
	 	 	 	
	 	 	 	 


Het filmaanbod voor 2020.


Twee keer in de maand kunt u voor € 7,50 een dinsdagmiddag naar de bioscoop VUE in Hoorn.  
Er worden dan speciaal geselecteerde films gedraaid. Het afgelopen jaar is er niet heel veel 
gebruik van gemaakt door onze leden. Toch blijft het een leuke kans om er eens een middagje uit 
te gaan en andere mensen te ontmoeten. Vraag uw vriendin of buurvrouw eens mee en ga lekker 
zitten en dompel u onder in een verhaal dat u aanspreekt. 

Hierbij krijgt u het aanbod voor het komende jaar. Elke keer kunt u kiezen uit twee films.


Dinsdag 3 maart: 

• “JUDY”. Een Amerikaanse film over de actrice Judy Garland. Judy Garland leeft al, sinds zij een 

kindsterretje was, op medicijnen en drank. Haar omgeving probeert op haar succes mee te liften 
en van haar te profiteren. Maar Judy wil haar eigen beslissingen nemen en meer aandacht aan 
haar gezin besteden. De film toont haar enorme talent en ook haar neergang.


   Bekende actrice Renee Zellweger speelt Judy Garland.


• “BOMBSHELL”. Een Amerikaanse film over een waargebeurd schandaal. Vrouwen die het 
zwijgen doorbreken en het hoofd van “Fox News”, Roger Ailes, beschuldigen van seksuele 
intimidatie.


   Bekende actrices zijn: Charlize Theron en Nicole Kidman.


Dinsdag 17 maart:

• “BOMBSHELL”, zie boven.


• “JUST MERCY”. Deze tragikomedie toont het bijzondere verhaal van twee goede vrienden die 
zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen die zonder hen geen plaats hebben in de 
maatschappij. De ontwapenende kinderen winnen meteen je hart. Bruno runt al meer dan 20 
jaar een opvang voor deze kinderen die verder nergens terecht kunnen.


Dinsdag 31 maart:

• “JUST MERCY”, zie boven.


• “DE BEENTJES VAN SINT -HILDEGARD”. En Twentse film over Jan, die al 35 jaar getrouwd is 
met Gedda. Zij ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Gedda bepaalt alles, zijn 
kleding, zijn vriendschappen en al hun andere bezigheden. Hoe dat gaat aflopen? Maar één 
mogelijkheid, ga de film zien!


Dinsdag 14 april:

• “DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD”. Zie boven.


• “SORRY WE MISSED YOU”. De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal over een gezin dat 
zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.


Ricky en Abby wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane in 
Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt in de 
thuiszorg en Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met allerlei klussen. 


Dinsdag 12 mei:

• “SORRY WE MISSED YOU”. Zie boven.




• “THE PEANUT BUTTER FALCON”. Een feelgoodfilm. Zak, een jongen met Downsyndroom, wil 
een professionele worstelaar worden. Wanneer hij op een dag wegloopt uit het verpleegtehuis 
wil hij niets liever dan zijn droom waarmaken. Al snel ontmoet hij Tyler, die ook op de vlucht is. 
Als twee ongewone bondgenoten weten ze te ontsnappen en beleven ze de wildste avonturen.


Dinsdag 19 mei:

• “THE PEANUT BUTTER FALCON”. Zie boven.


• “AFTER THE WEDDING”. Michelle Williams speelt Isabel, de manager van een weeshuis in 
Calcutta, die op een uitnodiging ingaat van zakenvrouw Theresa in New York die haar wil inlijven 
bij haar organisatie. In ruil daarvoor zal Isabel het noodlijdende weeshuis voorzien van de nodige 
financiële support. De keuze dat zij haar weeskinderen dan niet meer mag bezoeken maar hen 
daarmee wel financieel kan redden is moeilijk voor Isabel. Een film over moeilijke keuzes.


Dinsdag 2 juni:

• “AFTER THE WEDDING”, zie boven.


• “LA BELLE EPOQUE”. “Meteen bij de openingsscène zit je op het puntje van je stoel! Een 
combinatie van nieuwe en unieke trucages om terug te gaan in de tijd naar een moment van 
eigen keuze. Een vorm van nieuw entertainment!


Dinsdag 16 juni:

• “LA BELLE EPOQUE”. Zie boven.


• “DE LIEFHEBBERS”. De onderlinge relaties van vier volwassen kinderen van de familie 
Liefhebber komen op scherp te staan als blijkt dat hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om 
nader tot elkaar te komen zullen ze de confrontatie met elkaar en met zichzelf moeten aangaan, 
want zelfs onvoorwaardelijke familiebanden hebben hun grenzen. En mooie Nederlandse film!


Tot aan de zomer twee keer in de maand mooie films! Ga het eens proberen.

Om te voorkomen dat iemand er alleen zit is het handig mij even te melden dat u er heen gaat. 
Dan kan ik dat weer doorgeven aan de andere eventuele deelnemers. Een kort mailtje of belletje is 
voldoende. 
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