
Evaluatie films september 2016 - april 201.

• ‘Sully’: Tinny K. en Tiny I. 13 - 09 - 2016
Op 15 januari 2009 was de hele wereld getuige van ‘het wonder op de Hudson,’ toen
kapitein ‘Sully’ Sullenberger (Hanks) zijn kapotte vliegtuig tijdens een noodlanding over het
ijskoude water van de rivier de Hudson liet glijden en alle 155 passagiers aan boord wist te
redden. Maar hoewel Sully door het publiek en de media werd geprezen voor zijn ongeëve-
naarde prestatie, dreigde een onderzoek naar het incident zijn reputatie en carrière te verni-
etigen. Hoofdrol: Tom Hanks. Regisseur: Clint Eastwood.

- ‘Florence Foster Jenkins’: Thea en Gerda, 11- 10 2016
Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legen-
darische New Yorkse erfgename en socialite die er alles aan deed om haar droom, een
groots zangeres worden, uit te laten komen.
De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang
vreselijk vals. Haar echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield, een aristocratische Engelse
acteur, was vastbesloten om zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. Wan-
neer Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij voor de
grootste uitdaging van zijn leven te staan. 
Hoofdrol: Meryl Streep. Regisseur: Stephen Frears

- ‘Bridget Jones’s Baby’: Nel en Elly B. 8 - 11 2016
Renée Zellweger en Colin Firth zijn weer samen te zien in Bridget Jones's Baby, het nieuwe
hoofdstuk over 's werelds favoriete singleton.
‘En ze leefden nog lang en gelukkig‘ blijkt niet weggelegd voor Bridget Jones (Zellweger).
Na haar break-up met Mark Darcy (Firth) is ze in de veertig en opnieuw single. Bridget
besluit zich te focussen op haar baan als producent van een nieuwsprogramma en brengt
veel tijd door met haar vrienden. 
Het lijkt alsof ze nu eindelijk alles onder controle heeft en dat er niets meer mis kan gaan…
Maar dan ontmoet ze een onweerstaanbare Amerikaan: Jack (Dempsey) en haar
liefdesleven staat weer op z’n kop. Deze man heeft alles wat de Britse Darcy mist. Geheel
ongepland, blijkt Bridget in verwachting te zijn en weet ze niet zeker wie van de twee man-
nen de vader is… Regisseur: Sharon Maguire 

- ‘Soof’: Ria en Corry’: 13 - 12 - 2016
Soof - kort voor Sophie - (Lies Visschedijk) nadert de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: 3
leuke kinderen, een klein cateringbedrijfje, een lieve man Kasper (Fedja van Huêt) en een
heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: “is this all there is?” Het cateringbedrijfje wil
niet echt van de grond komen, haar drie kinderen slokken al haar tijd op en ze kan niet echt
rekenen op Kasper, die zijn tijd vooral in zijn eigen werk stopt. Als Soof tijdens een etentje
choreograaf Jim (Dan Karaty) tegen het goddelijke lijf loopt is er meteen een klik. Even ie-
mand die haar ziet om wie ze is, zich niet meteen afvraagt wie de kinderen naar hockey
brengt en die haar het gevoel geeft bijzonder te zijn. Als de relatie tussen Soof en Jim onbe-
doeld uit de hand dreigt te lopen en de verbouwing van Soofs tuinhuis tot professionele
keuken zijn tol eist, dringt de vraag zich langzaam op of Kasper nog wel die woest-
aantrekkelijke man is, waar Soof ooit voor viel. En hoe meer ze grip probeert te krijgen op
haar leven, des te meer lijkt dit te ontsporen.



- ‘De Zevende Hemel’: Joke en Aukje,10 - 1 2017
In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria Rossi, die samen met haar man Max het
prachtige Italiaanse restaurant De Zevende Hemel runt. Wanneer het leven een on-
verwachte wending neemt, besluit ze de familie, haar kinderen met partners, weer eens
samen te brengen. Echter staan oude ruzies, relatieproblemen en het jubileum van het
familierestaurant haar wens in de weg… De Zevende Hemel is een muzikale ode aan
liefde en familie van topregisseur Job Gosschalk met liedjes van o.a. Nick & Simon,
Boudewijn de Groot en Doe Maar. In De Zevende Hemel schittert een fenomenale Neder-
landse sterrencast bestaande uit onder meer Jan Kooijman, Noortje Herlaar, Halina Reijn,
Ruben van der Meer, Thomas Acda, Tjitske Reidinga, Henriëtte Tol en Huub Stapel.

- ‘Demain Tout Commence’: Janny en Anny, 14 - 2 - 2017
Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk met
veel feest en weinig verantwoordelijkheden.
Tot Kristin (Clémence Poésy), een van zijn vroegere veroveringen, langskomt en vertelt
dat hij de vader is van haar paar maanden oude baby Gloria. Als Kristin ervandoor gaat en
de baby bij Samuel achterlaat vertrekt hij halsoverkop naar Londen om haar terug te bren-
gen naar haar moeder, maar zonder succes. 
Vader en dochter vestigen zich in Londen waar Samuel als stuntman gaat werken en zich
ontpopt tot een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later zijn hij en Gloria een on-
afscheidelijk duo. Maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar dochter
terug…

- ‘Hidden Figures’: Elly en Emmy, 14 - 3 - 2017
Hidden Figures is het ongelofelijke en onvertelde verhaal van Katherine Johnson (Taraji P.
Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe), drie bril-
jante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA.
Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering
van astronaut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer
moed gaf, de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in
beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties
om groots te dromen.

- ‘Going in Style’: Tiny M. en Ans, 16 - 5 - -2017
Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin bundelen de krachten als oude vrienden
Willie, Joe en Al. Ze besluiten hun gouden jaren op te schorten en voor het eerst in hun
leven van het rechte pad af te dwalen, wanneer hun pensioennetje slachtoffer wordt van
een crisis. Wanhopig om hun rekeningen te betalen, en hun geliefden te blijven onder -
steunen, zet het drietal alles op het spel met een gedurfde missie: de bank overvallen die
er met hun geld vandoor is gegaan.


