
3, 4 & 5 juli The Lighthouse
2019, VS, Robert Eggers, 109 min., aanv. vrij. 21.00u, zat. en zon. 20.00u

Twee noeste zeelieden beheren de vuurtoren van een afgelegen eiland. Een 
troosteloos, winderig stuk rots, waarop niets anders te doen valt dan werken 
en drinken. Maar als de glazen geheven worden, lopen de spanningen op. 
The Lighthouse is een filmisch meesterwerk over eenzaamheid en mannelijk-
heid.

Volkskrant: “Robert Eggers schiet raak met de complete zilte hel van The 
Lighthouse”

Met o.a.: Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman

10, 11 & 12 juli True History of the Kelly Gang
2019, AU/GB, Justin Kerzel, 124 min., aanv. film vrij. 21.00u, za. en zo. 20.00u

Mad Max meets Jesse James, in dit gefictionaliseerde portret van het leven 
van de legendarische outlaw Ned Kelly in het 19e-eeuwse Australië. Na zijn 
vaders overlijden groeit de beruchte bandiet op als man des huizes en heeft 
hij steeds aanvaringen met de Britse autoriteiten. Was Ned Kelly een antikolo-
niale Robin Hood, een anarchist in een jurk of simpelweg een gewelddadige 
crimineel? 

VPRO Cinema: “Een barok, in bloed en poëzie gedrenkt surrealistisch 
spookverhaal van Shakespeareaanse proporties”

Met o.a.: George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult

14 & 15 juli DokART Woman
2019, F, Yann Arthus-Bertrand/ Anastasia Mikova, 105 min, aanv. 20.00u

Een intiem en inspirerend portret van 2000 vrouwen uit 50 verschillende 
landen. Onderwerpen als moederschap, huwelijk, economische onafhankelijk-
heid en seksualiteit komen voorbij. Getuigenissen zijn van staatshoofden en 
schoonheidskoninginnen tot buschauffeurs. Woman is een film over vrouwe-
lijkheid en de omstandigheden voor vrouwen die in veel delen van de wereld 
nog verre van ideaal zijn.

Trouw: ”Een duizelingwekkend loflied op de vrouwelijke kracht.” 

17, 18 & 19 juli Honeyboy
2019, VS, Alma Har’el, 94 min., aanvang film vrij. 21.00u, zat. en zon. 20.00uu

Acteur Shia LaBeouf laat in Honeyboy op semi-autobiografische wijze zien hoe 
hij als tiener beroemd werd om vervolgens als volwassene in een afkickkliniek 
te belanden. De film draait om de 12-jarige Otis, die met zijn vader in een 
motel woont. Als succesvol kindacteur is Otis de kostwinnaar van het stel. Zijn 
vader raakte door zijn drank- en drugsverslaving aan lager wal en richt zich nu 
op het managen van de carrière van zijn zoon.

Volkskrant: “Honey Boy is een film zonder zelfbeklag die laat zien dat je 
het moet doen met de ouders – en de genen – die je hebt.”

Met o.a.: Shia LaBeouf, Laura San Giacomo, Lucas Hedges
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24, 25 & 26 juli Do the Right Thing
1989, VS, Spike Lee, 120 min., aanvang film vrij. 21.00u, zat. en zon. 20.00u

Een kokendhete zomer in de multiraciale wijk Bedford-Stuyvesant in New York 
zet de toch al gespannen verhoudingen tussen zwarte bewoners en Italianen 
nog verder onder druk. De uitbaters van een pizzatent, Sal en zijn zonen Pino 
en Vito, zijn het mikpunt van haat in Spike Lee’s klassieker Do the Right Thing: 
ruim 30 jaar oud, maar actueler dan ooit.

NRC: ” Spike Lee speelde destijds met dynamiet”

Met o.a.: Samuel L. Jackson, John Turturro, Ossie Davis

26 juli Kinderfilm Minuscule 2
2018, Frankrijk, Hélène Giraud/Thomas Szabo, 90 min., aanvang film 14.00u

Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in de vallei, is het tijd om de winter-
voorraden aan te vullen. Maar in alle drukte merkt niemand dat een lieve-
heersbeestje vastzit in een pakket met bestemming… de Caraïben! Tijd voor 
het rescueteam om in actie te komen!

Volkskrant: “Zeldzaam vermaak voor jong en oud”

31 juli, 1 & 2 augustus Ema
2019, Chili, Pablo Larraín, 102 min., aanv. film vrij. 21.00u, zat. en zon. 20.00u

De jonge Ema danst in het experimentele dansgezelschap van haar man. Na 
een schokkende gebeurtenis besluit het stel hun 7-jarige adoptiezoon Polo af 
te staan. In de nasleep hiervan wordt hun huwelijk hevig op de proef gesteld, 
terwijl Ema een plan smeedt om haar zoon terug te krijgen. Ema is een explo-
sief, stijlvol en gewaagd portret van een krachtige vrouw, die alles op alles zet 
om herenigd te worden met haar zoon.

NRC: ” De enigmatische Ema blijft nog dagen door je hoofd spoken.” 

Met o.a.: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Mariana Loyola

Ons Corona-protocol vindt je op filmhuisoosterbeek.nl
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