
1 febr DokArt - Hallelujah: 
Leonard Cohen, a Journey, a Song
2021, VS, Daniel Geller/Dayna Goldfine, 118 min., aanvang film 
20.00u, zaal open 19.30u

Deze docu laat de ontwikkeling van Leonard Cohens carrière zien en 
focust zich op de ontstaansgeschiedenis van zijn meest bekende en 
meest gecoverde song Hallelujah waar Cohen zeven jaar aan werkte.

"Prachtig eerbetoon aan een epische song." (Volkskrant)"Prachtig eerbetoon aan een epische song." (Volkskrant)

3 & 5 febr Avatar: The Way of 
Water (3D)
2022, VS, James Cameron, 192 min., entree ¤ 10,50 euro (3D-toe-
slag), aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u

Visueel verbluffend vervolg op Avatar waarin Jake en Neytiri en hun 
kids hun thuis in het regenwoud van Pandora moeten verlaten en 
zich proberen te vestigen aan een rif.

Met o.a.: Vin Diesel, Kate Winslet, Sigourney Weaver

"Avatar: The Way of Water is een nog mooier, dieper en "Avatar: The Way of Water is een nog mooier, dieper en 
overweldigender visueel genot dan deel 1." (Volkskrant)overweldigender visueel genot dan deel 1." (Volkskrant)

5 febr Jazz Sunday – Joost 
Lijbaart & Wolfert Brederode
Aanvang 15.00u, zaal open 14.00u, entree 17,50 euro  
(student en kind 10 euro)

Muziek die je de adem beneemt en waarin je, ademloos, ver-
dwijnt. Met die prachtige zin omschrijft auteur P.F. Thomesé de 
muziek van percussionist Joost Lijbaart en pianist Wolfert Brede-
rode. Dit duo speelt al sinds 2005 samen en toerde langs veel grote 
festivals in Europa en Azië.
Tickets kun je reserveren via jazz@kultuurwerkplaats.nl

9 febr MiddagMovie - Living
2022, VK, Oliver Hermanus, 102 min., aanvang film 14.30u,  
zaal open 14.00u

Londen, 1953. Mr. Williams is een eenzame kantoorklerk die het leven 
aan zich voorbij laat razen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar 
enkele maanden te leven heeft, ontdekt hij zijn levenskracht en gaat op 
zoek naar een manier om de wereld iets mooier achter te laten. 

Met o.a.: Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke, Alex Sharpe

Een perfecte film voor grauwe wintermaanden." (Volkskrant)Een perfecte film voor grauwe wintermaanden." (Volkskrant)

10 & 12 febr De Acht Bergen
2022, B, F, I, Felix van Groeningen/Charlotte Vandermeersch,  
147 min., aanvang 20.00u, zaal open 19.30u

In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over 
terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Een film over liefde tussen 
mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan 
een streek. Met o.a.: Luca Marinelli, Allessandro Borghi, Filippo Timi

“Dwarse boekverfilming die voelt als een meditatieve “Dwarse boekverfilming die voelt als een meditatieve 
bergwandeling.” (NRC)bergwandeling.” (NRC)

15 febr DokArt – All the Beauty 
and the Bloodshed
2022, VS, Laura Poitras, 113 min., met inleiding!, aanvang film 
20.00u, zaal open 19.30u

Dit veelzijdige portret over befaamd fotograaf en activiste Nan 
Goldin laat zien dat kunst een wapen kan zijn. Winnaar van de 
Gouden Leeuw (Beste Film) op het Filmfestival van Venetië.

"Gevoelig portret van Nan Goldin waarin schoonheid en pijn "Gevoelig portret van Nan Goldin waarin schoonheid en pijn 
voortdurend samen komen." (Filmkrant)voortdurend samen komen." (Filmkrant)

filmhuisfilmhuis

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

17 & 19 febr Broker
2022, Zuid-Korea, Hirokazu Kore-eda, 129 min.,  
aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u

Sang-hyeon en Dong-soo verdienen geld met het stelen van ter 
vondeling gelegde baby’s die ze aanbieden op de adoptiemarkt. 
Probleempje: de jonge moeder So-young wil haar achtergelaten kind 
terug. Ook de politie is de twee op het spoor.

Met o.a: Song Kang-ho, Dong-won Gang

“Meesterlijk scenario over het gevaar van snelle oordelen.” (NRC)“Meesterlijk scenario over het gevaar van snelle oordelen.” (NRC)

24 & 26 febr Babylon
2022, VS, Damien Chazelle, 188 min., aanvang 20.00u, open 19.30u

Tijdens de ‘roaring 20’s’ worden de inwoners van Los Angeles gecon-
fronteerd met de transitie van zwijgende films naar films met gespro-
ken tekst. Voor sommigen biedt dit kansen en voor anderen spelt dit 
hun ondergang. ‘Babylon’ toont de decadentie van Hollywood, een 
zoektocht naar identiteit én de confrontatie met (on)sterfelijkheid.

Met o.a. Brad Pitt, Margot Robbie en Tobey Maguire

"Gedurfd en bij vlagen briljant uitzinnig epos over het gouden "Gedurfd en bij vlagen briljant uitzinnig epos over het gouden 
Hollywood." (NRC)Hollywood." (NRC)

26 febr Kinderfilm - Ernest 
& Celestine: op avontuur in 
Brabbelland
2022, Frankrijk, Luxemburg, Jean-Christophe Roger, 79 min.,  
aanvang film 14.00u, zaal open 13.30u

De onwaarschijnlijke vriendschap tussen de onzekere beer Ernest en 
de dappere muis Célestine wordt op de proef gesteld. 
Deze film is Nederlands gesproken en geschikt voor alle leeftijden.

"Innemende, tijdloze, schitterend geanimeerde tekenfilm." (NRC)"Innemende, tijdloze, schitterend geanimeerde tekenfilm." (NRC)

1 maart DokArt – A Way to B
2022, Nederland, Jos de Putter/Clara van Gool, 96 min.

Deze docu volgt verschillende dansers van het flamboyante, Cata-
laanse danscollectief Liant La Troca. Deze dansers hebben een 
lichamelijke beperking. Sensuele, uitbundige en provocerende chore-
ografieën wisselen elkaar af met openhartige inzichten in de uitda-
gingen van het dagelijks leven. 

“A Way to B is een eerbetoon aan diversiteit.”“A Way to B is een eerbetoon aan diversiteit.”

12 maart Best of IDFA on Tour 2023
Zaal open 10.30u, aanvang 11.00u, entree ¤ 23,50, lunch is verkrijg-
baar voor een klein prijsje.

Best of IDFA on Tour 2023 vertoont drie prijswinnende films die 
door de jury’s van IDFA 2022 zijn bekroond om hun uitmuntendheid, 
omdat ze urgente verhalen vertellen of omdat ze je op een bijzon-
dere manier raken. 

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

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

12 februari Jazz Sunday 
SPECIAL – Benjamin Herman & 
Mayuko Katakura
Aanvang 15.00u, zaal open 14.00u, entree ¤ 17,50  
(student en kind 10 euro)

Benjamin Herman reisde met zijn bands regelmatig af naar Japan 
en ontmoette daar de populaire Japanse jazzpianist Mayuko 
Katakura. Tijdens dit bijzondere optreden staan composities van 
beide musici centraal, naast een aantal jazzstandards.
Tickets kun je reserveren via jazz@kultuurwerkplaats.nl
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