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

3 & 6 juni Ich bin dein Mensch
2021, D, Maria Schrader, 102 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
Romantische komedie over wetenschapper Alma. Alma moet als experiment
drie weken lang samenwonen met een levensechte robot, die volledig op
haar persoonlijke behoeftes en karakter is afgestemd.
NRC: ‘Originele, grappige en charmante sciencefiction-romkom over de
liefde tussen mens en algoritme’

Met o.a.: Dan Stevens, Maren Eggert, Sandra Hüller

5 juni Jazz Sunday Concert Bart van Lier
& Bert van den Brink
Aanvang concert 15.00u, zaal open om 14.00u.
Bart van Lier, de onbetwiste meester op de trombone, is samen met pianist
Bert van den Brink te gast.
Als improvisator combineert Van Lier een grote fijnzinnigheid en een uitgekiende techniek. Pianist Bert van den Brink won de prestigieuze VPRO/Boy
Edgar Prijs. Samen staat dit duo garant voor een geraffineerd samenspel
tussen snaar en koper.
Kaarten kosten E15 (studenten en kinderen E10) en zijn te reserveren via
jazz@kultuurwerkplaats.nl.

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

17 & 19 juni Ali & Ava
2021, VK, Clio Barnard, 95 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
Ali houdt van Britse punk en hiphop, Ava van blues, folk en Bob Dylan,
maar hun liefde voor muziek, brengt ze toch bij elkaar. Romantiek
bloeit op in de sombere industriestad Bradford in deze energieke en optimistische film van regisseur Clio Barnard.  
NRC: ‘Ali & Ava toont een ontwapenende verliefdheid tegen een achtergrond van sociale ontbering. Met goede muziek.’
Met o.a.: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook

24, 25 & 26 juni Top Gun: Maverick

2021, VS, Joseph Kosinski, 131 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
30 jaar na het origineel is Tom Cruise terug in de nieuwe Top Gun! Mavericks toekomst en verleden komt samen in de gevaarlijkste missie ooit, waarbij alles op het spel staat.
TIME Magazine: “Een veel betere film dan zijn voorganger was, en veel
beter dan het eigenlijk had moeten zijn.”
Met o.a. Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell

26 juni Familiefilm Sing 2
2020, VS, Garth Jennings, 110 min., aanvang film 14.00u, zaal open 13.30u
Een musical voor de hele familie! Sing 2 zit vol met vele rock- en popklassiekers, spectaculaire optredens, prachtige animatie, humor en gevoel en is
het ultieme feel-good film event van 2022.
Voor iedereen van 6 jaar en ouder en Nederlands gezongen.
Kidsweek: ‘Swingende en erg vrolijke feelgoodfilm’

10 & 12 juni L’événement
2021, F, Audrey Diwan, 100 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
Het is 1963 en Anne is een ambitieuze student. Maar dan wordt ze onverwachts zwanger. Terwijl haar eindexamens naderen, besluit Anne het heft
in eigen handen te nemen. Met het risico hiervoor in de gevangenis te
belanden, want abortus is illegaal in Frankrijk.
Winnaar Gouden Leeuw voor Beste Film. Gebaseerd op de gelijknamige,
autobiografische roman van Annie Ernaux.
Trouw: ‘Indrukwekkend verbeeld (…) Een stille strijd om zelfbeschikking’
Met o.a.: Anamaria Vartolome, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

12 juni Lentefestival VLOOIENBEET !
Aanvang 11.00u, einde 17.00u, entree gratis!
In het weekend van de KunstRoute Renkum opent Kultuurwerkplaats &
Filmhuis Oosterbeek haar deuren én tuin voor een feestelijk en muzikaal
lente festival voor jong en oud! Er een doorlopend programma met o.a
een kunst- en vlooienmarkt, live optredens van o.a Christopher Walkman,
vertoning van de korte film ‘In een fractie van Gedachte’ van Hendrik Gores,
expositie van Lisa Böll en heerlijk eten van Armuni.

15 juni The Capote Tapes
2019, VS, Ebs Burnough, 99 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u

Van zijn jeugd vol armoede in Alabama tot de jetset-glamour van New York;
het leven van de legendarisch schrijver Truman Capote was allesbehalve
saai. The Capote Tapes is een eerbetoon aan een van de meest kleurrijke
personen van de twintigste eeuw.
De Volkskrant: ‘Deze documentaire werpt nieuw licht op Capotes (waarschijnlijk) nooit afgeronde schandaalroman Answered Prayers’

1 & 3 juli Everything Everywhere All At Once
2021, VS, D. Kwan, D. Scheinert, 140 min., aanvang 20.00u zaal open 19.30u
Deze inventieve wervelwind van een film is zowel een sciencefictionkomedie
als een relatiedrama, een actiefilm over vechtsport en een drama over de
liefde tussen moeder en dochter én een filmhit in Amerika.
AD: ‘ Geloof de hype: Everything Everywhere All At Once is een ware
filmsensatie’
Met o.a.: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis

3 juli Jazz Sunday Jesse van Ruller &
Maarten Hogenhuis
Aanvang concert 15.00u, zaal open 14.00u
De reputatie van gitarist Jesse van Ruller reikt wereldwijd en resulteerde
in samenwerkingen met artiesten als Seamus Blake, Roy Hargrove, Joe
Lovano en Bill Stewart. Maarten Hogenhuis maakt deel uit van de superjazzformatie BRUUT!, leidt zijn eigen trio en kreeg in 2019 de North Sea Jazz
Compositie Opdracht toegekend. Het duo zoekt de dialoog in ritmiek en
melodie en doorbreekt de traditionele rolverdeling van begeleider en solist.
Kaarten kosten E15 (studenten en kinderen E10) en zijn te reserveren via
jazz@kultuurwerkplaats.nl.
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