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Wild, 4 oktober Bert Haanstra filmavond, 18 okt.

The Hundred-Foot Journey, 8 nov.

The Florida project, 6 december

The Cleaners, 22 november

The Long Season, 12 december
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Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

Bert Haanstra Filmavond, donderdag 18 oktober
o.l.v. Ronald van de Vate.

En de zee was niet meer: Verdwijnende tradities in 
vissersplaatsen rond ‘de voormalige Zuiderzee’ (24 minuten).

Dijkbouw: Over de aanleg van de dijk bij Lelystad en het 
handwerk van de arbeiders (22 minuten).

Fanfare: De komische speelfilm over het wel en wee binnen een 
fanfare  werd opgenomen in Giethoorn. De film wordt gezien als 
een mijlpaal uit de Nederlandse geschiedenis (83 minuten).  

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Fanfare werd gemaakt. Er is een 
nieuw boek met feiten en leuke weetjes en met interviews met 
nog in leven zijnde acteurs geschreven door Ronald van de Vate. 
Dit boek wordt deze avond te koop aangeboden aan de bezoekers 
van deze filmavond.

The Hundred-Foot Journey, donderdag 8 november
Naar de gelijknamige roman van Richard C. Morias.

De Kadam familie, onder leiding van Papa, verhuist vanuit 
India naar een pittoresk dorpje in het zuiden van Frankrijk. 
Hier openen ze het Indiaas restaurant Maison Mumbai. De kille 
eigenaresse van een klassiek Frans restaurant met een Michelin-
ster aan de overkant begint hier actief tegen te protesteren. Dan 
ontdekt zoon Hassan zijn passie voor de Franse keuken en valt hij 
voor de Sous Chef Marguerite…….  

In het kader Nederland Leest, thema voeding

Wild, Bonte families op de Veluwe 
Film en Lezing, donderdag 4 oktober 

 I.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk. Prijs alleen film: € 7,50 / film plus lezing: € 15,-
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur, Film 20.00 uur.

Lezing door de regisseur Luc Enting, die voor het maken van deze 
film twee jaar in de natuur op de Veluwe heeft doorgebracht. 
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.

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

Nostalgische filmavond. Vermakelijk ouderwets en informatief!

Collectie Eye

Collectie Eye

80 min.

118 min.



The Long Season, waiting to return home
woensdag 12 december

 I.s.m. Vluchtelingenwerk. Aanvang 19.00 uur.

Een zeldzaam inkijkje in het leven in een vluchtelingen kamp.

Met zijn unieke stijl en door anderhalf jaar tussen de families 
te wonen, weet Leonard Retel Helmrich een indringend beeld 
te schetsen van het leven in het kamp. We leven mee met de 
gebeurtenissen en emoties van de bewoners van het kamp.

19:00 intro Judith Teunissen
19:05 Intro editor van deze film: Floor Koomen, programmamaker en auteur
Korte pauze, koffie of thee met wat lekkers
19:45 Film
21:45 Drankje en hapje

Gratis voor taalvrijwilligers en statushouders, wel (gratis) ticket bestellen!
Vol=vol

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk
The Cleaners, Film en Lezing, donderdag 22 november
I.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk. 
Prijs alleen film: € 7,50 / film plus lezing: € 15,-
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur, Film 20.00 uur.

De avond begint met een lezing over cyperpesten. 

Wie bepaalt wat Facebook wel of niet censureert? Twee Duitse 
filmmakers krijgen de slecht betaalde Facebook medewerkers 
te spreken die dit werk doen vanuit een anoniem Filipijns 
kantoorgebouw. Documentaire over hoe Facebook de publieke 
opinie stuurt.

The Florida Project, donderdag 6 december

De 6 jarige Moonee woont met haar moeder Halley in een motel 
in de schaduw van Disney World Florida. Gefilmd vanuit het 
perspectief van een kind zien we het meisje en haar vriendjes 
kattenkwaad uithalen en geld lospeuteren van toeristen terwijl 
moeder Halley er alles aan doet om geld te verdienen om een dak 
boven het hoofd te houden. Motelmanager Bobby lijkt de enige 
volwassene in de omgeving te zijn die de kinderen in het gareel 
probeert te houden, totdat het echte leven Halley inhaalt en ze 
de harde realiteit onder ogen moet komen.

Indringend drama met een sprankje hoop. Oscar nominatie voor beste mannelijke bijrol

 

Winnaar Beeld en Geluid IDFA award for Dutch Documentary 2017

Bijzonder actuele film!

115 min.

117 min.

88 min.



Kaartjes
Toegangsprijs reguliere film: € 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.

Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99
3861 BK  NIJKERK

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

www.bibliotheeknijkerk.nl


