
23 & 25 aug Yesterday
2019, VK, Danny Boyle, 112 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Swingende muzikale komedie waarin Jack zich nog als enige ter wereld de 
muziek herinnert van The Beatles.
Volkskrant: 'Onweerstaanbare combinatie van humor en romantiek'
Met o.a Lily James, Himesh Patel, Ed Sheeran, Kate McKinnon

24 aug Buitenbios Een man die Ove heet
2015, Zweden, Hannes Holm, 116 min., tuin open 20.00u, aanv. film 21.00u
De nukkige Ove maakt elke dag inspectierondje door de buurt om te 
controleren of zijn buren zich wel aan de regels houden. Als zijn nieuwe 
overburen zijn brievenbus omver rijden ontstaat er onverwachts een vriend-
schap.  Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Fredrik Backman.
Filmkrant: "Droge humor, melodrama en klucht wisselen elkaar af"
Deze film wordt vertoond in Tuin de Lage Oorsprong.
Met o.a Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg

25 aug Familiefilm  
Mijn Bijzonder Rare Week met Tess
2019, Nederland, Steven Wouterlood, 82 min., aanv. 14.00u
Sam oefent alvast met alleen zijn, want hij is bang dat hij alleen overblijft als 
jongste van het gezin. Maar als hij Tess ontmoet, verandert zijn kijk op het 
leven. Naar het jeugdboek van Anna Woltz.
VPRO Cinema: 'Lieve sprookjesachtige film waarin uitdagende thema's 
aan bod komen'
Met o.a Sonny van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman

30 aug & 1 sept Le Jeune Ahmed
2019, B, Jean-Pierre en Luc Dardenne, 84 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Een middelbare scholier wendt zich steeds meer af van zijn omgeving en 
stort zich op een koran-studie. Hij beraamt een aanslag op zijn leraar.  Win-
naar Beste Regie tijdens Cannes Film Festival 2019.
VPRO Cinema: 'Intelligent drama over radicalisering'
Met o.a Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck

1 sep Jazz Sunday  
Concert Han Bennink & Joris Roelofs
Entree €15,-. Aanvang: 15.00 uur, zaal open: 14.00 uur.
Drummer Han Bennink en rietblazer Joris Roelofs zijn een onweerstaanbaar 
duo en behoren tot het beste wat de Nederlandse jazz te bieden heeft. 
Kaarten zijn te bestellen via jazz@kultuurwerkplaats.nl of te koop aan de 
bar van Filmhuis Oosterbeek.

filmhuis

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

4 sept DokART Veearts Maaike
2019, Nederland, Jan Musch/Tijs Tinbergen, 80 min., aanv. 20.00u
Veearts Maaike toont hoe ontroerend het samenspel tussen veearts en 
boeren kan zijn en biedt een unieke inkijk in het echte Nederlandse boeren-
leven. 
NRC: 'Treffende, observerende docu die laat zien hoe welzijn van dier en 
mens verbonden zijn.'

6 & 8 sept Ballon
2018, D, Michael Bully Herbig, 120 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
1979, Berlijn. Twee families proberen van Oost- naar West-Duitsland te 
vluchten via een zelf gemaakte heteluchtballon, maar de geheime dienst zit 
hun op de hielen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
NRC: 'Tot het einde toe spannend en onverwacht'
Met o.a Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Thomas Kretschmann

13 & 15 sept So long, My son
2019, China, Wang Xiaoshuai, 180 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u 
Tijdens de hoopvolle jaren ’80 in China gaan twee gezinnen samen door het 
leven. Tot op een dag een vreselijk ongeluk de families uit elkaar drijft. 
Trouw: ‘Door het spel van de hoofdpersonen voel je de geweldige 
impact van de politiek op het persoonlijke leven.'
Met o.a Wang Jingchun, Yong Mei

18 sept DokART Diego Maradona
2019, Verenigd Koninkrijk, Asif Kapadia, 130 min., aanv. 20.00u
Aan de hand van meer dan 500 uur aan archiefmateriaal vertelt deze film 
het verhaal van de opkomst en ondergang van stervoetballer Diego Mara-
dona.
De Morgen: 'Kapadi maakt het talent en de tragedie achter de karika-
tuur zichtbaar.'

20 & 22 sept Au bout des doigts
2018, Frankrijk, Ludovic Bernard, 106 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
De 20-jarige Mathieu Malinski probeert zijn muzikale talent en liefde voor 
muziek geheim te houden. Als hij wordt gearresteerd door de politie, krijgt 
hij hulp van Pierre, het hoofd van het conservatorium.
Volkskrant: 'Fraaie muzikale coming out van een ruwe jongen uit een 
Parijse buitenwijk'
Met o.a Jules Benchetrit, Wilson Lambert, Kristin Scott Thomas

27 & 29 sept  
Once Upon a Time in Hollywood
2019, VS/GB, Quentin Tarantino, 159 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Tijdens de moordpartijen van Charles Manson proberen een tv-acteur en 
zijn stuntman naam te maken in het Hollywood van de jaren zestig.
Filmkrant: 'Uitstekende zwarte komedie'
Met o.a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

29 sept Familiefilm  
Jim Button en de stad van de draken
2018, Duitsland, Dennis Gansel, 110 min., aanv. 14.00u
Jim Button, een avontuurlijke jongen van het eiland Lummerland, realiseert 
zich dat hij daar eigenlijk niet vandaan komt. Hij besluit het eiland te verla-
ten en trekt de wereld in op zoek naar avontuur. 
Gebaseerd op de bestseller van Michael Ende. Geschikt voor iedereen van 
6 jaar en ouder en Nederlands gesproken.
Met o.a Uwe Ochsenknecht, Solomon Gordon, Anette Frier
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