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Three Billboards outside Ebbing, 18 jan

Darkest Hour, 12 april Todos lo Saben, 17 mei

Moonlight, 2 januari Bert Haanstra filmavond, 16 jan.

BlacKkKlansman, 15 mrt

Bankier van het verzet, 6 februari Dorst, 6 maart

The Florida Project, 15 feb
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Todos lo Saben/Everybody Knows, vrijdag 17 mei
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug 
naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. De bruiloft is een 
grote reünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde 
Paco (Javier Bardem). Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de 
verdwijning van Laura’s dochter, staat het leven van de Spaanse familie 
op z’n kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen 
familiegeheimen boven drijven….

Filmprogramma De Stuw

Darkest Hour, vrijdag 12 april
‘Darkest Hour’ werpt een blik op het leven van Winston Churchill. 
Binnen enkele dagen dat hij premier is geworden, staat hij voor een 
lastige opgave: een vredesverdrag afsluiten met Nazi-Duitsland of 
vechten voor de idealen en vrijheid van een natie. Wanneer de Duitsers 
bezig zijn West-Europa te bezetten doet Churchill, ondanks weerstand 
van zijn eigen partij, een poging de loop van de wereldgeschiedenis te 
veranderen.

Three Billboards outside Ebbing, Missouri, vrijdag 18 jan.
Maanden na de brute moord op de tiener Angela, heeft de politie van 
het stadje Ebbing nog niemand kunnen arresteren: geen bewijzen, geen 
verdachten en geen afsluiting voor de familie. Haar moeder laat drie 
billboards beschrijven waarin zij zich tot de sheriff richt om in actie 
te komen. Haar gewaagde acties worden in de stad gehoord en niet 
door iedereen gewaardeerd. Het verhaal ontvouwt zich prachtig en 
onverwacht met karakterontwikkelingen en plotwendingen die je niet 
ziet aankomen……
Winnaar 2 Oscars, een film om geen genoeg van te krijgen!

The Florida Project, vrijdag 15 februari
Gefilmd vanuit het perspectief van een kind zien we het meisje Monee 
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. De gezinnen wonen in een 
goedkoop motel op een steenworp afstand van het zonnige Disney 
World, ideaal maar er tegelijkertijd mijlenver vandaan.
Oscar nominatie voor beste mannelijke bijrol.
Kleurrijk indringend drama met een sprankje hoop.

BlacKkKlansman, vrijdag 15 maart
Politieman, Ron Stallworth uit Colorado Springs slaagde er als eerste 
Afro-Amerikaanse agent in om te infiltreren in de Ku Klux Klan. 
Detective Stallworth (John David Washington) en zijn partner Flip 
Zimmerman (Adam Driver) wisten tot in de hoogste kringen van de 
KKK binnen te dringen. Hun doel was de plannen van deze geheime, 
extremistische organisatie om de macht in de stad over te nemen, te 
dwarsbomen. 
Grand Prix filmfestival Cannes 2018. Boos, grappig, 
kleurrijk maar vooral ook een pijnlijk actuele film.
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Moonlight, woensdag 2 januari
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!

Bankier van het verzet, woensdag 6 februari
Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt 
gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, 
aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall, bedenkt hij 
een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het 
verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is, bedenken 
de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: 
tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters 
de Nederlandse Bank uit gesluisd. Maar hoe grootschaliger de operatie 
wordt, hoe meer mensen er vanaf weten.
Winnaar 5x gouden kalf  en gouden film prijs.
De grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis!

Filmprogramma De Kopperhof

Bert Haanstra avond, woensdag 16 januari o.l.v. Ronald van de Vate

Documentaire Glas, kleurenfilm 1958, 10 minuten.  
Glas is een absoluut meesterwerk waarmee Bert Haanstra de hele 
wereld verovert. De Cineast wint er als eerste Nederlander in 1960 een 
Oscar mee! De voortreffelijke filmmuziek wordt uitgevoerd door het 
jazzkwintet Pim Jacobs.
Documentaire Zoo, 1962, 10 minuten.  
Zoo is een zwart wit documentaire opgenomen in Artis. Grappige 
observaties van mens en dier waarbij Bert Haanstra voor het eerst 
gebruik maakt van de verborgen camera. 
Film De Fanfare, 83 minuten.  
Bert Haanstra’s filmklassieker Fanfare gaat over de plaatselijke 
fanfare die door een ruzie in twee groepen uiteenvalt. De Fanfare is 
een komisch drama met hilarische momenten, maar het is ook een 
schitterend portret van Giethoorn .

Dorst, woensdag 6 maart
De jong volwassen Coco heeft geen idee wat ze met haar chaotische 
leventje aan moet. Als haar moeder ernstig ziek blijkt te zijn besluit 
Coco bij haar in te trekken. Het lijkt op een poging een nieuw doel 
aan haar leven te geven. Deze film over goede bedoelingen, idiote 
verwachtingen en het verlangen naar verbondenheid is een zwart 
komisch familiedrama. Simone Kleinsma speelt fantastisch de rol van 
de moeder, de vrouw!
In het kader van de Boekenweek 2019: thema De moeder de vrouw.
Twee nominaties gouden kalf: zowel voor beste vrouwelijke als mannelijke bijrol
Verfilming naar de gelijknamige roman van Esther Gerritsen. 95 min.

123 min.

111 min.

Foto: Collectie Eye

De keuzefilm in de Kopperhof zal worden vertoond op woensdag 3 april.



Kaartjes
Toegangsprijs: € 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. Vergeet niet uw e-ticket mee te 
nemen. 

• U kunt naar de bibliotheek in Nijkerk of Hoevelaken komen (niet tijdens de 100% 
zelf-service!) 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 (bij de Stuw alleen betaling 
via PIN!). 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 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 en hapje.

www.bibliotheeknijkerk.nl


