
2 feb Jazz Sunday concert Sanem Kalfa  
& George Dumitriu
Aanvang concert 15.00 uur, zaal open om 14.00u, entree E 15,-
De Turkse zangeres Sanem Kalfa en de Roemeense multi-instrumentalist 
George Dumitriu halen een enorme melodische creativiteit in elkaar naar 
boven. Verwacht een intiem concert vol Turks verlangen, Braziliaanse melan-
cholie, Italiaanse wijsheden, en Perzische liefdeslyriek.
Reserveren kan via jazz@kultuurwerkplaats.nl

3 feb Hors normes (Extra voorstelling)
2019, Frankrijk, Éric Toledano en Olivier Nakache,  114 min., aanv. 20.00u
Twee goede vrienden zetten zich met hart en ziel in voor autistische kin-
deren die zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. Uit het leven 
gegrepen. 
Met o.a.: Vincent Cassel, Reda Kateb, Lyna Khoudr
Trouw: “Klein geluk in persoonlijke feelgoodfilm”

5 feb DokART Honeyland
2019, Macedonië, Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska, 87 min., aanv. 20.00u

Hatidzes passie en haar inkomen zijn de wilde bijenkoloniën in de rotsen van 
Noord-Macedonië die ze met veel zorg, en volgens oude tradities teelt. Tot 
op een dag een rumoerige familie arriveert met een oude caravan, zeven 
onhandelbare kinderen en een kudde koeien, de voorbode voor het nade-
rende einde van Hatidze’s oude leven.
Visueel verbluffende, poëtische en veelbekroonde documentaire die kans 
maakt op een Oscar. Imker Jansen van Elburg leidt deze documentaire in.

7 & 9 feb La Belle Epoque
2020, Frankrijk, Nicolas Bedos, 115 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het leven van Victor, een gedesillusioneerde zestiger in een relatiecrisis, 
wordt compleet op z’n kop gezet als hij Antoine ontmoet, een briljante 
ondernemer die de mogelijkheid biedt terug te keren naar het tijdperk van 
je keuze.
Met o.a: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant
VPRO Cinema: “Komisch drama dat ondertussen verstandige dingen 
zegt over de liefde en ouder worden”

9 feb Best of IDFA
Aanvangstijd: 13.00 uur, verwacht einde: 18.30 uur, entree E 27,50
Een selectie van de beste films van IDFA 2019, speciaal samengesteld tot 
een dagvullend programma. 
Kijk voor het programma op www.filmhuisoosterbeek.nl

Nieuw 11 feb MiddagMovie The Two Popes
2019, GB/Italië, Fernando Meirelles, 125 min., aanv. 14.30u, zaal open 14.00u
De conservatieve paus Benedictus XVI treedt in 2013 af na het opduiken 
van een vertrouwelijk rapport. Zijn opvolger in het Vaticaan zal een Latijns-
Amerikaans kardinaal zijn. Gefrustreerd door de schandalen in de katholieke 
Kerk moet hij samen met Benedictus een nieuw pad creëren voor de kerk.
Met o.a.: Anthony Hopkins, Jonathan Price
NRC: “Een pleidooi voor medemenselijkheid dat ook atheïsten zal  
aanspreken"
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14 & 16 feb 1917
2019, VK/VS, Sam Mendes, 119 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Op het hoogtepunt van WOI moeten twee jonge Britse soldaten in een race 
tegen de klok via vijandelijk terrein een boodschap afleveren waarmee zij 
een dodelijke Duitse aanval op honderden soldaten kunnen voorkomen.
Met o.a.: George MacKay, Claire Duburcq, Dean-Charles Chapman
NRC: "Virtuoze ervaring die je niet graag mist"

19 feb DokART For Sama
2019, VK, Waad al-Kateab/Edward Watts, 100 min., aanv. 20.00u
For Sama is een brief van een moeder aan haar kind en biedt een intieme en 
hartverscheurende blik van binnenuit op het Syrische conflict. 
Winnaar op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste Documentaire.
Filmkrant: “Een persoonlijk, rauw verhaal, van binnenuit verteld door 
een vrouw die je van je stoel blaast met haar veerkracht en optimisme.”

21 & 23 feb Out Stealing Horses
2019, N, Hans Petter Molland, 122 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Na de dood van zijn vrouw trekt Trond Sander zich terug in een klein dorpje 
in het oosten van Noorwegen. Als een buurman een oude kennis blijkt, 
komen bij Trond ineens allerlei jeugdherinneringen naar boven aan soms 
mooie, maar soms ook hele moeilijke tijden... 
Met o.a.: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann
Volkskrant: "Out Stealing Horses stelt indringende vragen over maak-
baarheid, pijn en schuld."

23 feb Kinderfilm Dr. Dolittle 3D
2020, VS, Stephan Gagan, 101 min., aanv. 14.00u
Wanneer Koningin Victoria ernstig ziek wordt, gaat de bijzondere Dr. Dolit-
tle op zoek naar een geneesmiddel dat alleen te vinden is op een mythisch 
eiland waar hij samen met zijn bijzondere dierenvrienden gevaarlijke avon-
turen beleeft, oude vijanden ontmoet en nieuwe wonderlijke wezens leert 
kennen. 
Voor iedereen van 9 jaar en ouder en Nederlands gesproken.
Met o.a.: Robert Downey Jr., Emma Thompson, Rami Malek en Selena 
Gomez 

Nieuw 25 feb ArtCore Divino Amor
2019, Brazilië, Gabriel Mascaro, 100 min., aanv. 20.00u
Brazilië, 2027. Gemeenteambtenaar Joana heeft de taak om scheidingsza-
ken in goede banen leiden, maar stiekem haalt ze de echtparen over om 
hun liefde te hervinden in een geheime cult. In deze club van de Hemelse 
Liefde is er alle ruimte voor blije seks en dansen op disco. 
Met o.a.: Julio Machado, Dira Paes
Filmkrant: "Een scherpe aanklacht tegen Bolsanero"

28 feb & 1 maart Il traditore
2019, Italië, Marco Bellochio, 145 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Begin jaren '80 blijkt de vrede binnen de Siciliaanse maffia, de Cosa Nostra, 
van korte duur. Tommaso Buscetta, een hooggeplaatst lid van de Cosa 
Nostra duikt onder in Brazilië. Intussen worden zijn vertrouwelingen één 
voor één vermoord. Wanneer Buscetta opgepakt wordt en uitgeleverd aan 
Italië, besluit hij als eerste de omertà (zwijgplicht) te doorbreken.
Il traditore vertelt het waargebeurde verhaal achter het Maxi-proces  
(1986-1992) tegen de maffia in Palermo.
Met o.a.: Pierfrancesco Favino en Maria Fernanda Cândido
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