
Filmcafé Nijkerk
Voorjaar 2018

Lion, 11 januari Film & Lezing The Circle, 25 jan.

Moonlight, 7 februari

Manchester by the Sea, 8 maart

Dorsvloer vol confetti, 22 feb.

Escape from Sobibor, 22 maart



Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

Lezing & Film The Circle, donderdag 25 januari
(i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk)
Naar het gelijknamige boek van Dave Eggers.

Lezing over Technologie in het dagelijks leven door Jan 
Henk Bouman, Fountain heads. 

Mae Holland (Emma Watson) kan haar geluk niet op 
als ze wordt aangenomen bij The Circle, het machtigste 
internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van 
de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en 
aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel 
besturingsprogramma. Het resultaat: 
iedereen heeft slechts één online 
identiteit. Een nieuw tijdperk van 
openheid en gemeenschapszin is 
aangebroken. 

18.45 - 19.00 uur: inloop

19.00 – 19.45 uur: lezing

19.45 – 20.00 uur: korte 
pauze + inloop  film 

20.00 – 22.30 uur film

Prijs lezing & film: 
€ 14,00

Prijs film:       
€ 6,75

Lion, donderdag 11 januari
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de 
straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij 
overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in 
Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op 
zoek te gaan naar zijn verloren familie.

Ontroerende film met prachtrollen van Dev Patel en Nicole Kidman.

Moonlight, woensdag 7 februari
Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust zich in drie 
hoofstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid 
van een Afro-Amerikaanse man die zich in de turbulente 
stad Miami probeert staande te houden. Hij wordt 
gepest op school en thuis is het leven hard voor hem. 
Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden 
ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond en 
seksualiteit.

Oscarwinnaar 2017. Mooie film. Must see!



Lezing & Film Escape from Sobibor, 
donderdag 22 maart  
(i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk)

Lezing door Maarten Edde, voorzitter van de stichting 
Sobibor

Tijdens de lezing staan we stil bij de geschiedenis van 
vernietigingskamp Sobibor. 
Escape from Sobibor beschrijft het uitzonderlijke verhaal 
van de ontsnapping van bijna 300 joden uit één van de 
meest beruchte vernietigingskampen van het Derde Rijk. 
Sobibor werd door de Nazi’s gebouwd in Oost-Polen. In 
minder dan achttien maanden, zijn er in Sobibor ruim 
250.000 joodse mannen, vrouwen 
en kinderen systematisch vergast. 
Meer dan veertig jaar lang zijn de 
gebeurtenissen in kamp Sobibor voor 
de wereld onbekend gebleven.

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk
Dorsvloer vol confetti, donderdag 22 februari
(i.s.m. Vorming en Toerusting Nijkerk)
Film naar het gelijknamige boek van Franca Treur.

De jonge Katelijne groeit op in een streng protestants 
boerengezin, als enige meisje tussen zes broers. Ze geeft 
zich over aan Bijbelse verhalen, roddels en zelfs sprookjes, 
hoewel ze die eigenlijk niet mag lezen. Tijdens de 
bruiloft van haar broer overdondert ze  haar familie met 
literatuur, waarmee ze afscheid neemt van haar jeugd.

Manchester By the Sea, donderdag 8 maart
Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt 
Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee 
keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te 
zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-
vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore.

Met Casey Affleck in de hoofdrol. Winnaar Oscar beste acteur.

18.45 - 19.00 uur: inloop

19.00 – 19.45 uur: lezing

19.45 – 20.00 uur: korte 
pauze + inloop  film 

20.00 – 22.30 uur film
Prijs lezing & film: 
€ 14,00

Prijs film:       
€ 6,75

 Veel lof voor 14-jarige debutante!

Indringend waargebeurd verhaal met Rutger Hauer in de hoofdrol.



DINER & FILM: Lekker een avond uit in Nijkerk

Een avond genieten van heerlijk eten & een mooie film? In samenwerking met Alberto’s 
Italian kunt u voor € 19,50 heerlijk eten én naar de film in uw eigen woonplaats. Voor 
deze gelegenheid heeft Alberto’s Italian een speciale “film kaart” samengesteld. Na het 
eten gaat u naar de voorstelling in Bibliotheek Nijkerk.

Hoe werkt het?
Bestel “Diner & Film” e-ticket. Dit kan op dezelfde manier als een regulier film ticket 
(online of in de bieb). 

U reserveert zelf bij Alberto’s Italian : 033 – 2585774 (Reserveren minimaal 2 dagen van 
te voren, drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen).

U print de e-ticket uit en neemt deze mee naar het restaurant en daarna naar de 
voorstelling in de Bibliotheek.

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.

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.


