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15 
 

September 
 

2017 

The lady in the van 
 

 
 
 

Verenigd Koninkrijk 
Drama / Komedie 
104 minuten  

geregisseerd door Nicholas Hytner 
met Alex Jennings, Maggie Smith en 
Jim Broadbent 

Autobiografisch verhaal van Alan 
Bennett, waarin de Britse schrijver (Alex 
Jennings) een bijzondere band 
ontwikkelt met Miss Shepherd (Maggie 
Smith), een oude dame die gedurende 
vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan 
woonde. Wat begint als een misgunst 
wordt een relatie die hun levens zal 
veranderen. 

 

20 
 

Oktober 
 

2017 

Luther 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duitsland 
Drama / Biografie 
123 minuten  

geregisseerd door Eric Till 
met Joseph Fiennes, Alfred Molina en 
Peter Ustinov 

In het jaar 1505 doet de jonge Martin 
Luther tijdens een hevig onweer de 
belofte dat hij tot het klooster zal 
toetreden. Verscheurd door een gevoel 
van eigen zondigheid en angst voor een 
straffende God wordt Luther al snel 
door zijn biechtvader op pelgrimstocht 
gestuurd naar Rome. Daar komt hij in 
aanraking met de levendige handel in 
relikwieën en aflaten van de Rooms-
katholieke kerk. Terug in Wittenberg 
wordt Luther benoemd tot doctor en hij 
begint colleges te geven. In deze 
periode schrijft hij zijn 95 stellingen 
tegen de aflaatverkoop. Hierdoor komt 
hij in een ernstig conflict met de 
Rooms-katholieke kerk. De paus doet 
er alles aan om Luther zover te krijgen 
dat hij zijn leer herroept. Martin Luther 
wil echter vasthouden aan de bijbel. 

 

https://www.moviemeter.nl/director/9462
https://www.moviemeter.nl/director/3541


17 
 

November 
 

2017 

Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frankrijk 
Drama / Romantiek 
130 minuten  

geregisseerd door Cédric Klapisch 
met Romain Duris, Juliette Binoche en 
Albert Dupontel 

Een Parijzenaar krijgt te horen dat hij 
ernstig ziek is en hij vraagt zich af of hij 
snel zal sterven. Zijn nieuwe conditie 
geeft hem een volledig andere kijk op het 
leven en de mensen die zijn pad kruisen. 
Het leven wordt opeens duizendmaal 
intenser en alle mensen, van welke 
sekse, religie, ras, leeftijd of wat dan ook, 
zijn bijzonder voor hem. We zien 
vervolgens de levens van negen 
Parijzenaars die in grote of kleinere mate 
in zijn leefomgeving terecht komen en 
hoe hun levens, die op het eerste gezicht 
niet interessant zijn, voor henzelf toch 
zeer bijzonder zijn. 
 
 
 
 

15 
 

December 
 

2017 

TERUG IN DE TIJD  
 
(de keuze is aan de gasten) 

a) Casablanca 

b) Breakfast at Tiffany’s 

c) Cerca de la Ciudad 

a Casablanca 
 

 
 
 
 

Verenigde Staten 
Drama / Romantiek 
102 minuten  

geregisseerd door Michael Curtiz 
met Humphrey Bogart, Ingrid Bergman 
en Paul Henreid 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog runt 
de verbannen Amerikaan Rick Blaine 
een bar in Casablanca. Rick krijgt twee 
belangrijke douane-papieren in z'n 
bezit. Als de Nazi Strasser in 
Casablanca arriveert, doet de 
plaatselijke agent Renault alles om hem 
te plezieren: zo belooft hij dat hij ervoor 
zal zorgen dat de Tsjecho-Slowaakse 
verzetsleider Victor Laszo de stad niet 
uit zal komen om naar de VS te 
vluchten. Tot Rick's verrassing arriveert 
Laszlo in Casablanca met Rick's oude 
liefde Ilsa. 

 

https://www.moviemeter.nl/director/1771
https://www.moviemeter.nl/director/8858


b Breakfast at Tiffany’s 
 

 
 
 
 
 
 

Verenigde Staten 
Komedie / Romantiek 
115 minuten  

geregisseerd door Blake Edwards 
met Audrey Hepburn, George Peppard 
en Mickey Rooney 

Holly, een jonge vrouw uit New York, 
ontmoet Paul wanneer hij naar haar 
apartementencomplex verhuist. Hij 
wordt onderhouden door een rijke, 
oudere vrouw, en heeft de ambitie om 
het te maken als schrijver. Holly werkt 
als een dure callgirl, en is op zoek naar 
een rijke, oudere man om te kunnen 
trouwen. Wanneer Holly en Paul verliefd 
worden bedreigt dit het leventje van 
beiden. 

c Cerca de la Ciudad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanje 
Drama / Romantiek 
90 minuten  

geregisseerd door Luis Lucia 
met José Isbert, Adolfo Marsillach en 
Margarita Robles 

José is een priester die geplaatst wordt 
in een kleine parochie in de voorsteden 
van Madrid. Wanneer hij er arriveert 
verneemt hij dat de vorige 
parochiepriester is gestorven en dat 
hem een zware taak wacht als hij zijn 
ambt wil overnemen. Ramón, de koster, 
brengt hem op de hoogte van alle 
ellende en verdorvenheid die bij de 
bewoners in de omgeving heerst. 

