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Voor Twente Short programma zie: website filmhuisoldenzaal.nl filmhu-

di 2 nov / wo 3 nov 20:00nov - dec
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€
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9,50
6,50

www.filmhuisoldenzaal.nl
www.facebook.com/filmhuisoldenzaal

Stuur uw reacties en tips naar:
contact@filmhuisoldenzaal.nl

DE OPMAAK IS GESPONSORD DOOR:

di 21 december

di 14 december DAS VORSPIEL

UN TRIOMPHE

Regie: Emmanuel Courcol | FR 2020 | 107 min | Genre: Komedie-Drama
Cast: Kad Merad, Pierre Lottin

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Om toch maar rond te kunnen komen, stemt de uitgerangeerde acteur
Étienne ermee in om een theaterworkshop in een gevangenis te geven.
Verrast door het daar aanwezige acteertalent besluit hĳ om samen met zĳn
bonte groep gedetineerden Samuel Beckett’s beroemde toneelstuk
‘Wachten op Godot’ op de planken brengen.

Wanneer de groep toestemming krĳgt om buiten de gevangenismuren op
te treden, heeft Étienne eindelĳk de kans zĳn talenten te laten zien. De
mannen beginnen aan een tournee, die elke terugkeer achter de tralies weer
pĳnlĳker maakt dan de vorige. En is Étienne ondanks hun triomfen zich ervan
bewust dat er elk moment een einde aan het succes kan komen.

20:00

BENEDETTA20:00

20:00

Regie: Paul Verhoeven | FR/NL 2021 | 131 min. | Genre: Romantiek
Cast: Virginie Efira, Daphne Patakia

Aan het einde van de zeventiende eeuw sluit Benedetta Carlini zich aan bĳ
het klooster in Pescia, Toscane. Al vanaf jonge leeftĳd beleeft de knappe non
religieuze visioenen en is ze schĳnbaar in staat om wonderen te verrichten.

Haar invloed op het leven in het klooster is dan ook groot. Terwĳl de pest het
land teistert besluit de Kerk onderzoek te doen naar Benedetta’s claims, om
te ontdekken of de non mogelĳk meer geheimen heeft dan zĳ doet voorko-
men.
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wo 1 20:00 SUPERNOVA
za 4 20:00 THE COURIER
di 7 20:00 MIJN BESTE VRIENDIN ANNE FRANK

wo 8 20:00 MIJN BESTE VRIENDIN ANNE FRANK

di 14 20:00 DAS VORSPIEL
di 21 20:00 UN TRIOMPHE
di 28 20:00 BENEDETTA
wo 29 15:00 BEREND BOTJE HET MYSTERIE VAN HET EI FAMILIFILM AL

wo 29 20:00 BENEDETTA

di 2 20:00 DRUK ANOTHER ROUND

wo 3 20:00 DRUK ANOTHER ROUND

di 9 20:00 DE VEROORDELING

wo 10 20:00 DE VEROORDELING

vr 12 15:00 TWENTS JONGEREN FESTIVAL

za 13 20:00 RESPECT ARETHA FRANKLIN

zo 14 13:30 TWENTE SHORT TWENTS FESTIVAL VAN DE KORTE FILM

di 16 20:00 MINARI

wo 17 20:00 MINARI

wo 24 20:00 THE MAURITANIAN

zo 28 15:00 DE GROTE SINTERKLAASFILM TRAMMELANT IN SPANJE AL

di 30 20:00 SUPERNOVA
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DRUK ANOTHER ROUND

Regie: Ina Weisse | DE 2020 | 90 min. | Genre: Drama
Cast: Nina Hoss (Anna), Simon Abkarian (Philippe), Serafin Mishiev (Jonas)

Anna is vioollerares in Berlĳn. Ze woont daar met haar man Philippe en met
puberzoon Jonas, die ook vioolles heeft op haar school.

Anna is veeleisend maar ook erg wispelturig in haar gedrag. Tegen alle
adviezen in, neemt ze de leerling Alexander onder haar hoede om hem klaar
te stomen voor een belangrĳk examen.
Daarbĳ geheel voorbĳgaand aan Jonas, die ook toewerkt naar zĳn examen,
maar wiens hart eigenlĳk meer bĳ ĳshockey ligt.

Langzaam aan verliest ze het contact met haar zoon en man en dan vindt op
de examendag een tragisch ongeluk plaats met verstrekkende gevolgen.

‘Das Vorspiel grĳpt je langzaam naar de keel. Met close-ups en benauwende
stiltes houdt regisseur Ina Weisse de spanning stevig vast’. (de Volkskrant)

wo 29 december

De programma`s voor deze beide festivals staan klaar.
Benieuwd? Kĳk voor de complete programma`s op de website:

https://filmhuisoldenzaal.nl/filmfestival/

Regie: Derk van de Berg, Mans van de Berg | NL 2021 | 80min. |
Genre: Familiefilm AL
Cast: Thomas Acda, Doris Zuyderland

Berend Botje is een stoer meisje met een levendige fantasie. Zĳ is de jongste
telg uit de mysterieuze kapiteinsfamilie Botje die verder bestaat uit vader
Berend en opa Berend.

