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Bohemian Rhapsody, 2 okt. The Greatest Showman, 10 okt.

Green Book, 17 okt. De Dirigent, 31 okt.

The Fault in our stars, 21 nov.

A Star is Born, 4 dec.

That Sugar Film, 23 okt.

Pollock, 13 nov.

Compostelle, 28 nov. The Nutcracker, 12 dec.



Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

The Greatest Showman, film en lezing, do. 10 oktober
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk (VUN)
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.

Als kleermakers-zoon wordt Phineas Yaylor Bernum verliefd op 
de dochter van een rijke klant van zijn vader. De verliefdheid is 
wederzijds en ondanks de grote verschillen in afkomst blijven 
beide kinderen hun hart volgen. Phineas richt, na een aantal 
omwegen, met groot succes een circus op. 

That Sugar Film, woensdag 23 oktober
Thema: voeding voor de ziel, samenwerking &/entree: Bibliotheek, Sigma en UVV 
De Australische regisseur Gameau neemt 6 weken lang, onder 
begeleiding van artsen en wetenschappers, volop voedsel tot zich 
met daarin ‘verborgen suikers’. De film geeft met de nodige dosis 
humor bijzondere inzichten. Welke gevolgen heeft de inname 
van dergelijke hoeveelheden suiker per dag?  Hoe werkt de 
voedingsindustrie? 

Green Book, donderdag 17 oktober
Concertpianist Don Shirley komt in contact met de Italiaanse 
Tony Lip als hij een lijfwacht zoekt voor zijn Amerikaanse 
tournee. Samen reizen zij door verschillende ‘blanke’ staten aan 
de hand van the Green Book: een speciale gids met informatie 
over plaatsen waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. 

Veel prijzen waaronder 3 Oscars, o.a. beste mannelijke bijrol, beste orginele filmscenario

De Dirigent, donderdag 31 oktober
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. 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Bohemian Rhapsody, woensdag 2 oktober
Bohemian Rhapsody is een verfilming over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de in 1970 opgerichte Britse band Queen. De 
band weet al snel door te breken met diverse hits als ‘We Will 
Rock You’ en ‘Bohemian Rhapsody’. Door deze jaren heen weet de 
band een legendarische status te vergaren! 

 4 prijzen bij de Oscars: o.a. beste mannelijke acteur, geluid en montage

De mooie filmmuziek is van het duo Pasek & Paul, Hugh Jackman speelt de hoofdrol

In het kader van het thema Voeding 

134 min.

105 min.

130 min.

137 min.

90 min.



A Star is Born, woensdag 4 december
Jackson Maine (Bradley Cooper) is een countryzanger die op de 
rand van de afgrond staat als hij de getalenteerde onbekende 
zangeres Ally (Lady Gaga) ontdekt. Terwijl Ally tot en met 
Grammy Award succesvol wordt, zakt Jackson weg in zijn 
verslavingen. Hun relatie komt onder druk te staan, maar de 
liefde tussen de twee blijft bestaan. 

Pollock, woensdag 13 november
In het kader van de Nationale Kunstweek

Deze film vertelt het levensverhaal van de Amerikaanse schilder 
Jackson Pollock. Met hulp van zijn vrouw Lee Krasner bereikt hij, 
gekweld door een alcoholverslaving, na een moeizame periode de 
top. Een gevoelige film die de verschillende kanten van het leven 
van deze wereldberoemde, eigenzinnige schilder weergeeft. 

The Fault in our stars, donderdag 21 november
Film in de thema maand over rouw en verlies

Gus en Hazel hebben een opmerkelijke relatie. Zij werden verliefd 
op elkaar bij een steungroep voor kankerpatiënten. Ze delen een 
bijzonder gevoel voor humor en beiden hebben een soortgelijke 
minachting voor het conventionele. Beiden geven niet op, zelfs 
niet als het al voorbij lijkt te zijn... 

Compostelle: le Chemin de la Vie, do. 28 november
Thema: voeding voor de ziel, samenwerking &/Entree: Bibliotheek, Sigma en UVV

De Compostela bedevaart is een ervaring die ieder jaar meer 
en meer pelgrims trekt. De regisseur Freddy Mouchard volgde 
drie jaar lang een aantal pelgrims over de verschillende etappes 
naar de Saint-Jacques de Compostelle. Een zeer bijzondere film 
met mooie teksten en prachtige muziek. 

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

Ed Harris speelt de rol van Pollock werkelijk fantastisch geloofwaardig!

Gebaseerd op de gelijknamige roman ‘Een weeffout in onze sterren’ van John Green

Wegens groot succes een herhaling van deze prachtige film

Lady Gaga kreeg veel prijzen voor haar rol in deze film

118 min.

121 min.

98 min.

135 min.

The Nutcracker and the four Realms, do. 12 december
film en lezing (door Nico Poorter), i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk 
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.
De jonge Clara krijgt van haar peetvader een pop in de vorm van 
een notenkraker. Door de pop komt ze in een magische wereld 
terecht waar een oorlog woedt tussen peperkoekensoldaten en 
een leger muizen. Met vooraf een lezing over de geschiedenis van 
de Notenkraker: het ballet, de achtergronden en de muziek.

135 min.



Kaartjes
Toegangsprijs reguliere film: € 7,00, incl. 1 kopje koffie/thee.
Mogelijkheid om muntjes te kopen voor een drankje naderhand.

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.  
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 (alleen 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.

Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99
3861 BK  NIJKERK

• Zaal open: 19.00 uur, aanvang film: 19.30  uur, tenzij anders aangegeven.
• De films worden gedraaid in de bibliotheek
• Na afloop gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

Film + lezing VUN
Voor de kaartjes voor de filmavonden die samen met de VUN georganiseerd worden, 
gelden aangepaste toegangsprijzen. De combinatieticket en filmtickets kunnen besteld 
worden zoals reguliere films en zijn inclusief een kopje koffie/thee.

• Combinatieticket voor lezing + film: € 12,50
• Los ticket voor de film: € 7,00
• Los ticket voor de lezing: € 7,50, te bestellen via de VUN (www.vu-nijkerk.nl)

www.bibliotheeknijkerk.nl


