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• Bij aanmelding in periode jan - mei € 7
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• Donateur / jongeren CJP € 7
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TOEGANGSKAARTEN BESTELLEN
Bij voorkeur digitaal via filmhuisoldenzaal.nl of
stadstheaterdebond.nl

KASSATIJDEN
De kassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van
13:00 - 16:00 uur en één uur voor aanvang van de film.
Telefonisch bereikbaar via 0541 536 300 en per mail aan
info@stadstheaterdebond.nl

SECRETARIAAT secretaris@filmhuisoldenzaal.nl
ADMINISTRATIE penningmeester@filmhuisoldenzaal.nl
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datum | tijd MEI 2023

GB 2022 / 130 min / Genre: kostuumdrama, biografie / Regie: Frances O‘Connor
Cast: Emma Mackay, Oliver Jackson Cohen, Amelia Gething

“Emily” is een modern Brits kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze leven
van Emily Brontë, de beroemde schrijfster.

De film laat zien dat Emily haar tijd ver vooruit was, met een fenomenale rol van
nieuw talent Emma Mackey.
Emily Brontë past niet in het keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire
haar opleggen. Zij is een rebel en een buitenbeentje, een jonge vrouw die zichzelf
probeert te zijn. Als ze onverwacht de liefde ontdekt, versterkt dit niet alleen haar
passie, maar ook haar drang naar vrijheid. Aangemoedigd door haar broer
Branwell kiest Emily haar eigen weg en vindt de inspiratie voor een tijdloos
meesterwerk:Wuthering Heights.

Actrice Frances O’Connor maakt met Emily een schitterend regiedebuut.

•Mooie vertolking van actrice Emma Mackey. (Trouw)

FR 2020 / 106 min / Genre: drama, boekverfilming / Regie: Emmanuel Carrère
Cast: Juliette Binoche, Didier Pupin, Aude Ruyter

Met “Entre deux Mondes” schetst regisseur Emmanuel Carrère een liefdevol
portret van arbeiders die onzichtbaar zijn voor de samenleving, maar solidariteit bij
elkaar vinden.
De film is gebaseerd op het boek en waargebeurde verhaal van journalist en
schrijfster Florence Aubenas. De succesvolle schrijfster Marianne (Binoche) verlaat
Parijs om aan de kust van Bretagne undercover onderzoek te doen voor haar
volgende boek.
Ze gaat aan de slag als schoonmaakster op de passagiersschepen in de haven, een
leven waarin elke euro telt. Ze ontdekt de wederzijdse steun en solidariteit onder
haar lotgenoten. Kan ze daar deel van uitmaken zonder haar eigen identiteit prijs
te geven?

•”Entre deux Mondes” zal niemand onberoerd laten. (AD)

NL 2022 / 80 min / Genre: familiefilm, muziek / Regie: Dennis Bots
Cast: Tooske Ragas, Edsilia Rombley, Najib Amhali

“Het Feest van Tante Rita” is een vrolijke filmmet bekende Minidisco hits,zoals
Tsjoe Tsjoe Wa, Coco Loco.
Theo en Lulu gaan op vakantie naar de camping en hopen op een uitnodiging
voor Het Feest van Tante Rita. Op de camping aangekomen heeft moeder
Chanelle(Rombley) een mooie verrassing; ze zijn uitgenodigd! Maar de weg naar
het feest is niet zonder obstakels: met de familie-auto kan niet gereden worden en
er is een leeuw ontsnapt uit de dierentuin. Eenmaal onderweg worden Theo en
Lulu ook nog eens gedwarsboomd door VWO en zijn persoonlijke chauffeur
Remco, omdat VWO de danswedstrijd wil winnen.
Lukt het de bijziende buschauffeur(Amhali) om Theo en Lulu op tijd bij het
dansfeest te krijgen?

