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Demain tout commence, 21 september

Lucia de B., 14 december Wild, 21 december

Mamma Mia!, 3 oktober The Post, 7 november

Loving Vincent, 23 nov.

Documentaire Extremis, 21 november Hampstead, 5 december

Relatos Salvajes, 19 oktober



Wild, Bonte families op de Veluwe, vrijdag 21 december
Dé film waarin de Veluwe zelf haar eigen verhaal vertelt! De drie 
hoofdrolspelers in de film zijn het edelhert, het wilde zwijn en de vos. 
We zien hoe ze door de seizoenen heen op zoek gaan naar voedsel, 
hun partners ontmoeten en hun nakomelingen grootbrengen. Daarbij 
moeten ze de nodige uitdagingen overwinnen.

Filmprogramma De Stuw

Lucia de B., vrijdag 14 december 
Filmavond Amnesty International.
Lucia de Berk wordt in december 2001 gearresteerd op verdenking van 
moord op vier volwassenen en drie kinderen. Allemaal overleden ze in 
ziekenhuizen waar De Berk werkzaam was. De rechtbank veroordeelt haar 
in maart 2003 tot levenslang, ruim een jaar later oordeelt het gerechtshof 
net zo, dan zelfs met tbs. Na onderzoek naar de bewijsvoering wordt de 
zaak uiteindelijk in 2008 heropend. Lucia de Berk wordt vrijgesproken. 
Ze heeft ruim zes jaar ten onrechte gevangen gezeten. Het proces wordt 
gezien als één van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. 
Verfilming van een waar gebeurd verhaal.

Demain tout commence, vrijdag 21 september 
Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk. 
Tot Christine, een oude vlam, langskomt en vertelt dat hij de vader is van 
haar baby Gloria. Christine laat de baby bij hem achter. Samuel ontpopt 
zich tot een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later zijn hij en 
Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan duikt de moeder van Gloria 
opnieuw op en wil ze haar dochter terug…

Relatos Salvajes (Wild Tales), vrijdag 19 oktober
Relatos Salvajes vertelt over mensen die de controle verliezen in 
een cultuur van onontkoombare corruptie, economische en sociale 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid. De film bestaat uit zes korte 
komische verhalen met verrassende plotwendingen. De verhalen 
hebben gemeen dat ze gaan over wraak, over hoe alledaagse mensen 
de controle kunnen verliezen als ze worden gedwarsboomd in hun 
leven.

Loving Vincent, vrijdag 23 november
Loving Vincent  is een uniek project over het leven en de mysterieuze 
dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter 
wereld. Loving Vincent duikt in het leven en de omstreden dood van Van 
Gogh. De film bestaat uit de schilderijen van Van Gogh of beeltenissen 
in de stijl van zijn werk. Met twaalf met de hand geschilderde 
olieschilderijen per seconde schildert de film een fascinerend portret van 
Van Gogh die tijdens zijn leven amper erkenning vond.

Andre van Duin verzorgt de voice-over, dit geeft de film een unieke sfeer en zorgt voor de nodige humor!

Met in de hoofdrol Omar Sy uit de bekende film Intouchables. Frankrijk, komedie/drama

Filmfestival Cannes: nominatie voor Gouden Palm; Oscar nominatie voor beste niet-engelstalige film

Europese Filmprijs voor beste animatiefilm, Oscar nominatie beste animatiefilm

Gouden Film prijs voor Nederlandse bioscoopfilms met meer dan 100.000 bezoekers

118 min.

121 min.

95 min.

92 min.

80 min.



Mamma Mia!, woensdag 3 oktober
Aanstaande bruid Sophie wil haar vader vinden voor de grote dag 
aanbreekt, alleen weet ze niet precies wie dit is. Bij het stiekem lezen van 
dagboeken van haar moeder heeft ze ontdekt dat hij één van haar drie 
grote liefdes zou kunnen zijn. Achter de rug om van haar moeder, nodigt 
Sophie de drie mannen uit. Maar hoezeer zij ook haar best doet om 
de drie ‘ongenode’ gasten te verbergen, hun aanwezigheid zorgt voor 
hilarische taferelen met een spetterend einde. ‘How can you resist it?’.   
Met Meryl Streep, Pierce Brosnan en Colin Firth.

