
Bron: Brabants Dagblad 30-08-2018 

Filmclub Schijndel verkast van City 
Theater naar 't Spectrum 
SCHIJNDEL - Filmclub Schijndel verhuist na bijna 25 jaar City Theater naar 't 

Spectrum. ,,We proberen heel Schijndel te 'pakken' met films." 

 

Robèrt van Lith 31-08-18, 07:28  

The Piano was de eerste en Breathe is de laatste; films van Filmclub Schijndel in het 
City Theater. Het drama The Piano, dat drie Oscars won, werd gedraaid op 11 
januari 1994. En de biografische film Breathe staat komende dinsdag 4 september 
op het programma. Het is na bijna 25 jaar de laatste filmhuisfilm die Filmclub 
Schijndel hier aan het publiek laat zien. Vanaf dinsdag 2 oktober is het nieuwe 
cultuurpodium in 't Spectrum the place to be voor filmhuisfans.  ,,Het zal voor 
iedereen even wennen worden, denk ik", verwacht Jac van Houten, sinds 2000 
voorzitter van Filmclub Schijndel. En betrokken lid vanaf het begin in '94. Van Houten 
hield in een boekje bij hoeveel films de Filmclub in het Schijndelse City Theater 
vertoonde: ,,280 om precies te zijn. En ik heb er in al die jaren slecht één gemist. 
Toen moest ik voor mijn werk in Frankrijk zijn." 
 

Bezoekers van de filmavonden in het 'City' kunnen Jac van Houten (67) haast niet 
over het hoofd hebben gezien. De filmliefhebber pur sang houdt voor aanvang van 
iedere film een introducerend praatje. ,,Ik vertel nooit waar de film over gaat, maar 
licht er een onderwerp uit. Dan kan de regisseur zijn, maar ook de manier van filmen. 
Laatst hadden we bijvoorbeeld Una Mujer Fantástica over een transseksueel. Ik heb 
toen verteld over de hoofdpersoon, die eigenlijk zichzelf speelt. Deze film won later 
de Oscar voor beste buitenlandse film."



Voorzitter van Filmclub Schijndel Jac van Houten in het City Theater, vanaf oktober zal de filmclub in 't 
Spectrum huisvesten. © Roel van der Aa 

Jac van Houten zoekt samen met de programmacommissie de films uit. Verwacht bij 
de Filmclub zeker geen Hollywoodfilms. ,,Daar hebben we absoluut geen publiek 
voor. Ik heb het één keer geprobeerd met Unforgiven van Clint Eastwood, de film die 
in 1993 de Oscar won voor beste film. Dat vonden de meeste bezoekers hélemaal 
niets." Zelf geeft Van Houten ook niets om blockbusters, films die een groot publiek 
trekken. ,,Mijn favoriete films zijn Russische films. Maar die moet ik hier ook niet 
draaien, want dan lopen de mensen weg. Meestal vinden ze die films te traag of te 
lastig. Zelf ben ik een enorme fan van Russische films omdat ze zo beeldend 
zijn. Stalker van de regisseur Andrej Tarkovsky is mijn favoriet."  

Ik vind het heerlijk om anderhalf uur of langer 
helemaal in een andere wereld te zijn 
Jac van Houten 

Jac van Houten is van kleins af aan al filmliefhebber. ,,Ik vind het heerlijk om 
anderhalf uur of langer helemaal in een andere wereld te zijn. Geraakt worden, 
andere culturen leren kennen, zien hoe andere mensen leven. Ik vind het  geweldig 
als bezoekers van onze filmavonden ook geraakt worden door de film die we 
aanbieden. Daar krijg ik kippevel van." De Schijndelaar kijkt gemiddeld drie à vijf 
films in de week, vaak in zijn eigen thuisbioscoopje. ,,En soms kijk ik wel drie films op 
een dag als ik een filmfestival of filmbeurs bezoek."  

Open lucht  
Filmclub Schijndel telt circa 120 leden uit de regio. Naast de maandelijkse films in het 
City Theater - en straks 't Spectrum - brengt de 'club' ook drie keer in de maand films 

https://www.bd.nl/schijndel/filmclub-schijndel-verkast-van-city-theater-naar-t-spectrum~a3b5129c/130878255/


in Het Gasthuis. ,,Daar draaien we vaak pareltjes uit vreemde oorden." En twee keer 
per jaar zijn er gratis films in de open lucht, zoals deze vrijdagavond 31 augustus op 
het plein bij 't Spectrum.  

Van Houten vindt de overstap naar 't Spectrum spannend, maar ook goed voor de 
Filmclub. ,,Het City Theater is nostalgisch, dat zullen mensen best gaan missen. 
Maar in 't Spectrum krijgen we zeer moderne apparatuur en een groter filmdoek. We 
kunnen dan ook nieuwere films laten zien." Het is tevens de bedoeling om in 't 
Spectrum meer films te brengen. ,,We gaan ook kinderfilms en populaire films 
draaien. We proberen heel Schijndel te 'pakken' met films." 

 


