Filmhuis Hoeksteen
2018-2019

Jaarthema Nieuwe Kerk Gemeente

Elkaar ontmoeten.
Iedere 3e vrijdagavond van de maand.
Samen een goede film bekijken.
Passend bij ons jaarthema.

Zaal open om 19.30 uur.
Start film om 20.00 uur.
Koffie/thee voor en
hapje en drankje na de film.

Adresgegevens Hoeksteen:
Roozenburglaan 22, Middelburg
Telefoon 0118 - 62 89 33

21

Young at heart

September
2018

Verenigd Koninkrijk
Documentaire / Muziek
109 minuten
geregisseerd door Stephen Walker
Het waargebeurde verhaal van de
laatste repetitie weken van het "Young
at Heart" koor, waarvan de gemiddelde
leeftijd 81 jaar is en van wie de meeste
tegen hun gezondheid ingaan om deel
te nemen. Hun muziek is onverwacht,
druist in tegen het stereotype van de
leeftijdsgroep met nummers van
bijvoorbeeld James Brown en Sonic
Youth. Deze documentaire gaat over de
voorbereidingen van hun nieuwe
optreden, een concert in hun
thuisplaats. Het gaat goed, ondanks
allerlei hartverscheurende
gebeurtenissen.

19
Oktober
2018

Selma

Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Drama / Historisch
128 minuten
geregisseerd door Ava DuVernay
met David Oyelowo, Tom Wilkinson en
Carmen Ejogo
Selma vertelt het verhaal van Martin
Luther King die een historische strijd
aanging om stemrecht te garanderen
voor alle mensen. Een gevaarlijke en
angstaanjagende campagne met een
epische protestmars in Selma
(Alabama), die uiteindelijk leidde tot de
ondertekening van de Voting Rights Act
door president Johnson in 1965.

16

This is where I leave you

November
2018

Verenigde Staten
Komedie / Drama
103 minuten
geregisseerd door Shawn Levy
met Jason Bateman, Jane Fonda en
Adam Driver
Wanneer hun vader overlijdt, zijn vier
broers en zussen gedwongen om naar
hun ouderlijke huis terug te keren voor
een 'sjivve', een Joods gebruik waarbij
de familie na een begrafenis zeven
dagen lang samen in één huis woont
om te rouwen. En dat is een lastige
opgave voor de familie, want ze hebben
in geen tien jaar een dag samen
doorgebracht.

21
December
2018
A

TERUG IN DE TIJD

A) Dorp aan de rivier

(de keuze is aan de gasten)

B) Guess who is coming to dinner
C) Mon oncle

Dorp aan de rivier

Nederland
Drama
92 minuten
geregisseerd door Fons Rademakers
met Max Croiset, Bernard Droog en
Mary Dresselhuys
Dorpsdokter Van Taeke (Max Croiset),
een gerespecteerd en kundig man,
heeft zo zijn eigen ideeën over de
uitoefening van het doktersvak. Tijdens
de dagelijkse werkzaamheden kruisen
tal van uitzonderlijke, vervelende,
gevoelige, komische maar bovenal
levensechte gebeurtenissen het pad
van de levensgenieter en rebelse
geneesheer.

B

Guess who is coming to dinner

Verenigde Staten
Komedie / Drama
108 minuten
geregisseerd door Stanley Kramer
met Spencer Tracy, Sidney Poitier en
Katharine Hepburn
De dochter van Matt (Tracy) en
Christina (Hepburn) komt thuis met haar
nieuwe verloofde, een gerespecteerde
zwarte dokter. Aangezien beide ouders
een beetje moeite hebben met de
keuze, zit er niets anders op, dan ze
maar eens uit te nodigen om te komen
eten.

C

Mon Oncle

Frankrijk / Italië
Komedie
117 minuten
geregisseerd door Jacques Tati
met Jacques Tati, Jean-Pierre Zola en
Adrienne Servantie
De 9-jarige Gérard, zoontje van een
rijke industrieel, woont in een
futuristische villa waar alles automatisch
gebeurt en heeft alles wat hij zich maar
kan wensen, maar verveelt zich stierlijk.
De jongen is dol op zijn oom Hulot, die
in een eenvoudig huisje in een oude
volkswijk woont en zo gelukkig is.
Gérards moeder kan maar weinig
begrip opbrengen voor de levensstijl
van haar broer en probeert hem te
koppelen aan een rijke buurvrouw.
Maar Hulot is niet van plan zijn oude
leven op te geven.