 

https://www.moviemeter.nl/director/1304
https://www.moviemeter.nl/director/16957


19 
 

 Januari 
 

2018 

Kenau 
 

 

Nederland 
Avontuur / Historisch 
110 minuten  

geregisseerd door Maarten Treurniet 
met Monic Hendrickx, Barry Atsma en 
Lisa Smit 

Historisch epos over het leven van 
Kenau Hasselaar. Hasselaar gaf tijdens 
de Spaanse belegering van de stad 
Haarlem in 1572 leiding aan een leger 
dat exclusief uit vrouwen bestond. Ze 
werd daarbij bovenal gemotiveerd door 
de executie van haar jongste dochter 
en de angst dat dit ook met haar andere 
dochter zou gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

Februari 
 

2018 

Il y a longtemps que je t’aime 
 

 

Frankrijk / Duitsland 
Drama 
117 minuten  

geregisseerd door Philippe Claudel 
met Kristin Scott Thomas, Elsa 
Zylberstein en Serge Hazanavicius 

Vanaf het moment dat Juliette vanwege 
moord de gevangenis in moet, 
verbreekt ze het contact met haar zus 
Léa, met wie ze altijd erg close is 
geweest. Wanneer ze na 15 jaar 
vrijkomt, besluit Léa die inmiddels 
getrouwd is en twee kinderen heeft, 
haar in huis op te nemen. Het blijkt niet 
eenvoudig alle voorbijgaande jaren van 
vooroordelen, angst en afwezigheid te 
overbruggen. Want kennen we werkelijk 
diegene met wie we ooit zo close 
waren? 

 

 

 

 

https://www.moviemeter.nl/director/8073
https://www.moviemeter.nl/director/18197


16 
 

Maart 
 

2018 

Hologram for the king 
 

 

Verenigd Koninkrijk / Frankrijk / Duitsland 
/ Verenigde Staten / Mexico 
Drama / Komedie 
98 minuten  

geregisseerd door Tom Tykwer 
met Tom Hanks, Alexander Black en 
Sarita Choudhury 

Ver weg van huis, in een nieuwe nog 
onvoltooide stad middenin de woestijn 
van Saudi Arabië, wacht Amerikaanse 
zakenman Alan Clay (Tom Hanks) 
samen met enkele medewerkers van een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 
holografische presentaties dag na dag 
op Koning Abdullah. Dit alles om het 
beslag op zijn huis te voorkomen en de 
studie van zijn dochter te kunnen 
bekostigen. Maar vooral om maar ein-de-
lijk iets geweldigs te bereiken. 
Ondertussen beleeft hij een onverwachte 
romance en ontdekt hij wat écht 
belangrijk is in het leven. 

 

 

20 
 

April 
 

2018 

A simple life 
 

 

Hongkong 
Drama 
118 minuten  

geregisseerd door Ann Hui 
met Andy Lau, Deannie Yip en Fuli 
Wang 

Sinds haar tienerjaren heeft Ah Tao als 
dienster gewerkt voor de familie Leung. 
Nu, na zestig jaar dienst, is Roger het 
enige familielid dat nog in Hong Kong is 
gebleven en voor wie ze altijd heeft 
gezorgd. Op een dag komt Roger thuis 
van zijn werk en blijkt dat Ah Tao een 
beroerte heeft gehad. Ze geeft aan haar 
werk op te willen geven en wordt in een 
bejaardentehuis geplaatst. Rogers 
moeder komt op bezoek vanuit 
Californië en Roger vertelt haar hoezeer 
hij aan Ah Tao gehecht is geraakt. Zijn 
moeder stelt voor Ah Tao een eigen 
appartement te geven, maar intussen 
gaat de gezondheid van Ah Tao sterk 
achteruit 

 

https://www.moviemeter.nl/director/12908
https://www.moviemeter.nl/director/714


18 
 

Mei 
 

2018 

Les innocentes 
 

 

Frankrijk / Polen 
Drama 
115 minuten  

geregisseerd door Anne Fontaine 
met Lou de Laâge, Agata Buzek en 
Joanna Kulig 

Polen, de winter van 1945. Mathilde 
Beaulieu is een jonge doktersstagiaire 
die werkt voor een afdeling van het 
Franse Rode Kruis. Ze hebben als doel 
het vinden, behandelen en repatriëren 
van Franse overlevenden van de Duitse 
kampen. Op een dag, terwijl ze aan het 
werk is in een ziekenhuis in Polen, komt 
een non Mathilde smeken om haar te 
volgen naar het klooster. Een aantal 
nonnen zijn namelijk zwanger. 

 

 

 

 

 

 

15 
 

Juni 
 

2018 

Quartet 
 

 

Verenigd Koninkrijk 
Komedie / Drama 
98 minuten  

geregisseerd door Dustin Hoffman 
met Maggie Smith, Tom Courtenay en 
Billy Connolly 

Wilf en Reggie, twee jarenlange 
vrienden, zijn bewoners van het 
Beecham House, een bejaardenhuis 
voor gepensioneerde operazangers. Elk 
jaar op Giuseppe Verdi's sterfdag geven 
de bewoners een concert om geld voor 
hun bejaardenhuis op te halen. Maar nu 
komt Jean Horton, ex-grand dame van 
de opera en tevens Reggies ex-vrouw, 
het huis bewonen en onmiddellijk gooit 
zij de hele organisatie in het honderd. 

 

 

 

 

 

 

https://www.moviemeter.nl/director/731
https://www.moviemeter.nl/director/31157


 


