
1 dec Jazz Sunday concert Ack van 
Rooyen & Juraj Stani 
Aanvang: 15.00 uur, zaal open: 14.00 uur
Ack van Rooyen, misschien wel de beste bugelspeler ter wereld en pianist 
Juraj Stanik treden zondagmiddag 1 december op in Kultuurwerkplaats 
& Filmhuis Oosterbeek.
Kaarten kosten E 15,00 per stuk en zijn te reserveren via  
jazz@kultuurwerkplaats.nl

4 dec DokART Amazing Grace  
(Aretha Franklin)
2019, VS, Alan Elliott/Sydney Pollack, 89 min., aanv. 20.00u
In 1972 nam Aretha Franklin Amazing Grace, het meest succesvolle gos-
pelalbum allertijden, op in de New Temple Missionary Baptist Church in Los 
Angeles. Nooit eerder zijn de filmopnames van deze legendarische avonden 
vertoond aan het publiek. Tot nu.
Dit is geen concertregistratie, dit is een ervaring. Halleluja!
NRC: ‘Opzwepend en contemplatief’

6 & 8 dec Portrait de la jeune fille en feu
2019, Frankrijk, Céline Sciamma, 119 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw, krijgt 
kunstenares Marianne de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse te 
schilderen. Tijdens lange wandelingen aan de kust observeert ze haar model 
uitvoerig. In Heloïses laatste dagen van vrijheid, groeit de aantrekkings-
kracht tussen de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde ontvlamt.
VPRO Cinema: 'Prachtige intense en intieme film'
Met o.a.: Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie Merlant

13 & 15 dec Light Of My Life
2019, VS, Casey Affleck, 119 min., aanv. vrij . 21.00u/ zon. 20.00u
Als in de nabije toekomst een dodelijke pandemie de wereld drastisch 
heeft veranderd besluit een vader met zijn dochter Rag te vluchten naar de 
bossen. Terwijl hij haar probeert te beschermen tegen de gevaren in deze 
nieuwe wereld komt hun relatie heftig onder druk te staan.
NRC: 'Deze survivalfilm gaat ook over opvoeding, een beschermende 
vader en een dochter die vrouw wordt’
Met o.a.: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower

18 dec DokART Avond van de Korte Film
Aanvang 20.00 uur
De kortste dag van het jaar nadert. Tijd voor een gevarieerd filmprogramma 
met korte films, waaronder de veelbekroonde Arnhemse western Draw 
Your Gun. Met een Q+A met acteur Raoul Copier. Kijk voor alle films op de 
website van Filmhuis Oosterbeek.

20 & 22 dec De Liefhebbers
2019, Nederland, Anna van der Heide, 96 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u

Jan en Lea hebben vier volwassen kinderen, die ze hebben voorbereid 
op het echte leven: doorzetten, nooit opgeven en sterk zijn. De kinderen 
konden daarmee in hun eigen leven een eind op weg komen. Maar de 
onderlinge relaties komen op scherp te staan als blijkt dat hun vader al een 
jaar worstelt met beginnende dementie. 
VPRO Cinema: 'Geloofwaardig en herkenbaar'
Met o.a.: Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, Theo Maassen

filmhuis

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

22 dec Kinderfilmspecial dag van de 
Korte Kinderfilm
Aanvang 14.00u
Op de een na kortste dag van het jaar, kan de hele familie genieten van 
een internationaal programma van superkorte en supertoffe kinderfilms. 
Geschikt voor iedereen van 4 jaar en ouder. 

27 & 29 dec The Irishman
2019, VS, Martin Scorcese, 208 min., aanv. vrij. 20.00u/zon. 19.00u

Met ‘The Irishman’ keert Scorsese terug naar de mean streets van New York 
voor een grandioze film over de georganiseerde misdaad in het naoorlogse 
Amerika. Met een sterrencast aan ex-Goodfellas Robert De Niro, Joe Pesci 
en uiteraard The Godfather himself: Al Pacino.
Kanshebber voor de Oscars!
Volkskrant: ‘Martin Scorsese zwaait zijn geliefde gangsterpersonage uit 
met een schitterende film’

29 dec Kinderfilm Spookuil
2018, Estland, Anu Aun, 90 min., aanv. 14.00u
De 9-jarige Eia brengt de kerstvakantie onverwacht door bij haar opa van 
wie ze niet wist dat hij bestond. Ze maakt ook kennis met een zeldzame 
vogel en redt daarmee een oerbos.
Met o.a.: Marvin Inno, Priit Pius, Maria Annus

2 jan Nieuwjaarsspecial Cats
2019, VS/Groot-Brittannië, Tom Hooper, 119 min., aanv. 20.00u
Cats is een vernieuwende filmbewerking van de wereldberoemde Andrew 
Lloyd Webber-musical met een sterrencast.
Met o.a.: James Corden, Dame Judi Dench, Idris Elba

3 & 5 jan Sorry We Missed You
2019, Verenigd Koninkrijk, Ken Loach, 100 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u

Ricky en Abby wonen met hun twee tieners in Newcastle. Sinds de eco-
nomische crisis worstelt het gezin om rond te komen. In een poging hun 
financiële situatie te verbeteren, besluit Ricky tot een franchisedeal met een 
groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezor-
ger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt 
als een molensteen om de nek van het gezin.
Met o.a.: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Katie Proctor, Rhys Stone 

De Morgen: 'Vurigste Ken Loach-film sinds lange tijd'
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