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LION, 8 SEPTEMBER MOONLIGHT, 13 OKTOBER

MANCHESTER BY THE SEA, 10 NOV. BERT HAANSTRA AVOND, 24  NOV.

I DANIEL BLAKE, 4 OKTOBER HIDDEN FIGURES, 1 NOVEMBER

POPE JOAN, 15 NOVEMBER JACKIE, 6 DECEMBER
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‘In het voetspoor van Bert Haanstra’ –  
presentatie, filmavond (door Ronald van de Vate),

vrijdag 24 november, aanvang 19.30 uur!

19:30 uur: Zaal open (inloop) 
19:45 uur: PP presentatie ‘Bert Haanstra zijn leven en werk’ 
20:15 uur: Voorfilm “Panta Rhei” (1952) 
20:25 uur: Hoofdfilm “De stem van het water” (1966) 
21:15 uur: Pauze 
21:30 uur: Vervolg hoofdfilm 

Lion, vrijdag 8 september
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.

Filmprogramma De Stuw

Moonlight, vrijdag 13 oktober
Jaren 80, Miami. Over zwarte homo Chiron, zoon van een 
drugsverslaafde. Kan hij worden wie hij wil zijn?
Coming of age film.

Manchester By the Sea, vrijdag 10 november
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.

Ontroerende film met prachtrollen van Dev Patel en Nicole Kidman.

Oscarwinnaar 2017. Mooie film. Must see!

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

De Bert Haanstra’s films worden ingeleid door Ronald van de Vate. Het boek 
‘In het voetspoor van Bert Haanstra’ en de wandelfolders zijn op deze avond verkrijgbaar. 

BERT HAANSTRA FANS OPGELET!! Donderdag 23 november is in Bieb Nijkerk een extra lange 
filmavond van Haanstra met 3 documentaires en als hoofdfilm Dokter Pulder zaait papavers.

Foto: Collectie Eye



Jackie, woensdag 6 december
‘Jackie’ geeft een blik op enkele dagen uit het leven van 
Jackie Kennedy. Het betreft de periode van de aanslag op 
haar man, John F. Kennedy, tot aan zijn begrafenis. Een 
periode waarin ze de liefde van haar leven verloor, maar 
de liefde won van het volk.

Filmprogramma De Kopperhof

I, Daniel Blake, woensdag 4 oktober
De 59-jarige Daniel Blake heeft bijna zijn hele leven als 
meubelmaker gewerkt. Na een ziekte heeft hij voor het 
eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij kruist het 
pad van de alleenstaande moeder Katie en haar twee 
jonge kinderen. Katie’s enige kans om te ontsnappen 
aan een hostel voor daklozen, is door een flat te 
accepteren 450 km verderop. Daniel en Katie bevinden 
zich in niemandsland, gevangen in de bureaucratische 
rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

Hidden Figures, woensdag 1 november
Het verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen 
die werken bij NASA. Ze weten belangrijke wiskundige 
data te leveren om de eerste succesvolle ruimtemissie 
te realiseren. Deze prestatie zou het vertrouwen van de 
natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, 
inspireren om groots te dromen. 

Pope Joan (die Päpstin), woensdag 15 november
(i.s.m. Vorming & Toerusting Hoevelaken van de Paulusgemeenschap 
en de Eshof Gemeente) 
Aan het begin van de 9e eeuw lijkt het leven van Johanna 
von Ingelheim vrij voorspelbaar. Hard werken op het 
Duitse platteland, trouwen, kinderen krijgen en jong 
sterven. Maar Johanna denkt dat God een ander plan 
met haar heeft. Ze ontvlucht haar geboortedorp en 
ontmoet graaf Gerold. Als hij de Noormannen gaat 
bevechten trekt Johanna naar Rome, waar ze vermomd 
als man als arts in het pauselijk verblijf gaat werken.

Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand.

Waargebeurd verhaal, goed voor Oscarnominatie. 

Leven door de ogen van Jackie Kennedy. Gespeeld door Natalie Portman. Must see!

Mooie film, meeslepend verhaal.



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 neemt de e-ticket mee naar De Haen, en naar de voorstelling in De Kopperhof of in  
De Stuw.

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.

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.


