
Filmclub Schijndel presenteert 

Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste informatie, meld je dan aan voor de gratis digitale  

nieuwsbrief op www.schijndelfilm.nl  

The reason I jump Good luck, Leo Grande 

Podiumzaal ‘t Spectrum 

▪ Toegang leden (1e dinsdag) €0,50 (res. kosten) 

▪ Toegang leden (3e dinsdag) €6,50 

▪ Niet-leden €8,50 

Het Gasthuis 

▪ Toegang leden €6,00; niet-leden €7,50 

Lidmaatschap: €60,- per kalenderjaar 

 

Vacature voorzitter 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wie wij voor 

ogen hebben? Ga voor meer info naar onze website. 

 

Lidmaatschap 2023 

Lid blijven? Lid worden? Lidmaatschap opzeggen?  

Je vindt alle info hierover op onze website. 

96 min 

Bigger Than Us toont de intrigerende en ontroerende reis van Melati 

Wijsen (20) waarbij ze andere jonge changemakers ontmoet die hun 

leven wijden aan een betere toekomst. Zij zetten zich in voor onder 

meer mensenrechten, het klimaat, vrijheid van meningsuiting en 

toegang tot onderwijs en voedsel. In een tijd waarin alles uit elkaar 

lijkt te vallen, staat er een krachtige generatie op die op inspirerende 

wijze laat zien dat iedereen een verschil kan maken voor een betere  

wereld.  

Dinsdag 13 december - BIGGER THAN US 
Het Gasthuis - 20:00u 

99 min 

Na een hersenbloeding wordt Phil wakker met geheugenverlies.  

Millie, de dochter van Phils baas, ontfermt zich over hem. Ze helpt 

hem om weer aan zijn eigen leven te wennen, vertelt hem waar hij 

vandaan komt, waar hij wel en niet van houdt, en dat zij een  

geheime verhouding hadden. Het is weer voorzichtig aftasten, maar 

gaandeweg geven ze zich aan elkaar over. We vertrouwen op onze 

herinneringen om ons te vertellen wie we zijn. Maar wat als die  

herinneringen verdwijnen?  

Donderdag 15 december - NOBODY HAS TO KNOW 
‘t Spectrum - 14:00u 

126 min 

Na een succesvolle internationale tour met haar dansgezelschap 

keert Anja terug naar huis om Kerst te vieren. Daar wacht haar gezin 

op haar: partner en theaterregisseur Tomas, hun drie biologische 

kinderen, en de drie kinderen uit Tomas' eerste huwelijk. Maar vlak 

voor Kerst krijgen Anja en Tomas nieuws dat inslaat als een bom: 

Anja heeft een hersentumor. Samen proberen ze een manier te  

vinden om het nieuws te delen met hun familie. In de tijd die volgt 

wordt de relatie tussen Anja en Tomas hevig op de proef gesteld.   

Dinsdag 20 december - HOPE 
‘t Spectrum - 20:30u 

  Reserveren: www.schijndelfilm.nl 

  Pauze in film 

november - december 2022 

www.schijndelfilm.nl 

info@schijndelfilm.nl 

programmaoverzicht 



Dinsdag 22 november - THE REASON I JUMP 
Het Gasthuis - 20:00u 

Deze documentaire is gebaseerd op het boek van de 13-jarige Japan-

se Naoki Higashida. Hij geeft in dit boek een inkijkje in zijn belevings-

wereld als niet-sprekend kind met autisme. In deze documentaire 

worden vijf  opmerkelijke niet-sprekende autistische jongeren gepor-

tretteerd, die de werkelijkheid op uiteenlopende manieren ervaren 

en geleerd hebben om zich toch te kunnen uiten. Intens zintuiglijke 

werelden worden krachtig verbeeld. De film wordt ingeleid door een 

gastspreker van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). 

82 min 92 min 

De scherpzinnige Igor heeft een lichamelijke beperking. Hij woont 

zelfstandig en bezorgt op zijn driewieler biologische groenten. De 

rest van zijn tijd brengt hij door met het lezen van filosofische  

boeken. Louis is een begrafenisondernemer die zich volledig aan zijn 

beroep wijdt en zich er niet toe kan zetten met pensioen te gaan. 

Door een ongeluk kruisen de paden van de twee elkaar. Als Louis het 

lichaam van een oude vrouw naar het zuiden van Frankrijk moet 

brengen, volgt een bijzondere roadtrip met een lijkwagen. 

