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Arctic, film en lezing, donderdag 16 januari
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk (VUN)
Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.
Na een vliegtuigcrash strandt een man op de Noordpool en 
wordt geconfronteerd met verschrikkelijke kou en volledige 
afzondering. Zal er redding komen? Met vooraf een lezing door 
Frieda van Essen: overwintering op een ijsschots, Nederlandse 
Poolexpeditie 1883-1884.

The Lion King, woensdag 5 februari
Deze nieuwe Disney Live Action-film gebruikt baanbrekende 
filmtechnieken, waardoor de geliefde personages op een 
bijzondere manier tot leven komen. Opnieuw spelen 
leeuwenkoning Musafa en zijn zoon Simba de hoofdrollen in een 
nog ontroerender versie. Leuke overtuigende stemmen en een 
goede balans tussen drama en humor. 

Three Identical Strangers, woensdag 22 januari
New York, 1980: drie jongens die complete vreemden van elkaar 
zijn, ontdekken per ongeluk dat ze een identieke drieling zijn.
De broers worden vrienden en openen samen een succesvol 
restaurant. Maar welk geheim gaat schuil achter het verhaal van 
deze drieling, en wie wil voorkomen dat het bekend wordt?

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Il y a Longtemps que je t’áime, donderdag 20 februari
i.s.m Vorming & Toerusting Nijkerk
Juliette komt na 15 jaar vrij uit de gevangenis. Haar zus Lea, met 
wie zij in leeftijd verschilde maar toch een close contact had, 
besluit haar in huis te nemen. Dat blijkt niet eenvoudig: er zijn 
vooroordelen en angst. Kennen we daadwerkelijk degene met 
wie we ooit zo close waren?

Aangrijpende en ontroerende film, prachtig ongebruikelijk verhaal. 

Rocketman, donderdag 9 januari
Deze musical fantasy laat het leven van de flamboyante en zeer 
muzikaal begaafde Elton John zien, met zijn meest geliefde 
nummers. Het inspirerende verhaal van een small-town boy 
die uitgroeide tot een van de meest iconische personen uit de 
popcultuur. 

Elton John wordt bijzonder goed gespeeld door Taron Egerton

Met prachtige beelden van het indrukwekkende landschap.

Diverse Peoples Choice award

121 min.

97 min.

96 min.

115 min.

118 min.



Nijkerse Joden / Son of Saul, film en lezing, wo. 25 maart 
In samenwerking met Museum Nijkerk
Bijzondere avond waarbij eerst stil wordt gestaan bij de 
Nijkerkse Joden die in de vernietigingskampen van de nazi’s zijn 
vermoord. Saskia van den Berg (conservator Museum Nijkerk) 
en Kees van Baak (oud lid Provinciale Staten van Gelderland en 
nauw betrokken bij de Nijkerkse slachtoffers).
Daarna wordt de film Son of Saul gedraaid. Een zeer 
indringende film over een Joodse gevangene die werkt in het 
‘Sonderkommando’ van een vernietigingskamp en probeert 
een overleden jongetje waarin hij zijn eigen zoon herkent, een 
Joodse begrafenis te geven. Tegelijk komen de andere Joden in 
opstand om aan het kamp te ontsnappen.  

Downton Abbey, woensdag 4 maart
Na de succesvolle TV-serie zien we het wel en wee van de de 
Britse familie Crawley en hun bedienden terug in de film. Het 
verhaal speelt zich af rond 1920-1930. Er arriveert een brief van 
Buckingham Palace op het landhuis. Koning George V en zijn 
vrouw Mary willen tijdens hun tour door Yorkshire de lunch en 
het diner gebruiken op het landgoed...

Christo, walking on Water, film en lezing don. 12 maart
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk (VUN)
 Inloop 18.45 uur. Lezing 19.00 uur; film 20.00 uur.
Tien jaar na het overlijden van zijn vrouw probeert 
Christo de grootschalige kunstinstallatie ‘The Floating 
Piers’ te realiseren, die zij samen hadden bedacht. 
Met vooraf een lezing over deze internationaal 
gerenommeerd kunstenaar door Diana Kostman.

Nijkerk: oorlog en bevrijding, woensdag 18 maart
In samenwerking met Museum Nijkerk
Enkele bijzondere films over Nijkerk in de oorlog en de 
bevrijding. O.a. over de bekende dr. Schreuder, het Rode 
Kruis, de Joodse gemeenschap, onderduiken in Nijkerk en 
een bevrijdingsfilm van Nijkerk. Bij iedere film is een korte 
toelichting van Saskia van den Berg, conservator Museum 
Nijkerk.
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Prachtige, oogstrelende beelden van het landhuis en de omringende natuur. 

In kader van de Boekenweek ‘Rebellen en Dwarsdenkers‘

In het kader van Gelderland Herdenkt: 75 jaar bevrijding. 

In het kader van Gelderland Herdenkt: 75 jaar bevrijding.

122 min.

105 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


