijn schitterend. 
VPRO Cinema: “Adembenemend gefilmd en met filosofische ondertoon”

5 & 7 juli Rocketman
2019, VK, Dexter Fletcher, 121 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Musical over de Britse popster Elton John, waarin verteld wordt hoe de 
muzikale doorsneetiener en small town boy Reginald Dwight uit Pinner 
besluit het roer om te gooien en uitgroeit tot een van de meest iconische 
personen uit de popcultuur. Hoofdrolspeler Taron Egerton zingt bovendien 
zelf alle grote hits van Elton John met zeer aanstekelijk resultaat.

Volkskrant: “Een heerlijk rockportret van de overtreffende trap”Met 
o.a.: Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Taron Egerton

12 juli Le Grand Bain
2018, Frankrijk, Gilles Lellouche, 122 min., aanv. 21.00u
De depressieve Ber  trand vindt langzaam maar zeker plezier in het leven 
terug wanneer hij zich aansluit bij een groepje mannelijke synchroonzwem-
mers. Ook de andere zwemmers hebben zo hun eigen problemen, maar 
schaamte over hun favoriete bezigheid is er niet een van.
VPRO Cinema: "Prettige mix van sociale komedie en sportfilm"
Met o.a.: Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, Mathieu Amalric

19 juli Tolkien
2019, Verenigde Staten, Dome Karukoski, 112 min., aanv. 21.00u

Biopic over de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien (1892-1973). Centraal staan 
de jaren voordat hij wereldberoemd werd met De hobbit, toen hij op King 
Edward's School in Birmingham vriendschap, moed en inspiratie vond bij 
een groep schrijvers en kunstenaars.
The Guardian: "Verfrissend verhaal over het vroege leven van Tolkien"
Met o.a.: Nicholas Hoult, Lily Collins, Derek Jacobi

26 juli Wild Rose
2018, Verenigd Koninkrijk, Tom Harper, 101 min., aanv. 21.00u
23-jarige losbol Rose-Lynn uit Glasgow kreeg veel te jong kinderen, heeft 
net een jaar vastgezeten en draagt nu een enkelband, maar dat mag alle-
maal niet in de weg staan van haar grote droom: een countryster worden 
in Nashville. Haar moeder is echter klaar met de Nashville-droom van haar 
dochter en vindt het tijd dat ze verantwoordelijkheid neemt voor haar leven 
en dat van haar kinderen. NRC: "Veel Echter dan 'A Star is Born'"
Met o.a.: Julie Walters, Jessie Buckley
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Kijk voor het meest actuele programma altijd op: www.filmhuisoosterbeek.nl 

2 aug Nous finirons ensemble  
2019, Frankrijk, Guillame Canet, 135 min., aanv. 21.00u
In dit vervolg op Les petits mouchoirs (2010) trekt de vriendengroep van 
Max, inmiddels de veertig gepasseerd, naar het prachtige Zuid-Frankrijk om 

hem te verrassen voor zijn verjaardag. Tijdens de vakantie komen geheimen 
aan het licht en worden vriendschappen op de proef gesteld.
NRC: "Film over ouderschap, liefde, schaamte en vriendschap"
Met o.a.: François Cluzet, Marion Cotillard, Pascale Arbillot

24 aug Buitenbios Een man die Ove heet
2015, Zweden, Hannes Holm, 116 min., 

Tuin de Lage Oorsprong opent om 20.00u, aanvang. film 21.00u
Ove is 59 jaar oud en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Er 
is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand 
houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op een 
ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver rijden. Het blijkt het begin van 
een onverwachte vriendschap. Een man die Ove heet is gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van Fredrik Backman.
Filmkrant: "Droge humor, melodrama en klucht wisselen elkaar af"
Met o.a.: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg

Tip: neem een dekentje of slaapzak mee en kleed je eventueel warm 
aan.  In verband met het beperkt aantal parkeerplaatsen is het aan te raden 
om met de fiets te komen. Consumpties zijn verkrijgbaar bij Tuin de Lage 
Oorsprong.
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