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2 & 4 okt Atlantis
2019, UA,Valentyn Vasyanovych, 106 min., aanv. film vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het is 2025 en de Oekraïne-Rusland oorlog is ten einde. Ex-soldaat Sergey
is mentaal beschadigd door het geweld, maar probeert de draad weer op
te pakken. Hij gaat aan het werk als vrijwilliger bij Black Tulip; een organisatie die lichamen van omgekomen soldaten bergt. Tijdens dit vreselijke
werk ontmoet Sergey de archeoloog Katya, die hem weer een sprankje
hoop geeft. VPRO Cinema.nl: “Wonderschone postapocalyptische film
over een humanitaire en ecologische ramp, die zo onthecht aanvoelt als
Tarkovsky’s Stalker.”
Met o.a.: Met o.a. Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak

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

23 & 25 okt The Personal History of
David Copperfield
2019, VK/VS, Armando Iannucci, 119 min., aanv. film vrij. 21.00u/zon. 20.00u
‘The Personal History of David Copperfield’ is, hoe kan het ook anders,
gebaseerd op de wereldberoemde roman van Charles Dickens, zijn persoonlijke favoriet. De film speelt zich af in de in het Victoriaanse Engeland
van negentiende eeuw en vertelt het levensverhaal van David Copperfield
(Dev Patel). Nadat hij door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt hij
van het ene avontuur in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke
personages. Zijn reis leidt hem van armoede naar rijkdom en weer terug,
maar de optimistische en leergierige David trotseert alles met opgeheven
hoofd.
Deze film won meerdere prijzen tijdens de British Independent Film Awards
van 2019.
The Guardian: “Iannucci maakte deze film zoals Dickens het zou willen.”

Met o.a.: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton

9 & 11 okt Valley of the Gods
2019, PL/LUX, Lech Majewski, 130 min., aanv. film vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Prachtige film van Lech Majewski (Mill and the cross) met John Malkovich. In
een mix van fantasie en science fiction verstrengelt Valley of the Gods een
Navajo-overlevering met een teruggetrokken miljardair en zijn toekomstige
biograaf, waardoor een fascinerende, mysterieuze en eigenzinnige visie op
Amerika ontstaat. Met oogverblindende special effects.
Filmkrant: “Een merkwaardige en gedenkwaardige film waar je hoe dan
ook over mee wilt kunnen praten.”
Met o.a.: John Malkovich, Josh Hartnett, John Rhys-Davies

16 & 18 okt Shirley
2020, VS, Josephine Decker, 107 min., aanv. film vrij. 21.00u/zon. 20.00u
In de jaren ’40 verhuizen Fred en Rose Nemser naar een dorp in Vermont
en trekken in bij professor Stanley Hyman en zijn vrouw, de beruchte horror
auteur Shirley Jackson. Fred krijgt een baan bij de universiteit en Rose
krijgt de taak het huishouden én de bijzondere Shirley onder haar hoede te
nemen. Wat Fred en Rose niet weten, is dat het excentrieke echtpaar een
perverse afspraak heeft om de Nemsers psychologisch af te breken. Terwijl
de Nemsers langzaam barsten onder de druk van de manipulatie, raakt
Shirley steeds verder op dreef met haar nieuwe roman. De Volkskrant: ‘Van
bits naar broeierig vervloeiende verstandhouding tussen twee vrouwen,
die dankzij de fantastische actrices sowieso volop zindert.”

Met o.a.: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg en Logan Lerman

20 en 21 okt The Kingmaker

25 okt Kinderfilm Big Foot 3D
2020, B, Jeremy Degruson & Ben Stassen, 88 min., aanv. 14.00u, zaal open 13.30u
Bij Adam thuis is het een gezellige bende sinds zijn vader Bigfoot is teruggekeerd uit de wildernis en samen met een heleboel dieren weer bij zijn
gezin woont. Bigfoot is een echte ster, terwijl Adam niets liever wil dan een
normaal leven. De drukte op school, zijn eerste verliefdheid en het oefenen
met zijn superkrachten is al genoeg gedoe. Maar Bigfoot wil zijn bekendheid inzetten voor het milieu en vertrekt naar Alaska waar oliemaatschappij
X-tract een natuurgebied in gevaar brengt. Een paar dagen later verdwijnt
hij spoorloos. Samen met zijn moeder, de ondernemende wasbeer Trapper
en de onhandige beer Wilbur gaat Adam naar het Hoge Noorden om zijn
vader te redden.
Deze film wordt vertoond in 3D en is Nederlands gesproken.

30 okt & 1 nov Tenet
2020, VS, Christopher Nolan, 148 min., aanv. film vrij. 21.00u/zon. 20.00u

John David Washington (zoon van Denzel Washington) is de Protagonist in
Christopher Nolan’s nieuwe actiethriller Tenet. Slechts gewapend met één
woord Tenet moet de Protagonist de wereld zien te redden van de ondergang, reizend door een schemerwereld van internationale spionage op
een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd. Niet tijdreizen, maar
Inversie. De Volkskrant: “Nolans nieuwe film Tenet moet je niet begrijpen, maar vóélen… de juiste film op het juiste moment voor verbluffend
entertainment.”
Met o.a.: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Ons Corona-protocol vindt je op filmhuisoosterbeek.nl

2019, DK/VS, Lauren Greenfield, 101 min., aanv. film 20.00u, zaal open 19.30u
Voormalig first lady van de Filipijnen Imelda Marcos, weduwe van Ferdinand Marcos, staat in het collectieve geheugen gegrift als de vrouw met de
enorme hoeveelheid schoenen. Bekroond filmmaker en fotograaf Lauren
Greenfield volgt deze excentrieke vrouw die zich zelfverzekerd neerzet als
vaderlandslievende weldoenster, maar zo de familiegeschiedenis van macht
en corruptie herschrijft.
Trouw: “Een van de beste documentaires die u dit jaar zult zien.”
Drukwerk:
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