•”Het Feest van Tante Rita” is een fijne film waar je vrolijk van wordt én energie
van krijgt’ (Kidsweek)

ENTRE DEUX MONDES

EMILY

HET FEEST VAN TANTE RITA

di 25 april 20.00 uur

wo 3mei 15.00 uur

US 2022 / 157 min / Genre: muziek, drama / Regie: Todd Field
Cast: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant

“Tár” speelt zich af in de internationale wereld van de klassieke muziek en draait
om (de fictieve) Lydia Tár, de eerste vrouwelijke chef-dirigent van een
vooraanstaand Duits orkest.Toevoegen (als er plek is): Genomineerd voor vijf
Oscars, waaronder die voor beste film en beste actrice.

We ontmoeten Tár op het hoogtepunt van haar carrière, terwijl ze zowel een
boekpresentatie als de langverwachte live uitvoering van Mahlers Vijfde Symfonie
voorbereidt.
In de daaropvolgende weken begint haar leven zich op een bijzonder moderne
manier te ontrafelen. Het resultaat is een heftig onderzoek naar macht en de grote
impact ervan in de huidige samenleving.

• Bravissimo, maestro! Cate Blanchett windt de kijker om haar vinger als Lydia
Tár, de fictieve superster onder de dirigenten, die traag maar zeker de greep op
haar leven kwijt raakt. (De Morgen)

BE 2022 / 90 min / Regie: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch
Genre: drama, boekverfilming
Cast: Allessandro Borghi, Luca Marinelli, Elena Lietti

Verfilming van de bestseller van Paolo Cognetti

De Acht Bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de
stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. Pietro groeit op in Milaan en
brengt zijn zomers door in een klein bergdorpje.
Daar leert hij Bruno kennen, de zoon van een boerenfamilie. Ondanks hun totaal
verschillende levens, worden de jongens vrienden voor het leven.
Hoe ver hun paden ook uiteenlopen, hun liefde voor de bergen blijft: Bruno in zijn
eigen land, Pietro in de bergen van Nepal. Een gemeenschappelijk project – het
bouwen van een chalet in een berggebied – brengt ze weer samen.

TÁR

HALLELUJAH: LEONARD COHEN

FILMHUIS OLDENZAAL
Filmvertoningen in Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 - 7573 BJ Oldenzaal

di 9 mei 20.00 uur

wo 10mei 20.00 uur

| volg ons op social mediafilmhuisoldenzaal.nl

wo 1 15.00 Yuku en de Himalayabloem | Kinderfilm / Animatie/AL

wo 1 20.00 De Acht Bergen | Drama / Boekverfilming

di 7 20.00 R.M.N. | Komedie / Drama

wo 8 20.00 Broker | Drama / Thriller

di 14 20.00 The Banshees of Inisherin | Drama / Komedie

wo 15 20.00 The Banshees of Inisherin | Drama / Komedie

di 28 20.00 Living | Drama

wo 29 20.00 Presque | Drama / Komedie

di 4 20.00 The Fabelmans | Drama / Biografie

wo 5 20.00 The Fabelmans | Drama / Biografie

di 18 20.00 Aftersun | Drama / Coming of age

wo 19 20.00 Entre deux mondes | Drama / Boekverfilming

di 25 20.00 Emily | Kostuumdrama / Biografie

wo 3 15.00 Het feest van tante Rita | Familiefilm / Muziek

di 9 20.00 Tár | Muziek / Drama

The Banshees of Inisherin
WO 19 april 20.00 uur



di 18 april 20.00 uur

di 17 jan 20.00 uur

ZK 2022 / 129 min / Genre: drama. thriller / Regie: Hirakazu Kore-eda
Cast: Song Kang-ho, IU, Kang Dong-won

Sang-hyeon en Dong-soo kopen als ‘baby-makelaars’ te vondeling gelegde baby’s
op en verdienen goed geld door deze vervolgens aan te bieden op de
adoptiemarkt.

Wanneer moeder So-young terugkomt op de beslissing om haar baby af te staan
komt ze op het spoor van de twee mannen en hun illegale praktijk.

