
Filmcafé Nijkerk
Najaar 2017

FLORENCE FOSTER JENKINS, 11 OKT. FILM + LEZING STORM, 26 OKT.

I DANIEL BLAKE, 8 NOVEMBER

LA FILLE INCONNUE, 7 DEC.

BERT HAANSTRA AVOND, 23  NOV.
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Florence Foster Jenkins, woensdag 11 oktober
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Florence 
Foster Jenkins, de legendarische Amerikaanse socialiste 
die in de vorige eeuw wanhopige pogingen deed een 
beroemde zangeres te worden en zich daarbij niet liet 
hinderen door gebrek aan talent. Haar echtgenoot en 
manager St Clair Bayfield was vastbesloten om zijn 
geliefde Florence af te schermen van de waarheid. Maar 
wanneer Florence besluit om een openbaar concert in 
Carnegie Hall te geven in 1944, staat St Clair voor zijn 
grootste uitdaging tot dan toe.

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

Filmlezing & Storm Letters van Vuur,
donderdag 26 oktober
(i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk)
Voorafgaand aan deze film zal Ds. Daan  
Riemens een lezing verzorgen over 500 jaar reformatie.
Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand 
kan zijn? De 12-jarige Storm (Davy Gomez) raakt in een 
spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas (Yorick 
van Wageningen) een nieuwe klus aanneemt. Hij drukt 
in het geheim verboden teksten in zijn drukkerij. Storms 
moeder (Angela Schijf) vindt dit maar niks, omdat het 
gevaarlijk is om een andere mening te hebben. Het veilige 
leventje van Storm komt op zijn kop 
te staan als Klaas op heterdaad wordt 
betrapt. Storm vlucht net op tijd weg 
met de originele briefletters en wordt 
het middelpunt van een klopjacht.

I, Daniel Blake, woensdag 8 november
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.

Schrijnend verhaal, zo goed gespeeld door Meryl Streep! Must see!

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

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



La Fille Inconnue (The Unknown Girl),
donderdag 7 december
Over een moedige arts die luistert, niet oordeelt en nooit 
de andere kant opkijkt. Jenny is een jonge huisarts met 
schuldgevoelens, omdat ze de deur van haar praktijk 
gesloten hield voor een meisje dat later dood wordt 
aangetroffen. Wanneer ze van de politie hoort dat de 
identiteit van het meisje onbekend is, gaat ze op zoek 
naar haar naam. Beetje bij beetje brengt ze de waarheid 
aan het licht.

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk
‘In het voetspoor van Bert Haanstra’ 
presentatie, film middag/avond, 
donderdag 23 november
(door Ronald van de Vate) 

17:30 uur:  Zaal open (inloop) 
17:45 uur:  Start programmadeel ‘voor de pauze’ 
18:00 uur:  Documentaire Spiegel van Holland (1950) 
18:10 uur:  Documentaire Zoo (1962) 
18:25 uur:  Pauze met eten & PP presentatie: 
  ‘Bert Haanstra zijn leven en werk’ 
19:15 uur:  Koffie/ thee (inloop) 
19:30 uur:  Start programmadeel ‘na de pauze’ 
19:45 uur:  Documentaire Glas (1958) 
19:55 uur:  Inleiding Speelfilm 
20:00 uur:  Dokter Pulder zaait papavers (1975),   
 halverwege de film is er een korte pauze 

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

Relatief onbekende, bijzondere film, maar adembenemend mooi!

Prijs hele programma 
incl. eten € 12,50

Prijs alleen film:       
€ 6,75  

BERT HAANSTRA FANS OPGELET!! Vrijdag 24 november is in De Stuw in Hoevelaken een film-
avond van Haanstra met Panta Rhei en de hoofdfilm De stem van het water.

Foto: Collectie Eye



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 neemt de e-ticket 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.


