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Streetcat Named Bob, 12 jan. Elle, 23 februari

Captain Fantastic, 16 mrt.

Spotlight, 13 april

Tulipani, 18 mei

Allied, 3 januari

Houdt God van vrouwen, 17 januari

Sense of an Ending, 7 feb. Their Finest, 7 maart

Fill the Void, 18 april

Filmprogramma De Stuw
A Streetcat Named Bob, vrijdag 12 januari

Naar het gelijknamige boek/waargebeurde verhaal van
James Bowen.
Na een moeilijke jeugd heeft straatmuzikant James
Bowen een leven als dakloze achter zich gelaten en
probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving. Als
hij in de hal van zijn flat een gewonde rode kater vindt,
verandert dat zijn leven.

Elle, vrijdag 23 februari

Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoestbaar. Ze is
hoofd van een toonaangevend videogamebedrijf en
hanteert zowel zakelijk als privé dezelfde genadeloze
houding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen en
verkracht wordt door een onbekende man verandert haar
leven drastisch.
Geregisseerd door Paul Verhoeven.

Captain Fantastic, vrijdag 16 maart

Ben is een toegewijde vader die zijn zes kinderen leert
hoe ze moeten leven en overleven in de dichte bossen in
het noordwesten van Noord-Amerika. Hij wordt echter
gedwongen om zijn zelfgemaakte paradijs te verlaten.
Wanneer hij geconfronteerd wordt met de echte wereld,
begint hij aan een levensreis die zijn ideeën van vrijheid
uitdagen.
Grappig, eigenzinnig en hartverwarmend!

Spotlight, vrijdag 13 april

Het waargebeurde verhaal van het “spotlight” team van
de krant The Boston Globe. De oudste continue werkende
onderzoekseenheid van een krant in de Verenigde Staten
onthulde een grootschalig schandaal van kindermisbruik
in de Katholieke Kerk. Voor hun berichtgeving omtrent deze
zaak ontving The Boston Globe in 2003 de Pulitzer prijs.
Oscar voor de beste film en het beste orginele scenario.

Tulipani: Liefde, eer en een fiets, vrijdag 18 mei
Na de watersnoodramp in 1953 wil een boer zo snel
mogelijk uit Nederland vertrekken. Hij komt terecht in
Italië waar hij tulpen gaat kweken en groeit uit tot een
legende. Dertig jaar later gaat een politieman op zoek
naar de ware toedracht achter zijn verhaal.

Terra di Siena Film Festival 2016: beste internationale film.

Filmprogramma De Kopperhof
Allied, woensdag 3 januari

‘Allied’ volgt een Britse geheimagent, Max Vatan
genaamd, die in 1942 op een gevaarlijke missie wordt
gestuurd in Noord-Afrika. Daar ontmoet hij vervolgens
een Franse verzetsstrijdster op vijandelijk gebied.
Wanneer ze elkaar na een tijdje treffen in Londen, brengt
de extreme druk van de oorlog hun relatie in gevaar.

2 doc: Houdt God van vrouwen? Wo. 17 januari

(i.s.m. Vorming en Toerusting Hoevelaken)
Hilligje Kok-Bisschop uit Staphorst wil als vrouw een
actieve rol spelen in de SGP, maar ze krijgt geen voet
tussen de deur. Ze voert haar strijd met humor en passie
en blijft trouw aan haar geloof, ook als de kerk haar
afwijst. Een intiem portret van een strijdbare vrouw die
tegen dogmatische kerkregels oploopt.

The Sense of an Ending, woensdag 7 februari

Boekverfilming van “Alsof het voorbij is”, Julian Barnes.
Tony leidt een teruggetrokken en rustig bestaan. Op een
dag zorgen al lang begraven geheimen ervoor dat hij de
herinneringen uit zijn jeugd onder ogen moet komen.
De waarheid over zijn eerste liefde en de gevolgen van de
beslissingen die hij lang geleden heeft genomen.
Levensecht drama over herinneringen familiegeheimen en verbroken liefdesrelaties.

Their Finest, woensdag 7 maart

Gebaseerd op een verhaal van Linda Evans.
Een vergeten acteur, een copywriter, een kostuummaker
en een tot cateraar omgedoopte militair adviseur
moeten samen het onwaarschijnlijke verhaal vertellen
van twee vrouwen in een roeiboot die voor een
reddingsmissie naar Duinkerken vertrekken. Propaganda
met een vrouwelijke touch
Romantiek, humor, oorlogsdrama, propaganda en vrouwenrechten.

Fill The Void, woensdag 18 april

(i.s.m. Vorming en Toerusting Hoevelaken)
Het verhaal over een orthodox Chassidisch gezin in
Tel Aviv. De 18-jarige 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.

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 hapje en drankje.

Kaartjes

Toegangsprijs: € 6,75, 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. U kunt de tickets gelijk downloaden en uitprinten en ze worden ook nog naar
u gemaild. U krijgt dan een mail van de organisatie genaamd “Ikbenaanwezig” en
in het onderwerp staat dan: uw tickets voor de film (die u gekozen heeft). Voordeel:
u heeft de tickets gelijk in huis dus 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.

DINER & FILM: Lekker een avond uit in Hoevelaken
Op één ticket naar de film en uit eten? In samenwerking met Grand Café De Haen kunt u
voor € 19,50 lekker eten én naar de film in uw eigen woonplaats. Na het eten gaat u naar
de voorstelling in De Kopperhof of in De Stuw.

Hoe werkt het?

Bestel via www.bibliotheeknijkerk.nl een “Diner & Film”- ticket.
U reserveert zelf bij Grand Café De Haen: 033 - 2530377.
U print de e-ticket uit en neemt deze mee naar De Haen, en naar de voorstelling in De
Kopperhof of in De Stuw.