De avonturen van de Botjes zĳn zó bĳzonder, dat niemand gelooft dat ze echt
zĳn gebeurd. Maar Berend weet wel beter. Als de stad in de ban raakt van een
uitzonderlĳk vogelei, is zĳ ervan overtuigd dat het om een Knoetel Ei gaat, dat
alleen uitkomt op een verborgen eiland.

Ze besluit de gewaagde tocht naar het eiland zelf te maken. Want voor
Berend is niets onmogelĳk!

15:00 BEREND BOTJE HETMYSTERIE VAN HET EI AL

vrĳ 22 oktober JUDAS AND THE BLACKMESSIAH20:00zo 14 november

vr 12 november

13:30 TWENTE SHORT TWENTS FESTIVAL VAN DE KORTE FILM

TWENTS JONGEREN FESTIVAL

di 28 dec / wo 29 dec

15:00



DARK WATERS SPANJ

di 24 november

15:00
20:00

MOFFIE

wo 25 november

MINARIdi 16 nov / wo 17 nov

zo 28 november

THE MAURITANIAN I.S.M.AMNESTY INTERNATIONALDE VEROORDELING

Regie: Jodie Foster | USA 2021 | 129 min. | Genre: Drama, Rechtbankdrama
Cast: Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch.
Met een voorwoord van Amnesty International Afd. Oldenzaal

The Mauritanian vertelt het waargebeurde verhaal van Mohamedou Ould Slahi
Tahar Rahim), die werd opgepakt voor de aanslagen op 9/11 en zonder vorm
van rechtspraak gevangen werd gezet in Guantamo Bay.

Wanneer hĳ alle hoop dreigt te verliezen, vindt hĳ bondgenoten in advocaat
Nancy Hollander (Jodie Foster) en Teri Duncan (Shailene Woodley). Ze worden
tegengewerkt door militair aanklager Stuart Couch (Benedict Cumberbatch).

‘Vooral Tahar Rahim imponeert als de onterecht vastgehouden Mohamedou Slahi’
(de Volkskrant)

Regie: Lee Isaac Chung | USA 2020 | 115 min. | Genre: Familiedrama
Cast: Steven Yeung, Yeri Han, Yuh-Jung Youn

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het landelĳke
Arkansas om daar hun ‘American dream’ waar te maken. Jacob hoopt dat een
boerderĳ zĳn gezin aan een beter leven zal helpen, maar de nieuwe omgeving
brengt flink wat uitdagingen met zich mee.

Financieel gaat het ze niet voor de wind en de hartafwĳking van hun zoon
David, houdt de familie constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een
weg te vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder onverwachts bĳ ze
intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.

‘Teder familiedrama Minari maakt zich nooit schuldig aan tranentrekkerĳ.’ (AD)

wo 24 november

DE GROTE SINTERKLAASFILM TRAMMELANT IN SPANJE15:00

20:00

20:00

Regie: Lucio Messercola | NL 2021 | 73 min. | Genre: Familiefilm AL
Cast: Robert ten Brink, Martien Meiland

Als de boeven Mammie en Stan uit de gevangenis komen, besluiten ze wraak
te nemen op Sinterklaas. Want deze heeft er tenslotte voor gezorgd dat ze
daar terecht zĳn gekomen.

Ze reizen af naar Spanje om ervoor te zorgen dat Sinterklaas niet naar
Nederland kan komen. Wanneer de Pieten merken dat alle deuren van het
kasteel op slot zitten en de telefoonlĳnen zĳn doorgesneden breekt paniek
uit, nu kunnen ze niet meer naar Nederland!

Lukt het Sinterklaas en de Pieten om op tĳd in Nederland te komen of zĳn
Mammie en Stan ze te slim af?

za 4 december

di 30 nov / wo 1 dec SUPERNOVA

Regie: Dominic Cooke| GB 2020 | 111 min | Genre: Spionage-Drama
Cast: Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan

The Courier is een spionagethriller over het waargebeurde verhaal van de
onopvallende Britse zakenman Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), die
wordt gerekruteerd tĳdens een van de grootste internationale conflicten in
de geschiedenis.

In opdracht van de Britse MI-6 en een CIA-agent (Rachel Brosnahan), vormt
hĳ een geheim, riskant partnerschap met Sovjetofficier Oleg Penkovsky
(Merab Ninidze). Hun missie: belangrĳke informatie verzamelen die nodig is
om een nucleaire confrontatie te voorkomen en de Cuba Crisis te
beëindigen. Wynne komt terecht in een levensgevaarlĳke operatie waarin
elke stap die hĳ zet wordt gevolgd en niemand te vertrouwen is.

