
5, 6 & 7 Juni De Beentjes van Sint-Hildegard
2020, NL, Johan Nijenhuis, 103 min., aanv. vr. 21:00, za 20:00, zo 20:00

De Beentjes van Sint-Hildegard is een komisch drama over het los willen 
breken uit vastgeroeste patronen.

Volkskrant: “Uitstekende tragikomische schets van benauwend huwelijk.”

Met o.a.: Johanna ter Steege, Herman Finkers

12, 13 & 14 juni The Whistlers
2019, RO/F/D, Corneliu Porumboiu, 98 min., aanv. vr. 21:00, za 20:00, zo 20:00

Een corrupte agent laveert tussen verraad en bedrog in een complot om 
een zakenman uit de gevangenis te bevrijden.

NRC: “Een ingenieuze en hedendaagse film noir.”

Met o.a.:Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar

16 & 17 juni Dokart Mijn Rembrandt
2019, Nederland, Oeke Hoogendijk, 97 min., aanv. vr. 21:00, za 20:00, zo 20:00

Oeke Hoogendijk (Het Nieuwe Rijksmuseum) duikt in de wereld van de 
oude meesters. Mijn Rembrandt is ‘an epic art-thriller’ geworden, waarin de 
filmmaakster een fascinerend inzicht geeft in wat het werk van de meester 
zo bijzonder maakt en waarom zijn kunst mensen zo diep raakt.

19, 20 & 21 juni Little Women
2019. VS, Greta Gerwig, 135 min. , aanv. vr. 21:00, za 20:00, zo 20:00

Meryl Streep, Saoirse Ronan en Timothée Chalamet schitteren in ‘Little 
Women’ van regisseur Greta Gerwig (‘Lady Bird’), die haar eigen draai 
geeft aan deze literaire klassieker. Naar het beroemde boek van Louisa May 
Alcott. De vier zussen March zijn allen vastberaden om hun leven op hun 
eigen manier te leven en hun dromen na te streven.

NRC: “Intelligente, sterke nieuwe bewerking.” A Must See!

26, 27 & 28 juni Les Misérables
2020, Frankrijk, Ladj Ly, 105 min., aanv. vr. 21:00, za 20:00, zo 20:00

Onthutsende en veelgeprezen film over de strijd tussen politie en bendes in 
een van de voorsteden van Parijs.

Filmkrant: “Spetterend debuut dat met vaart en verve de achterwijken 
van Parijs in beeld brengt.”

Met o.a.: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga

28 juni kinderfilm Onward
2020, VS, 103 min, Nederlands gesproken. Aanvang: 14.00 uur*
Onward vertelt het verhaal van twee tiener elfenbroers. Samen beginnen ze 
aan een bijzondere en avontuurlijke zoektocht om te ontdekken of er nog 
ergens in de wereld magie te vinden is. Deze animatiefilm van Pixar is van 
het team achter Monsters University.

*Kijk op de website voor extra informatie over deze film.
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CoronaprotocolCoronaprotocol
Filmhuis Oosterbeek opent haar deuren weer! Uiteraard doen we dat in lijn met 
alle voorschriften van RIVM, de overheid en de Nederlandse Bond van Bioscopen 
en Filmtheaters (NVBF).
Iedereen die niet verkouden is en geen koorts heeft en thuis geen familieleden 
met koorts heeft, is vanaf 5 juni 2020 welkom. Om verdere verspreiding van het 
Corona-virus tegen te gaan, hanteren we -in aanvulling op onze huisregels- de 
volgende afspraken:

1.  Bezoekers dienen altijd de aanwijzingen op te volgen van de vrijwilligers/mede-
werkers van Filmhuis Oosterbeek.

2.  Houd in het Filmhuis 1,5 meter afstand van andere bezoekers (met uitzondering 
van huisgenoten) of kinderen. Deze regel geldt niet voor kinderen onder 12 jaar.

3.  Kaarten voor voorstellingen in het Filmhuis kunnen alleen vooraf online worden 
besteld op onze website (filmhuisoosterbeek.nl) en wordt afgerekend via iDeal. 
De overheid staat (vooralsnog) niet toe dat we aan de kassa in de zaal kaarten 
verkopen. Bezoekers dienen tijdens het bestelproces online aan te geven dat ze 
niet verkouden zijn, geen koorts hebben en dat er niemand in hun gezin koorts 
heeft.

 4.  Bij de ingang van het Filmhuis hangt een dispenser met handreiniger. Iedere 
bezoeker wordt verzocht zijn/haar handen hiermee te reinigen voordat hij/zij het 
Filmhuis binnen gaat.

