
1 okt Once Upon a Time in Hollywood (EXTRA) 
2019, VS/GB, Quentin Tarantino, 159 min., aanv. din. 20.00u
Los Angeles, 1969: een tijd waarin alles aan het veranderen is. Tv-ster Rick 
Dalton en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth proberen werk te vinden in een 
filmindustrie waar ze amper nog in thuishoren. Gebaseerd op het leven van 
acteur Burt Reynolds.  
Met o.a.: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie  Filmkrant: ‘Uit-
stekende zwarte komedie’

2 okt DokART Miles Davis, Birth of the Cool 
2019, VS, Stanley Nelson, 115 min., aanv. 20.00 uur.
Een fascinerende film over een van de allergrootste artiesten van de afge-
lopen eeuw. Eindelijk is er dan dé film over Miles Davis, een creatief genie, 
die de muziekcultuur ingrijpend beïnvloedde en de belichaming werd van 
alles wat ‘cool’ is.
Variety: ‘Superbe documentaire die de mystiek van Miles Davis ontrafelt’

4 en 6 okt A Rainy Day in New York 
2019, VS, Woody Allen, 95 min., aan. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het jonge stel Gatsby en Ashleigh plant een weekendje naar New York, 
omdat Ashleigh is uitgenodigd voor een interview met een van haar grote 
helden uit de filmwereld. Gatsby, een echte New Yorker, kan niet wachten 
om Ashleigh zijn stad te laten zien. Ze valt als een blok voor NY, maar het 
weekend gaat niet zoals gepland. 
Met o.a.: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez

Trouw: ‘Woody Allen is in topvorm’ 

6 oktober Jazz Sunday concert Mete 
Erker & Jeroen van Vliet
Saxofonist Mete Erker en pianist Jeroen van Vliet treden op zondag 6 okto-
ber op tijdens de zesde editie van Jazz Sunday. Dit duo behoort volgens 
de Volkskrant ‘tot de fijnste improviserende duo’s van Nederland’. Mete en 
Jeroen spelen al dertig jaar intensief samen. Tijdens Jazz Sunday spelen ze 
onder meer veel werk van hun nieuwe duo-album Pluis dat op 1 april van dit 
jaar uitkwam en dat vol lof werd ontvangen door recensenten.

11en 13 okt La Ragazza Nella Nebbia 
2017, Italië, Donato Carrisi, 127 min., aan. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
In het Italiaanse dorp Avechot is de 15-jarige Anna Lou spoorloos verdwe-
nen. De eigenaardige detective Vogel wordt gevraagd om mee te werken 
aan de zaak. Hij onderzoekt of de verdwijning een opstandige tieneractie is 
of dat er in het dorp een wolf in schaapskleding rondloopt…

Met o.a.: Toni Servillo, Galatea Ranzi, Alessio Boni Winnaar Best Screen-
play bij Golden Globes van Italië 

filmhuis

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

14 okt Filmlezing –TARKOVSKY SPECIAL  
Dwalen door de wereld van Tarkovsky 
Aanvang 20.00u, entree € 7,50
Lezing van filmjournalist Kevin Toma over Andrei Tarkovsky, die wordt 
beschouwd als de grootste naoorlogse filmmaker van Rusland.

16 okt De jeugd van Ivan 
1962, Rusland, Andrei Tarkovsky, 95 min., aanv. 20.00u
Tarkovsky’s eerste speelfilm ging in het Westen in première op het filmfes-
tival van Venetië en won direct de Gouden Leeuw. De geëngageerde film, 
een persoonlijke getuigenis van een Russische jongen tijdens WOII, is nu te 
zien in een nieuwe restauratie.   

18 en 20 okt Tigers are not Afraid 
2017, Mexico, Issa López, 83 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Dagenlang wacht de 10-jarige Estrella thuis op haar moeder, die maar niet 
terugkomt. Honger en eenzaamheid drijven haar in de richting van een 
bende straatjongetjes. Als de jongste van de groep wordt gekidnapt door 
een drugsbende, krijgt Estrella de opdracht om hem te bevrijden. Met o.a.: 
Juan Ramón López, Paola Lara, Hanssel Casillas
Volkskrant: ‘De bloederige Mexicaanse realiteit en de sprookjeswereld 
blijven elkaar spiegelen en bespelen’

25 en 27 okt Dolor y gloria 
2019, Spanje, Pedro Almodóvar, 113 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Salvador Mallo heeft al in geen jaren een film meer gemaakt, maar kan teren 
op de successen die hij als regisseur genoot. Wanneer een oude film van 
hem onder het stof vandaan wordt gehaald, brengt dat hem in contact met 
voormalig acteur Alberto. De twee worden weer herenigd. Deze ontmoe-
ting zet een kettingreactie in gang, waarin het verleden terugkeert in het 
leven van Salvador. 
Met o.a.: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julieta Serrano

Filmkrant: ‘Prachtige Almodóvar op het mooist van zijn kunnen’

27 okt Familiefilm Kapsalon 
Romy 2019, Nederland, Mischa Kamp, 89 min., aanv. 14.00u
Met frisse tegenzin past oma Stine op haar kleindochter Romy omdat haar 
pas gescheiden dochter Margot moet werken. Oma, nog steeds actief als 
kapster, worstelt met beginnende Alzheimer en neemt Romy in vertrouwen 
waardoor de band tussen hen groeit. Romy besluit oma’s grootste wens in 
vervulling te laten gaan. Gebaseerd op het kinderboek van Tamara Bos.
Met o.a.: Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Vita Heijmen

1 en 3 nov The Goldfinch
2019, VS, John Crowley, 150 min., aanv. vrij 21.00u/zon. 20.00u

Theodore “Theo” Decker was 13 jaar oud toen zijn moeder werd gedood 
bij een bomaanslag op het Metropolitan Museum of Art. Deze tragedie ver-
andert zijn leven en is de aanzet tot een opwindend avontuur vol verdriet en 
schuld, zelfontdekking en verlossing, en zelfs liefde. Hij klampt zich vast aan 
een aandenken aan die vreselijke dag: een schilderij van het Puttertje.
Boekverfilming van de gelijknamige bestseller van Donna Tartt. 
Met o.a.: Ansel Elgort, Sarah Paulson, Nicole Kidman
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