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10 nov - MiddagMovie - After
Love

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

25 nov - Pink Moon
2022, Nederland/Slovenië, Floor van der Meulen, 95 min., aanvang
film 20.00u, zaal 19.30u
Als Iris onverwachts van haar vader te horen krijgt dat hij genoeg
heeft van het leven en ermee wil stoppen, wordt ze gedwongen de
absurditeit van de situatie onder ogen te komen. Terwijl de vastgelegde datum nadert, besluit Iris om van het draaiboek van haar broer
af te wijken. Ze probeert een antwoord bij haar vader los te krijgen
op de enige vraag die er voor haar toe doet: waarom?

2020, VK, Aleem Khan, 89 min., aanvang 14.30u, zaal open 14.00u
In de havenstad Dover wordt Mary Hussain plotseling weduwe. Een
dag na de begrafenis ontdekt ze dat haar man aan de overkant van
het Kanaal in Calais een geheim heeft. Uitgeroepen tot Beste Britse
film van 2021.

Trouw: “After love is een observatie van afscheid nemen.”
Met o.a. Nathalie Richard, Joanna Scanlan, Talid Ariss

11 en 13 nov - See How They Run

NRC: “Pink Moon is zeer menselijk en niet tranentrekkerig.”

2022, VS, Tom George, 98 min., aanvang 20.00u, zaal open 19.30u

Met o.a. Julia Akkermans, Johan Leysen, Eelco Smits

27 nov- Bo
2022, NL, Joost van Ginkel, 93 min., aanvang 20.00u, zaal 19.30u
Wanneer de onverschrokken Bo naar Georgië afreist om het graf van
haar vader – een bekende trompettist – te bezoeken, loopt ze zijn
vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. Het melancholische trompetspel van Bo’s vader begeleidt hun reis door het adembenemende
Georgische landschap.
In West End, Londen, stoppen de plannen voor de verfilming van een
populair toneelstuk abrupt na de moord op de beoogde regisseur.
De opgebrande inspecteur Stoppard en de enthousiaste beginneling
Constable Stalker onderzoeken de zaak die zich afspeelt tegen de
achtergrond van de glamoureuze, maar zelfzuchtige theaterwereld
en proberen op eigen risico de dader te ontmaskeren.

Trouw: “Heerlijk speelse parodie op Agatha Christie.”
Met o.a. Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Harris Dickinson

16 nov - DokART - Maken is het
Mooist

2022, NL, Rolf Orthel, 98 min., aanvang 20.00u. zaal open 19.30u
Filmmaker Rolf Orthel onderzoekt en analyseert het maken en creëren bij musici, kunstenaars en acteurs: wat verbindt hen met hun
werk, wat zoeken ze, hoe gaan ze te werk? Hoe is hij eigenlijk zelf tot
maken gekomen? Kunstenaar Bard Sloven en performer en theatermaker Nina Fokker vertellen in het nagesprek over hun werkwijze en
inspiratiebronnen.

18 en 20 nov - Good Luck to
You, Leo Grande
2022, VK, Sophie Hyde, 97 min., aanvang 20.00u, zaal open 19.30u
Nancy Stokes, een gepensioneerd lerares en weduwe, smacht naar
een avontuur, een connectie en naar goede seks. En dat avontuur
vindt ze bij sekswerker Leo Grande. Tijdens de stiekeme afspraken
verschuift de machtsdynamiek en brokkelen de secuur opgebouwde
façades langzaam af.
Met o.a.: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland

Filmkrant: “Thompson geeft een zinderende masterclass acteren.”

24 nov - Zee van Tijd
2022, NL, Theu Boermans, 109 min., aanvang 20.00u, zaal 19.30u
Zee van Tijd is een op waargebeurde feiten gebaseerd drama. Een
jong koppel maakt in de jaren tachtig samen met hun zoontje Kai
een zeiltocht met tragische afloop. Na veertig jaar ontmoeten zij
elkaar opnieuw en blijkt dat tijd niet alle wonden heelt.

Filmkrant: “Acteurs zijn uitstekend en stijgen soms boven de dialogen uit.”
Met o.a.: Sallie Harmsen, Reinout en Gijs Scholten van Aschat

AD: “Een melodrama pur sang.”
Met o.a.: Gaite Jansen, Rati Tsiteladze, Matthijs van de Sande Bakhuyzen

27 nov - Sinterklaasfilm Gespuis
in de Speelgoedkluis
2022, Nederland, Lucio Messercola, 71 min., aanvang film
11.00/14.00u, zaal open 10.30/13.30u
Hugo Hogepief krijgt de belangrijke taak om op de sleutelring van
Sinterklaas te passen die toegang geeft tot de speelgoedkluis. Maar
wanneer hij ongelukkig ten val komt, weet Hugo niet meer wie of
waar hij is.

Met o.a. Robert ten Brink, Richard Groenendijk, Jan Versteegh
Boordevol grappige momenten en nieuwe, vrolijke liedjes voor het
hele gezin.

In de Kultuurwerkplaats
In het Filmhuis vertonen we natuurlijk films. Maar op dezelfde locatie is nog
veel meer te beleven! Ga voor de details naar: www.kultuurwerkplaats.nl

19 november – En Toen Thuis van Toneelgroep Greppel
Zaterdag 19 november speelt Toneelgroep Greppel de muziektheatervoorstelling ‘En Toen Thuis’ “De mens is gek tot het tegendeel
bewezen is” Ben komt thuis na een moedig besluit: hij heeft ontslag
genomen. Na een periode van opluchting en vrijheid rijzen de grote
levensvragen op. Zijn gedachtestroom...

4 dec. – Jazz Sunday – Concert Hans
Dulfer en Jerôme Hol
Al vanaf het ontstaan van Jazz Sunday, staat zijn naam op ons
verlanglijstje: saxofonist Hans Dulfer. Op 4 december is het eindelijk
zover en komt hij met gitarist Jerôme Hol naar de Kultuurwerkplaats
Oosterbeek! Wie is er niet groot geworden met het genadeloze saxgeluid van Hans Dulfer? Met zijn...
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