Dinsdag 1 november - PRESQUE 
‘t Spectrum - 20:30u 

96 min 

Philippe is bedrijfsleider van een Franse fabriek, die in handen is van 

een Amerikaanse multinational. De werkdruk is hoog en het altijd 

aanwezige werk zet Philippe's huwelijk met Anne onder druk. Hij 

voelt zich gevangen in zijn baan en gegijzeld door de eisen van zijn 

superieuren. Dan bereikt Philippe het punt waarop hij moet beslissen 

hoe zijn eigen leven én dat van zijn gezin verder moet. De film toont 

een herkenbaar, belangwekkend verhaal over de moeilijke keuzes die 

we moeten maken in het leven. 

Dinsdag 8 november - UN AUTRE MONDE 
Het Gasthuis - 20:00u 

91 min 

Het leven is voor de 25-jarige Thomas één groot feest zonder conse-

quenties. Voor zijn vader, de hartchirurg dokter Reinhard is de maat 

vol. Hij dwingt Thomas om de zorg op zich te nemen voor één van 

zijn jonge patiënten. Marcus is twaalf jaar oud en hij woont alleen bij 

zijn moeder. Sinds zijn geboorte lijdt hij aan een ernstige hartziekte 

en zijn leven bestaat uit naar school gaan en regelmatige ziekenhuis-

opnames. De twee jongens met totaal verschillende levens ontwikke-

len een unieke vriendschap die hun levens voor altijd verandert. 

Donderdag 10 november - ENVOLE-MOI 
‘t Spectrum - 14:00u 

Zondag 27 november - ‘t Spectrum     Film - Lunch - Film 
10:30u FALLING FOR FIGARO - 12:15u Lunch - 14:00u WOLF 

1e film: De succesvolle Millie geeft haar goedbetaalde baan in Londen 

op om haar droom na te jagen om operazangeres te worden. Ze  

ontmoet de nukkige Max die ook zanglessen volgt. Wat begint als 

rivaliteit tussen de twee verandert langzamerhand in iets moois.  

2e film: Het is niemand ontgaan: de wolf is terug in Nederland. Zeer 

bijzonder, aangezien de wolf 150 jaar geleden uit Nederland ver-

dween. Regisseur Cees van Kempen levert een opzienbarende na-

tuurfilm, die geheel in het teken staat van de terugkeer van de wolf.  

 

109 min 

De 14-jarige Nour woont in een volksbuurt in het zuiden van  

Frankrijk. Hij staat op het punt een zomer door te brengen vol  

plagerijen van zijn oudere broers, de zorg voor zijn zieke moeder en 

een taakstraf schilderwerk. Terwijl hij bezig is met schilderen in een 

schoolgebouw ontmoet hij Sarah, een operazangeres die daar een 

zomercursus geeft. Het blijkt een ontmoeting te zijn die hem helpt  

te ontsnappen aan de oplopende spanningen thuis en uiteindelijk 

nieuwe horizonten voor hem zal openen.  

Dinsdag 15 november - MES FRÈRES ET MOI 
‘t Spectrum - 20:30u 

Dinsdag 6 december - GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE 

‘t Spectrum - 20:30u 

Haar man Robert verzorgde voor Nancy een huis, een familie en – op 

het zicht – een goed leven. Maar goede seks stond niet op het menu. 

Wanneer Robert komt te overlijden bedenkt Nancy een plan. Ze gaat 

op zoek naar avontuur en naar de voldoening die ze al die jaren  

gemist heeft. En dat avontuur vindt ze in de vorm van een sekswer-

ker genaamd Leo Grande. In een anonieme hotelkamer ontmoeten 

ze elkaar. Leo ziet er in het echt net zo uit als op zijn foto, maar  

Nancy had niet gerekend op goede seks én een goed gesprek.  

97 min 

Dinsdag 29 november - ONE SECOND 
Het Gasthuis - 20:00u 

Tijdens de Chinese Culturele Revolutie ontsnapt een gevangene uit 

zijn werkkamp om een bepaald bioscoopjournaal te kunnen zien 

waarin zijn veertienjarige dochter een paar seconden te zien is. De 

beelden zijn het enige wat hem rest van zijn dochter. Maar het is 

juist die ene filmrol die door een weesmeisje is gestolen om er een 

lampenkap van te maken voor haar kleine broertje. Door de  

avonturen die beiden beleven om de filmrol te bemachtigen,  

ontstaat een bijzondere relatie tussen de man en het meisje. 

103 min 