‘Benedict Cumberbatch excelleert als Britse spion in The Courier,’ (de Volks-
krant)

20:00

20:00

20:00

Regie: Ben Sombogaart | NL 2021 | 100 min. | Genre: Drama, Oorlog
Cast: Aiko Beemsterboer, Josephine Arendsen, Stefan de Walle

De allereerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank vertelt het aangrĳ-
pende verhaal van Hannah Goslar over haar bĳzondere vriendschap met
Anne Frank. Hannah en Anne zĳn boezemvriendinnen in de tĳd dat de Twee-
de Wereldoorlog uitbreekt.

Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog. Drie jaar
later, in 1945, volgt een bĳzondere ontmoeting tussen de twee meisjes in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet haar leven op het
spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te helpen.

De film is geregisseerd door Ben Sombogaart (Knielen op een Bed Violen, De
Storm en De Tweeling).

'Aangrĳpend, met uitstekend spel' (VPRO-cinema)

Regie: Harry Macqueen | GB 2020 | 94 min. | Genre: Romantisch drama
Cast: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood

Colin Firth en Stanley Tucci zĳn fenomenaal als Sam en Tusker, die in
Supernova samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun
handen glĳdt. Regisseur en schrĳver Harry Macqueen weet perfect de juiste
toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samen komen.

Sam en Tusker zĳn al 20 jaar samen. Met een campertocht door Engeland
bezoeken zĳ familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen
gewone vakantie. Deze tĳd die ze samen hebben, is het belangrĳkste in hun
leven geworden. Tuskers dementie is de laatste jaren erger geworden en de
reis door het verleden moet ruimte maken voor een onzekere toekomst.

Geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt
geen vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het
betekent lief te hebben in de schaduw van een ingrĳpende ziekte.

Oprecht, herkenbaar en hartverwarmend.

di 7 dec / wo 8 dec

di 9 nov / wo 10 nov

di 2 nov / wo 3 nov DRUK ANOTHER ROUND

RESPECT ARETHA FRANKLIN

THE COURIER

MĲN BESTE VRIENDIN ANNE FRANK

Regie: Sander Burger | NL 2021 | 130 min. | Genre: Drama / Crime
Cast: Fedja van Huêt, Lies Visschedĳk, Mark Kraan

Meeslepend drama over de Deventer moordzaak.

Televisiejournalist Bas Haan (Fedja van Huêt) creëert zĳn eigen monster
wanneer hĳ in zĳn onderzoek naar de Deventer moordzaak steeds meer in
het kamp wordt gezogen van degenen die ‘de klusjesman’ van moord
beschuldigen. Een media-hetze is het gevolg waardoor het leven van 'de
klusjesman’ en zĳn vrouw verandert in een ware nachtmerrie.

Onthutst door deze 'trial by media' besluit Bas de complotten te bestrĳden
met de feiten, maar tot zĳn frustratie blĳkt de beeldvorming sterker dan de
werkelĳkheid.

Hĳ gaat tot het uiterste om de waarheid boven tafel te krĳgen: is er iemand
ten onrechte veroordeeld door de rechter of is er juist sprake van een
onschuldige?

20:00

20:00

20:00

Regie: Liesl Tommy | USA 2021 | 145 min. | Genre: Biografisch Drama / Musical
Cast: Jennifer Hudson, Marlon Wayans, Mary J. Blige

Respect is een muzikale biopic over de legendarische zangeres Aretha
Franklin. Oscar- en Grammy-Awardwinnaar Jennifer Hudson (Dreamgirls)
kruipt in de rol van deze Queen of Soul.

De film volgt Aretha Franklins carrière vanaf de dagen dat ze als kind in een
koor in de kerk van haar vader zong tot het moment dat ze een internationale
superster werd.

Respect is het buitengewone, waargebeurde verhaal van dit muziekicoon.

‘In biopic 'Respect' is het alsof je de echte Aretha hoort’ ( Leeuwarder Courant)

Regie: Thomas Vinterberg | DK 2020 | 116 min. | Genre: Komedie-Drama
Cast: Mads Mikkelsen, Maria Bonnevie

Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed
geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en de creativiteit
verhoogt. Gesteund door deze theorie, beginnen Martin en zĳn drie
middelbare school collega’s aan een experiment waarbĳ ze de hele dag een
constant en weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem handhaven.

De eerste resultaten zĳn zeer positief, de uitgebluste leraren komen weer tot
leven en zelfs de resultaten van hun klassen verbeteren. Terwĳl de glazen in
een rap tempo achterover worden geslagen, is het voor sommigen steeds
moeilĳker om controle over de situatie te behouden en blĳkt het experiment
grotere gevolgen met zich mee te brengen dan verwacht.

Winnaar in de categorie Beste Film van de 33ste European Film Awards; Oscar
voor beste buitenlandse film.

za 13 november


