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26 & 28 augustus Elvis
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5 augustus El Buen Patrón
2021, Spanje, Fernando León de Aranoa, 120 min., aanvang film 20.00u, zaal
open 19.30u

In de veel gelauwerde tragikomedie El Buen Patrón probeert een charismatische fabriekseigenaar koortsachtig alle problemen met zijn werknemers
op te lossen waarmee hij onbewust een explosieve kettingreactie met grote
gevolgen in gang zet.
NRC: ‘Bardem is weergaloos in deze satire over macht’
Met o.a.: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

12 augustus To Olivia
2021, VK, John Hay, 94 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u

Het is 1962. De excentrieke kinderboekenschrijver Roald Dahl en zijn echtgenote Hollywoodactrice Patricia Neal, hebben zich teruggetrokken op het
Engelse platteland om hier hun jonge kinderen op te voeden. Wanneer hun
dochter Olivia komt te overlijden, heeft dit onvoorstelbare verlies onvermijdelijk invloed op hun relatie. Hun gedeelde verdriet wordt ook een bron van
verlossing en kracht die hun leven voor altijd zal veranderen. Gebaseerd op
waargebeurde feiten.
de Volkskrant: ‘Keurig en ontroerend Brits drama’
Met o.a.: Hugh Bonneville, Keeley Hawes, Sam Phillips

2022, VS, Baz Luhrmann, 159 min., aanvang film 20.00u, zal open 19.30u
De film Elvis verkent het leven en de muziek van Elvis Presley, gezien
vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze
manager kolonel Tom Parker. Het verhaal beschrijft de meer dan 20 jaar
beslaande complexe dynamiek tussen Presley en Parker. Van Presley’s doorbraak tot aan zijn status als ongekende superster, tegen de achtergrond
van het veranderende culturele landschap en het verlies van onschuld in
Amerika. Centraal in die reis staat een van de belangrijkste en invloedrijkste
mensen in het leven van Elvis: Priscilla Presley. VPRO Cinema: ‘Spectaculair,
over de top en bomvol energie’
VPRO Cinema: ‘Spectaculair, over de top en bomvol energie’
Met o.a: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

28 augustus Familiefilm Knor
2022, Nederland/België, Mascha Halberstad, 72 min., aanvang film 14.00u.,
zaal open 13.30u
Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit Amerika het
varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op
voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar
dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. Hij doet mee
met de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse

Varkens…
Deze film is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.
Mét meet en greet met twee echte varkentjes en regisseur Mascha
Halberstad!

19 augustus Bergman Island
2019, Frankrijk/België, Mia Hansen-Løve, 100 min., aanvang film 20.00u. zaal
open 19.30u
Terwijl het Amerikaanse stel Chris en Tony werken aan een script voor een
nieuwe film, beginnen er scheuren in hun huwelijk te ontstaan. Ze reizen
naar het Zweedse eiland Fårö voor een inspirerende werkvakantie. Een
heilige plek voor filmliefhebbers, aangezien de legendarische filmregisseur Ingmar Bergman op het eiland woonde en werkte. Terwijl de zomer
voorbijgaat en hun scripts vorderen, verandert de dynamiek tussen Chris en
Tony en vervagen de lijnen tussen fictie en realiteit te midden van het wilde
landschap.

VPRO Cinema: ‘Fraai ingetogen en semi-autobiografisch liefdesdrama’
Met o.a.: Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps, Anders Danielsen Lie
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