Documentaire Extremis, woensdag 21 november
i.s.m. Vorming en Toerusting. Thema Medische Ethiek
Documentaire over het werk op een intensive care waar zich 
ieder moment van de dag de strijd tussen leven en dood afspeelt. 
Hartverscheurende emoties rond de beslissingen over leven en dood als 
doktoren, patiënten en families voor onmogelijke keuzes staan.
Naast ‘Extremis’ wordt ook de korte docu ‘de laatste wens van Moek’ 
vertoond (24 minuten, Regie Nan Roosens, 2010). In deze documentaire 
onthult Albert Heringa dat hij zijn 99-jarige stiefmoeder, die haar 
leven voltooid vond, hulp bij zelfdoding gaf. Hij pleegde hiermee een 
strafbaar feit en is daarvoor door het OM vervolgd. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten o.l.v Ethica Jantine Dijkstra.

Filmprogramma De Kopperhof

The Post, woensdag 7 november
Waargebeurd drama met Meryl Streep en Tom Hanks in de hoofdrollen!
Een meeslepend verhaal over de samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever Katherine Graham en redacteur Ben Bradlee van 
The Washington Post. Ze zijn genoodzaakt al hun meningsverschillen 
aan de kant te schuiven in hun strijd tegen de concurrent The New York 
Times om als eerste de Pentagon papers aan het licht te brengen. Ze 
riskeren daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun vrijheid en het 
voortbestaan van The Washington Post.  

Hampstead, woensdag 5 december
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Harry Hallowes, een zwervende 
man die een huisje bouwde in de Heath en na een lange rechtszaak eigendoms-
recht verkreeg voor zijn deel van het park.
De Amerikaanse weduwe Emily Waters kan zich moeilijk focussen op 
de dingen die aandacht nodig hebben, haar mooie appartement, haar 
financiën en haar zoon. Vanuit het raam van haar woning ziet ze een 
vervallen schuur die bewoond lijkt te worden door een slordige man. 
Ze is getuige van een aanval op hem door een groep professionele 
misdadigers. Geschokt belt ze de politie en wacht op hulp. Uiteindelijk 
besluit ze zelf op onderzoek uit te gaan in de bossen…

Nominaties o.a. Oscar beste film en beste actrice, Golden Globe en meer

Genomineerd: Oscar voor de beste korte documentaire

Hoofdrolspeler o.a Diane Keaton. Komisch  drama

Met muziek van Abba

105 min.

116 min.

102 min.

2x 24 min.



Kaartjes
Toegangsprijs: € 7,00 incl. 1 kopje koffie of thee

Bestellen
Dit kan op 3 manieren:
• De tickets online bestellen via www.bibliotheeknijkerk.nl en gelijk afrekenen via 

iDeal. De tickets worden meteen naar u gemaild. Voordeel: u heeft de tickets direct 
in huis dus u hoeft ze niet meer van te voren op te halen. Op de avond zelf neemt u 
de e-tickets mee.

• U kunt naar de bibliotheek in Nijkerk of Hoevelaken komen (niet tijdens de 100% 
zelf-service!) om de tickets daar te kopen. Betaling kan dan via de PIN. Op de avond 
zelf neemt u de e-tickets mee. 

• U komt op de avond zelf en koopt uw ticket aan de deur. Het risico hierbij is dat de 
zaal vol is.

• De gekochte e-tickets kunt u niet annuleren, maar mocht u onverwachts niet  
kunnen, dan zijn de tickets wel overdraagbaar aan iemand anders.

De Stuw
De Brink 10
3871 AM Hoevelaken

• Aanvang filmvoorstellingen: 20.15 uur tenzij anders aangegeven.
• De films worden gedraaid in Dorpshuis de Stuw.
• Na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje.

De Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken

• Aanvang filmvoorstellingen: 19.30 uur tenzij anders aangegeven.
• De films worden gedraaid in De Kopperhof.
• Na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje.

www.bibliotheeknijkerk.nl


