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Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk

Loving Vincent, Film en Lezing, donderdag 17 januari
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk
Prijs alleen film: € 7,50 / film plus lezing: € 15,-
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.

Loving Vincent duikt in het leven en de mysterieuze dood van 
Van Gogh. De film bestaat uit de schilderijen van Van Gogh 
of beeltenissen in de stijl van zijn werk. De eerste compleet 
geschilderde speelfilm ter wereld.

Met vooraf een lezing van kunsthistoricus en docent 
kunstgeschiedenis Diane Kostman.

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 de grootste bankfraude uit de Nederlandse 
geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het 
oog van de bezetters de Nederlandse Bank uitgesluisd. 

The Post, donderdag 31 januari
Een meeslepend verhaal over de samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever  Katherine Graham en redacteur Ben 
Bradlee van The Washington Post. Ze zijn genoodzaakt al hun 
meningsverschillen aan de kant te schuiven in hun strijd tegen 
de concurrent The New York Times om als eerste de Pentagon 
papers aan het licht  te brengen. 

Waargebeurd drama met Meryl Streep en Tom Hanks in de hoofdrollen

Documentaire Jane, donderdag 10 januari
Fraaie documentaire over de jonge jaren van Jane Goodall, aan 
de hand van opnamen gemaakt tijdens haar langdurige studie 
van chimpansees in Gombe National Park in Tanzania. Het 
verloren gewaande beeldmateriaal is van uitzonderlijk goede 
kwaliteit, met veel unieke en ontroerende momenten.

Één van de beste documentaires allertijden! Meer dan 10 awards alleen al in de VS

Europese Filmprijs voor Beste Animatiefilm, 2018: Oscar nominatie voor Best Animated Feature Film

Winnaar 5x gouden kalf  en gouden film prijs!

90 min.

95 min.

116 min.

123 min.



I, Tonya, woensdag 6 maart
I, Tonya vertelt het waargebeurde verhaal van Olympisch 
schaatsster Tonya Harding. Door een incident, waarbij haar 
rivale aangevallen wordt door een ingehuurde crimineel, is haar 
toekomst in de sport niet meer zeker.

Doof kind, Film en Lezing, donderdag 21 maart
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk
Prijs alleen film: € 7,50 / film plus lezing: € 15,-  
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.

De documentaire volgt Tobias op het snijvlak van verleden en 
toekomst. Door het gebruik van home videos zien we hoe Tobias 
opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn iets oudere, 
horende broer, Joachim. Samen blikken ze terug op hun jeugd.
Met vooraf een lezing van de hoofdpersoon uit de film, Tobias 
Ronde met een doventolk.

Dorst, Film en Lezing, woensdag 27 maart
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk
Prijs alleen film: € 7,50 / film plus lezing: € 15,-  
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.

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. Simone Kleinsma speelt 
fantastisch de rol van de moeder, de vrouw!

Met vooraf een lezing van Esther Oosterling, 
levenslooppsycholoog.

Filmprogramma Bibliotheek Nijkerk
Compostelle; le Chemin de la Vie 
donderdag 21 februari
i.s.m. V&T Nijkerk

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

Een film met talrijke fraaie landschappen en bijzondere plaatsen

Een hommage aan de underdog die altijd weer opkrabbelt!

Een energieke en opgewekte documentaire!

Aansluitend op het boekenweek thema: De moeder, de vrouw

98 min.

120 min.

70 min.

92 min.



Kaartjes
Toegangsprijs reguliere film: € 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 (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 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 hapje en een drankje.

www.bibliotheeknijkerk.nl