Overspoeld door gevoelens van zowel moederliefde als wanhoop, besluit ze te
helpen bij de zoektocht naar geschikte ouders voor haar kind.
Ondertussen zitten de rechercheurs Soo-jin en Lee hen op de hielen…

•”Broker”: prachtige nieuwe film van de grootmeester van het familiedrama
(VPRO Cinema)

BE/FR/CH 2022 / 65 min / Genre: kinderfilm, animatie, AL
Regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Vlaamse stemmencast met o.a.: Arno, Tom Novembre, Alice on the Roof

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar lied in dit levendige avontuur vol
verrassende vriendschappen en aanstekelijke muziek. Yuku, het oudste kind uit een
grote muizenfamilie, moet de voedselvoorraad bewaken.
Maar ze luistert liever naar haar oma, een meesterlijke verteller met een wonderlijke
ukelele. Wanneer het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku op een muzikale
zoektocht naar de eeuwig lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Bekroond met de Cinekid Leeuw voor Beste Kinderfilm 2022.

•De dieren zijn apart maar ook herkenbaar in hun reacties, er is van alles te zien,
er zijn kleine raadsels en wijsheden (“verhalen brengen ons samen”) en afscheid
nemen en het leven vieren blijken heel goed te combineren.
(de Filmkrant)

US 2022 / 151 min / Genre: drama, biografie / Regie: Steven Spielberg
Cast: Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Julia Butters

“The Fabelmans” van Steven Spielberg is een zeer persoonlijk portret van de
jongen Sammy Fabelmans, die opgroeit in het Arizona van na de Tweede
Wereldoorlog.

Sammy Fabelman ontdekt op jonge leeftijd zijn passie voor film, tot grote
vreugde van zijn creatieve moeder, Mitzi.
Sammy's vader daarentegen ziet het meer als een hobby. In de loop der jaren
legt Sammy de avonturen van zijn familie vast op beeld en ontwikkelt hij zich
als regisseur van amateurfilms met zijn zussen en vrienden in de hoofdrol.
Op zijn 16e ontdekt Sammy een hartverscheurende waarheid over zijn moeder
die de familiedynamiek voorgoed verandert.

•Spielberg’s lavish love letter to cinema. (The Guardian)

ROE 2022 / 127 min / Genre: drama / Regie: Cristian Mungiu
Cast: Marin Grigore, Mark Blenyes, Judith Sta13

Vlak voor Kerstmis zegt de Roemeense Matthias zijn baan in Duitsland op om terug
te keren naar zijn ouderlijk dorp in Transsylvanië. Hij wil zich meer bezighouden met
de opvoeding van zijn zoon Rudi en verlangt er naar om zijn ex-geliefde Csilla weer
te zien.
Eenmaal thuisgekomen blijkt de rust in de gemeenschap te zijn verstoord door de
komst van arbeidsmigranten uit Sri Lanka. Onderliggende angsten, frustraties en
conflicten weten al snel door het dunne vernislaagje van ogenschijnlijke kalmte in
het dorp heen te barsten.
.

•Kruipt angstaanjagend diep onder de huid (de Volkskrant)

•Een scan van een dorp, Roemenië en Europa (NRC)

CALL JANEBroker

DE ACHT BERGEN The Fabelmans

R.M.N. Living

wo 18 JAN 20.00 uurwo 8mrt 20.00 uur

wo 1mrt 20.00 uur

di 3 jan / wo 4 jan 20.00 uur

di 14 / wo 15mrt 20.00 uur

di 7 mrt 20.00 uur di 28 mrt 20.00 uur

IR/GB/US 2022 / 109 min / Genre: drama, komdie / Regie: Martin McDonagh
Cast: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

In “The Banshees of Inisherin” volgen we twee goede vrienden, Padraic en Colm,
die in een moeilijke situatie belanden wanneer Colm plotseling besluit hun
vriendschap te verbreken. Op het eiland voor de Westkust van Ierland, waar de
twee wonen, probeert een verwarde Padraic de vriendschap nieuw leven in te
blazen met hulp van zijn zus Siobhan. Zij heeft haar eigen problemenmet
Dominic, de zoon van de lokale politieman. De gebeurtenissen escaleren volledig
als Colm een drastisch ultimatum stelt om zijn voornemen tot het beëindigen van
de vriendschap duidelijk te maken.

