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De Dirigent, woensdag 8 Januari 2020 
Gebasseerd op een waargebeurd verhaal. 

De Nederlandse Antonia Brico (Christanne de Bruijn) droomt 
ervan dirigent te worden. Opgroeiend in de armere klasse en kille 
gezinsomstandigheden lijkt dit onmogelijk. Dan blijkt ze, naast haar 
droom, op deze jonge leeftijd een onverwacht stuk levensgeschiedenis 
te hebben. 

Stan & Ollie, woensdag 9 oktober 2019
Stan en Ollie, beter bekend als Laurel and Hardy, is het grootste 
komische duo dat de wereld en  Hollywood  gekend heeft. Met een 
gouden tijdperk op zak, besluit het duo jaren later hun triomfantelijke 
afscheidstournee te plannen in Groot Brittannië en Ierland. Ondanks de 
druk die op hen ligt wegens een hectisch schema weten ze met de steun 
van hun echtgenoten hun status veilig te stellen bij het aanbiddende 
publiek. 

Woman at War, woensdag 13 november 2019
De vijftigjarige Halla is een veelzijdige onafhankelijke vrouw. Zij gaat in 
haar eentje de strijd aan met de lokale aluminiumindustrie. Ze heeft er 
alles voor over om haar geliefde, ongerepte IJslandse Hooglanden te be-
schermen. Daarbij krijgt ze ondersteuning vanuit onverwachte hoeken. 
Een film over mooie relaties die op zeer treffende wijze omlijst zijn met 
aspecten uit de scandinavische cultuur en muziek.

Vice, woensdag 11 december 2019
Het waargebeurde verhaal over Dick Cheney, een zeer ambitieus 
zakenman en republikeins politicus. Als George W. Bush hem vraagt 
Vice-President te worden gaat hij akkoord op de voorwaarde dat hij deze 
ceremoniële functie mag uitbouwen tot één van de machtigste  
posities binnen het kabinet. Dit stelde hem in staat het land en de we-
reld opnieuw vorm te geven en veranderingen door te voeren die  
nog steeds voelbaar zijn...

99 min.

101 min.

133 min.

137 min.

Steve Coogan en John C. Reilly vertolken de rollen van deze legendarische iconen

Halldóra Geirharðsdóttir won de Europese filmprijs voor beste actrice

De rol van Ceney wordt overtuigend gespeeld door Christian Bale, 
die voor deze rol o.a. 20 kg aankwam en dagelijks zijn hoofd kaal schoor.

Bekroond met Gouden Film op het Nederlands filmfestival



Rocketman, woensdag 11 maart 2020
Een musical die het leven van de zeer muzikaal begaafde Sir Elton John 
laat zien. Tijdens zijn steeds succesvoller wordende artiestenleven 
zien we een worsteling ontstaan met drank, drugs en mannelijke 
schoonheden. Zijn geweldige muziek en zijn flamboyante uiterlijkheden 
vormden zijn handelsmerk, we zien echter ook ontroerende momenten. 
De film is vernoemd naar één van zijn bekendste hitsingels, Rocketman.

Keuzefilm, woensdag 8 april 2020
Zoals elk jaar sluiten we het seizoen af met een keuzefilm. Vanaf eind 
december zal er een verkiezing plaatsvinden via onze website 
(www.bibliotheekhoevelaken.nl) met aantrekkelijke films. Welke film er 
uiteindelijk vertoond zal worden, blijft nog even een verrassing. Het is 
immers afhankelijk van uw stem!

Colette, woensdag 12 februari 2020
Als jonge, op het platteland geboren vrouw trouwt Gabrielle met 
een beroemde literaire ondernemer, Willy. Hij brengt Colette naar de 
bruisende grote stad. Hij zet haar aan het werk in zijn schrijf-‘fabriek’ 
en ontdekt haar literaire talent. Zij schrijft zeer succesvol, maar onder 
zijn naam. Haar werk verandert de wereld om haar heen en wanneer 
ook haar zelfvertrouwen groeit, beïnvloedt dat haar leven en huwelijk,  
en ook dat van anderen...

Oerijssel, woensdag 25 maart 2020
I.s.m. Vorming en Toerusting Hoevelaken

In Oerijssel verlaat Margje Fikse de stad en keert terug naar haar 
roots, het platteland langs de IJssel. Ze wil weten wat de bevolking 
ten diepste gelooft, naast dat wat ze in de kerk horen. Ze stelt vragen 
over de tijd dat de Saksen een natuurgeloof hadden. In hoeverre zijn 
die oude gebruiken nog zichtbaar? Margje spreekt onder diverse 
omstandigheden met bijzondere mensen, o.a. met dr. Henk Vreekamp 
(geboren en getogen in Hoevelaken), die zijn hele leven al onderzoek 
doet naar het ‘heidendom’. 

111 min.

121 min.

Een fascinerende film over het waargebeurde levensverhaal van Gabrielle Collette (1873-1954)

De hoofdrol wordt bijzonder goed gespeld door Taron Egerton

Deze documentaire bestaat uit twee delen: Zunnewende (55 min.) en Winterwende (70 min.)



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

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

via iDeal. De tickets worden meteen naar u gemaild. Op de avond zelf neemt u de 
e-tickets mee. 

• U kunt tijdens de service-openingsuren naar de bibliotheek in Nijkerk of Hoevelaken 
komen om de tickets daar te kopen. Betaling  kan alleen via 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.

De Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken

• Elke tweede woensdag van de maand.
• Aanvang filmvoorstellingen: 19.30 uur tenzij anders aangegeven.
• De films worden gedraaid in De Kopperhof.
• Na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en hapje.

www.bibliotheekhoevelaken.nl