18

Joyeux Noël

Januari
2019

Frankrijk / Duitsland / Verenigd
Koninkrijk / België / Roemenië
Oorlog / Drama
116 minuten
geregisseerd door Christian Carion
met Benno Fürmann, Diane Kruger en
Daniel Brühl
Waargebeurd verhaal, zich afspelend
aan het front in de winter van 1914. De
Eerste Wereldoorlog woedde volop en
eindigde de levens van talloze jonge
mannen. Wanneer de Kerst aanbreekt
gebeurt er echter iets volkomen
onverwachts. Die nacht worden de
levens gevolgd van vier personen: een
Anglicaanse priester, een Franse
luitenant, een tenor en zijn zingende
geliefde, een sopraan. Op die nacht
gebeurt het ondenkbare, wanneer
soldaten de wapens neerleggen en
elkaar benaderen om Kerst te vieren.

15
Februari
2019

Fill the void

Israël
Drama
90 minuten
geregisseerd door Rama Burshtein
met Hadas Yaron, Yiftach Klein en Ido
Samuel
Om de context van deze film goed te
kunnen begrijpen wordt vóór deze film
uitleg gegeven.
Het verhaal over een orthodox
Chassidisch gezin in Tel Aviv. De 18jarige Shira is de jongste dochter en zal
binnenkort trouwen met een
veelbelovende jongeman met dezelfde
leeftijd en achtergrond. Dan sterft haar
22-jarige zus Esther terwijl ze het leven
schenkt aan haar eerste kind. De pijn
en het verdriet overdonderen het gezin
en de bruiloft wordt uitgesteld.

15

Publieke werken

Maart
2019

Nederland
Drama / Historisch
115 minuten
geregisseerd door Joram Lürsen
met Gijs Scholten van Aschat, Jacob
Derwig en Rifka Lodeizen
1888: Een vioolbouwer, Vedder (Gijs
Scholten van Aschat), moet het veld
ruimen als zijn huisje, gelegen
tegenover het net opgeleverde Centraal
Station van Amsterdam, moet wijken
voor het geplande Victoria Hotel. Zijn
neef Anijs (Jacob Derwig), apotheker te
Hoogeveen, heeft zich door
ongeoorloofd medisch handelen in de
nesten gewerkt en zoekt een uitweg,
voor zichzelf en zijn vrouw Martha
(Rifka Lodeizen), maar ook voor een
groep arme turfstekers die hij een
toekomst in Amerika belooft. Bevlogen of is het hoogmoed? - beramen de twee
een plan om het onderste uit de kan te
halen. Met tragische gevolgen.

19
April
2019

The Straight Story

Verenigde Staten / Frankrijk / Verenigd
Koninkrijk
Drama / Roadmovie
112 minuten
geregisseerd door David Lynch
met Richard Farnsworth, Sissy Spacek
en Everett McGill
The Straight Story is een roadmovie
gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van de 73-jarige Alvin Straight,
die in 1994 op zijn grasmaaier een zes
weken durende tocht onderneemt,
vanuit Iowa naar Wisconsin, om zijn
zieke broer op te zoeken. Het feit dat
het met de auto een halve dag rijden is,
maakt duidelijk dat zijn reis een
verzoeningsgebaar is naar zijn oudere
broer, die hij na een ruzie, 10 jaar niet
gesproken heeft. Onderweg ontmoet
Alvin diverse lokale bewoners met ieder
hun eigen verhaal.

17

Amour

Mei
2019

Frankrijk / Duitsland / Oostenrijk
Drama / Romantiek
127 minuten
geregisseerd door Michael Haneke
met Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva en Isabelle Huppert
Georges (Jean-Louis Trintignant) en
Anne (Emmanuelle Riva) zijn in de
tachtig. Ze zijn fatsoenlijke,
gepensioneerde muziekdocenten. Hun
dochter Eva (Isabelle Huppert) woont in
het buitenland met haar gezin. Op een
dag krijgt Anne een beroerte waardoor
de liefdesband binnen de familie danig
op de proef wordt gesteld.

21
Juni
2019

The intern

Verenigde Staten
Komedie / Drama
121 minuten
geregisseerd door Nancy Meyers
met Robert De Niro, Anne Hathaway en
Anders Holm
Ben Whittaker (De Niro) is een 70-jarige
weduwnaar die erachter komt dat het
pensioen niet voldoet aan de gewekte
verwachtingen. Hij ziet een kans om
weer aan de slag te gaan als senior
stagiair bij een modewebsite, geleid
door Jules Ostin (Hathaway). Ben
bewijst zich als waardevol lid van het
team en er ontstaat een hechte band
tussen hem en Jules.