5.  Als er een rij staat voor de kassa, moeten bezoekers buiten wachten. Lijnen op 
de grond geven de juiste afstand aan. Dit geldt ook als bezoekers iets willen 
bestellen aan de bar en als daar een rij staat. Ook hier geven strepen op de 
vloer de juiste afstand aan.

6.  De garderobe is gesloten. Bezoekers die een jas bij zich hebben, kunnen deze 
meenemen naar hun plek en tijdens de film op een vrije stoel leggen.

7.  Bezoekers moeten hun bestelbewijs op papier of telefoon laten zien aan de kas-
samedewerker zonder dat deze de print of telefoon hoeft aan te raken.

8.  In het Filmhuis geldt vanaf 5 juni eenrichtingsverkeer. Bezoekers komen binnen 
via de rode voordeur, lopen via de linkertrap de tribune op, verlaten de tribune 
via de rechtertrap en verlaten het Filmhuis via de zijdeur bij het afdak. Deze 
route is duidelijk aangegeven in het Filmhuis en het is niet toegestaan hiervan af 
te wijken.

9.  Vanaf 5 juni geldt in Filmhuis Oosterbeek geen vrije plaatskeuze. Bezoekers 
worden door een medewerker van het Filmhuis naar hun plek gebracht en 
kunnen niet zelf kiezen waar ze zitten. Op deze manier kunnen we voorkomen 
dat mensen op de tribune elkaar moeten passeren en dus dichter dan ander-
halve meter bij elkaar komen.

10.  Op elke stoel is duidelijk aangegeven of hij wel of niet gebruikt mag worden. De 
sets van twee stoelen naast elkaar zijn bestemd voor mensen die in het dagelijks 
leven ook niet op anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te blijven, zoals 
leden van hetzelfde huishouden, partners of ouders met (een) kind(eren). 
Individuele bezoekers kunnen gebruik maken van de individuele plekken. Ook 
is het mogelijk dat meer dan twee leden van een gezin naast elkaar zitten, maar 
dat gebeurt na overleg en met toestemming van een medewerker van Filmhuis 
Oosterbeek en alleen op de aangegeven stoelen. Bezoekers moeten bij hun 
bestelling op de site aangeven of ze naast elkaar willen zitten en of ze tot het-
zelfde huishouden behoren.

  Bezoekers die verwachten dat zij -behalve tijdens de pauze- tijdens de film naar 
het toilet willen gaan, kunnen dit aangeven aan de kassamedewerker. Die zorgt 
vervolgens voor een plek op de eerste rij, zodat deze bezoekers ook tijdens de 
film niemand hoeven te passeren om naar het toilet te gaan.

11.  We verzoeken bezoekers zoveel mogelijk voor aankomst thuis naar het toilet te 
gaan. Bezoekers die toch de w.c. willen gebruiken, volgen - ook voorafgaand 
aan de voorstelling- de route die we altijd al gebruikten als tijdens de voorstel-
lingen het filmdoek omlaag was. 
Dat wil zeggen: bezoekers gaan via de zijdeur naar buiten en lopen buitenom 
naar de voordeur en zo naar het toilet. Zo voorkomen we botsingen en opstop-
pingen in de hal. Vervolgens kunnen ze via de glazen deur weer de zaal in lopen.

12.  Consumpties aan de bar kunnen niet contant, maar alleen met pin worden 
voldaan, bij voorkeur contactloos.

13.  Medewerkers van het Filmhuis zorgen dat contactoppervlakken als handgrepen 
en leuningen voorafgaand aan elke voorstelling en tijdens de pauze regelmatig 
worden gereinigd. Uiteraard worden na elke voorstelling ook alle stoelleuningen 
apart schoongemaakt.

14.  Hoe graag we ook altijd met jullie nakletsen aan de bar over de film, voorlopig 
is dat helaas nog niet toegestaan. We verzoeken jullie dan ook direct na afloop 
van de film de zaal te verlaten via de linkertrap (gezien vanuit de zaal) en dit in 
volgorde van rijen te doen om botsingen te voorkomen. 
De onderste rij verlaat de zaal als eerste, gevolgd door de andere rijen. De 
bovenste rij is als laatste aan de beurt.

We realiseren ons dat deze maatregelen kunnen overkomen als een inperking van de 
gezellige vrijheid die het Filmhuis altijd heeft gekenmerkt. Toch zijn we ervan over-
tuigd dat we -als we ons allemaal aan deze afspraken houden- weer op een veilige, 
verantwoorde én gezellige wijze SAMEN naar de film kunnen.

Graag tot ziens in het Filmhuis!
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