´t Spectrum

24 januari

Eerste middagfilm 14.00 uur
De Dirigent
Amerika 1926: De Nederlandse 24-jarige Antonia
Brico is als kind met haar ouders geëmigreerd
naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent te
worden, maar die ambitie wordt door niemand
serieus genomen. Haar pianoleraar adviseert
haar om geen toelating te doen voor het conservatorium. Omdat ze weinig meer te verliezen
heeft, keert ze terug naar haar geboorteland waar
ze de beroemde dirigent Mengelberg smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg
ziet dat helemaal niet zitten en stuurt haar door naar Berlijn, waar ze tegen
alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt te maken. Waargebeurd.

Het Gasthuis

29 januari

Traditie en vrijheid
Disobedience
Disobedience is een meeslepend verhaal over een verboden liefde. Na de
dood van haar vader die rabbijn was,
keert Ronit (Rachel Weisz) terug naar de
besloten orthodox joodse gemeenschap
waaruit ze verbannen was. Als ze weer
contact krijgt met haar jeugdvriendin Esti
zorgt dat voor controverse binnen de gemeenschap. Geregisseerd door
Sebastián Lelio.Gebaseerd op het gelijknamige boek van Naomi Alderman.

´t Spectrum

5 februari

Spannend tot de laatste seconde
The Guilty
In een meldkamer van de alarmcentrale
beantwoordt Asger Holm een noodoproep van een ontvoerde vrouw.
Wanneer de verbinding plotseling wordt
verbroken begint de zoektocht naar de
vrouw en haar ontvoerder. Met zijn telefoon als enige hulpmiddel begint Asger
aan een race tegen de klok om de
vrouw te redden. Al snel blijkt dat het misdrijf waar hij mee te maken heeft,
veel groter is dan hij eigenlijk dacht. Deze film was de grote winnaar van het
afgelopen Internationaal Filmfestival Rotterdam. Maak het mee!

Filmclub Schijndel vertoont films op 3 lokaties
Podium ´t Spectrum, Het Gasthuis en Het Doekje.
Toegangsprijzen, wel/niet reserveren zie onze website bij de desbetreffende film.
Informatie over films in Het Gasthuis
Toegangsprijs: leden € 5,5 en niet-leden € 7.
Reserveren is noodzakelijk en kan alleen via onze website bij de betreffende film.
Voor filmomschrijving, trailer e.d. log dan in op www.schijndelfilm.nl.

Nieuwsbrief 67
dec. 2018 - febr. 2019
website: www.schijndelfilm.nl
e-mail: info@schijndelfilm.nl
December
4 Finding your Feet (111 min)
11 14 Kilómetros (95 min)
18 De Wilde Stad (85 min)
20 Bohemian Rhapsody (135 min)
Januari
2 Frozen (102 min)
8 Becoming Astrid (106 min)
15 Katie says Goodbye (88 min)
18 ´Titel nog niet bekend´
22 God´s own Country (104 min)
24 De Dirigent (137 min)
29 Disobedience (101 min)
Februari
5 The Guilty (85 min)

Lokatie
´t Spectrum
Het Gasthuis
Het Gasthuis
´t Spectrum

Opmerking
Britse komedie
Vluchtelingen + inleiding
Natuur in de stad
Queen (20.30 uur)

´t Spectrum
´t Spectrum
Het Gasthuis
´t Spectrum
Het Gasthuis
´t Spectrum
Het Gasthuis

Kinderfilm (14.00 uur)
Waargebeurd
Ontsnappen
Vrijdagfilm (20.30 uur)
Mannen en Yorkshire
Middagfilm (14.00 uur)
Traditie en vrijheid?

´t Spectrum

Spanning tot het einde

Filmclub films in Podium ´t Spectrum 20.30 uur. Gratis voor leden.
Extra films in Podium ´t Spectrum. Leden hebben korting
Films in Het Gasthuis 20.00 uur. Leden hebben korting
Deze informatie is ook te vinden op onze website bij de betreffende film

Lid worden van Filmclub Schijndel
In 2019 bestaan we 25 jaar en gaan extra filmvertoningen, lezingen en themafilms organiseren. De nieuwe Podiumzaal van ´t Spectrum biedt extra mogelijkheden om recente films naar Schijndel te halen.
Voor 55 euro kun je zonder bijbetaling naar de 10 Filmclub films in het Podium
en krijg je 1,5 euro korting op de extra films en alle 30 films in Het Gasthuis.
Het clubjaar loopt van januari t/m december.
Kijk op onze website www.schijndelfilm.nl hoe je lid kunt worden.