De film is genomineerd voor negen Oscars

•”The Banshees of Inisherin” is een zwart-komische, sensitieve afdaling langs de
kliffen van de menselijke genegenheid. Een aangrijpende film ook, bijzonder
kalm en droef tegelijk, wat in flinke mate te danken is aan het fantastische,
ingetogen samenspel van Farrell en Gleeson” ( de Volkskrant)

UK 2022 / 102 min / Genre: drama / Regie: Oliver Hermanus
Cast: Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke

Londen, 1953. Bill Nighy schittert als de ware Britse ‘gentleman’ Mr. Williams, een
rechtlijnige maar eenzame kantoorklerk. Hij rouwt al enige tijd om zijn overleden
echtgenote, heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het leven aan zich
voorbijrazen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te
leven heeft, herontdekt hij zijn levenskracht en gaat op zoek naar een manier om
de wereld iets mooier achter te laten.

Dit ontwapenende drama is gebaseerd op de Japanse film Ikiru van Akira
Kurosawa; nu opnieuw bewerkt door schrijver Kazuo Ishiguro, bekend van The
Remains of the Day.

•Fraaie, ingehouden filmmet een fantastische hoofdrol. (VPRO Cinema)

The Banshees of Inisherin

FR 2022 / 92 min / Regie: Alexandre Jollien, Bernard Campan
Cast: Marie Benati, Tiphaine Daviot, Barbara Tobola

Igor (Jollien) heeft een lichamelijke beperking. Hij bezorgt biologische
groenten, woont zelfstandig en is erg in filosofie geïnteresseerd. Door een
ongeluk komt hij in contact met begrafenisondernemer Louis (Campan).
Igor ziet in de gestreste Louis een goede vriend, maar deze hoopt echter snel
van hem af te zijn. Als Igor zich verstopt in de lijkwagen waarmee Louis naar
Zuid-Frankrijk moet, volgt een bijzondere roadtrip.
De mannen leren van elkaar wie ze zijn en worden vrienden voor het leven.

De hoofdrolspelers Alexandre Jollien (die zelf een beperking heeft) en Bernard
Campan schreven en regisseerden de film.

De film was één van de publieksfavorieten op Film by the Sea.

•”Resque” is een modern sprookje waarin het aangenaam toeven is.
(De Filmkrant)

ROSEAFTERSUN

UK/US 2022 / 96 min / Genre: drama, coming of age / Regie: Charlotte Wells
Cast: Paul Mescal ,Frankie Corio, Spike Fearn

De 11-jarige Sophie en haar dertigjarige vader Calum gaan op vakantie naar een
Turkse badplaats waar ze zwemmen, poolen, zonnebaden en luieren.
Terwijl er voor de beginnende puber een nieuwe wereld opengaat, worstelt Calum
buiten het zicht van Sophie met de zwaarte van het leven.

Twintig jaar later vormen Sophie’s tedere herinneringen aan deze vakantie een
krachtig en hartverscheurend portret van hun relatie, waarbij ze probeert de
donkere kant van haar liefdevolle vader te begrijpen.

•An emotionally piercing and beautifully understated tale of love and loss.
(The Guardian)

Presquewo 29mrt 20.00 uur

di 4 / wo 5 april 20.00 uur

Yuku en de Himalayabloemwo 1mrt 15.00 uur

BE 2022 / 147 min / Regie: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch
Genre: drama, boekverfilming
Cast: Allessandro Borghi, Luca Marinelli, Elena Lietti

Verfilming van de bestseller van Paolo Cognetti

“De Acht Bergen” vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de
stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. Pietro groeit op in Milaan en
brengt zijn zomers door in een klein bergdorpje.
Daar leert hij Bruno kennen, de zoon van een boerenfamilie. Ondanks hun totaal
verschillende levens, worden de jongens vrienden voor het leven.
Hoe ver hun paden ook uiteenlopen, hun liefde voor de bergen blijft: Bruno in zijn
eigen land, Pietro in de bergen van Nepal. Een gemeenschappelijk project – het
bouwen van een chalet in een berggebied – brengt ze weer samen.

•”De Acht Bergen” is een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast,
familierelaties en verknochtheid aan een streek.