Digitale nieuwsbrief

Reserveren ´t Spectrum

Ook de gratis digitale nieuwsbrief van
de Filmclub ontvangen met filminformatie over de komende film?
Kijk op onze website of stuur een
e-mail naar info@schijndelfilm.nl

Voor de films van 20 december en
18 januari dient iedereen te reserveren,
dus ook de leden!
Dat kan alleen via de website van de
Filmclub bij de desbetreffende film.

18 december

Natuur in de stad

Queen

Bohemian Rhapsody

Het Gasthuis

De speelfilm is een ode aan Queen, hun
muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie
Mercury. Hij vocht tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens
uit te groeien tot een van de meest geliefde
entertainers ter wereld. De film volgt zowel
de snelle opkomst van de band aan de hand
van hun iconische liedjes en revolutionaire
geluid, als Mercury’s uit de hand gelopen
levensstijl die bijna zorgde voor het ineenstorten van de band. Daarnaast
zien we hun succesvolle reünie aan de vooravond van Live Aid, met een
toen al ernstig zieke Mercury. Reserveren niet meer mogelijk.
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´t Spectrum

8 januari

Frozen

Schrijfster van kinderboeken

Becoming Astrid

Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een
gebeurtenis mee die haar diep trof en het verdere
verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar
de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te
kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze
volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie
voor schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken
als Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de
meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat
ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken.

15 januari

De Wilde Stad

De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit
onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en
planten. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen
en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en
gebouwen van baksteen net zo geschikt en
aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe wildernis.
De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is
natuur. Amsterdam vormt het podium.

20 december

´t Spectrum

14 Kilómetros

De speelfilm 14 Kilómetros reconstrueert
de reis van drie jonge Afrikaanse
migranten die hun thuisland achterlaten
om in Europa een beter leven te zoeken.
Het drietal begint aan een lange gevaarlijke tocht waarbij ze alles op alles zetten
om de laatste 14 kilometers die Afrika van Spanje scheiden over te steken.
Ervan overtuigd dat in het westen 'niemand van de honger sterft', leveren
ze zich over aan corrupte ambtenaren en mensenhandelaren.
De inleiding wordt verzorgd door een medewerker van de Filmclub en haar
vriendin die op Lesbos in een vluchtelingenkamp hebben gewerkt.

´t Spectrum

Het Gasthuis

Thema Vluchteling + inleiding

Eerste kinderfilm - animatiefilm 14.00 uur

De bergbeklimmer Kristoff en een jong meisje,
genaamd Anna, reizen met een stel rendieren over
de besneeuwde bergtoppen en gevaarlijke kliffen.
Ze zijn op zoek naar Anna's zus Elsa, de legendarische Sneeuwkoningin om de eeuwigdurende
winter, die over hun koninkrijk gevallen is, te beëindigen. Op hun tocht ontmoeten ze mystieke trollen en de hilarische sneeuwman Olaf en zullen ze
de natuurelementen moeten overwinnen om het koninkrijk te redden. 6+

Op zoek naar een beter leven

Katie says Goodbye

Katie is 20 en de kostwinner in een trailer die ze deelt met
haar moeder. Katie is serveerster in het enige wegrestaurant van haar dorpje en ze probeert wat extra geld bijeen
te sprokkelen door seks te hebben met diverse mannen
in het dorp. Ze heeft namelijk grotere ambities dan het
leven dat ze nu leidt. Ze wil sparen om New Mexico te
verlaten en te gaan wonen in San Francisco.

Het Gasthuis

´t Spectrum

Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt
dat haar echtgenoot na een huwelijk van
veertig jaar een verhouding heeft met haar
beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus
in te trekken. Haar zus is volstrekt anders, Bif
is vrijgevochten. Maar die verandering van
omgeving is misschien wel juist wat Sandra
nodig heeft. Een heerlijke feelgood film.

11 december

2 januari

Finding your Feet

´t Spectrum

Britse komedie

18 januari
Populaire
vrijdag
film

22 januari
Het Gasthuis

4 december

Vrijdagfilm

´Titel nog niet bekend´

Omdat we de vrijdagfilms zo actueel mogelijk willen programmeren is de titel van deze populaire film nu nog niet
bekend. Kijk op onze website www.schijndelfilm.nl voor de
laatste informatie. Reserveren via website noodzakelijk
Mannen enYorkshire

God´s own Country

Johnny werkt van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds
laat op de boerderij van zijn ouders, verscholen in
de mistige landschappen van Yorkshire. Hij
probeert zijn frustraties weg te drinken in de lokale
pub, hij beleeft er sexuele avonturen die nergens
toe leiden. Als een Roemeense seizoenarbeider voor enkele weken op de
boerderij komt werken, voelt Johnny allerlei ongekende emoties. Een
intense relatie begint en zal Johnny’s leven voorgoed veranderen.

