
Het nieuwe seizoen 
van Podium Vlieland 

 

  

Van oktober t/m januari: tien nieuwe filmweekenden 

Eén eiland, drie dagen, zes films 
Spannende thrillers uit Scandinavië, ontroerende verhalen vanuit the middle of 
nowhere, heerlijke feelgoodfilms, watertanden bij culinaire cinema en de mooiste 
landschappen in de beste eilandfilms. Het tweede halfjaar van 2015 en begin 2016 
biedt Podium Vlieland tien nieuwe filmweekenden aan rondom steeds wisselende 
thema's. 
  

  

Om teleurstelling te voorkomen kondigen we voortaan onze filmfestivals ruim van te voren aan. Door de groeiende populariteit visten 
in het verleden nogal wat belangstellenden achter het net. En om meer mensen in de gelegenheid te stellen om te komen 
organiseren we bovendien twee weekenden op een rij van de festivals met de populairste filmthema’s. 

En ook in het nieuwe seizoen geldt dat alle bezoekers van de filmweekenden 30 procent korting op een retourticket bij Rederij 
Doeksen krijgen. Wacht met reserveren van de overtocht op de kortingscode die wij u na betaling van het arrangement toesturen. De 
bootreis kan daarna met de code los geboekt worden via www.doeksen.nl. 

Op onze site vindt u onder agenda de volledige programma-informatie van onze filmweekenden. 

Een overzicht van de weekenden: 

  

 

http://www.doeksen.nl/
http://www.podiumvlieland.nl/?ACT=46&spoor=2b4ad810ef9023662f793f30385d26c9&link_id=547


Het Spannende Noorden 

9 t/m 11 oktober, 30 oktober t/m 1 november en 6 t/m 8 november (filmweekend) 

De beste Scandinavische thrillers en drama's 

Het is inmiddels traditie. Het seizoen met de filmweekenden trappen we jaarlijks af met 
enkele weekenden met de beste spannende films uit het hoge noorden. Deze keer met 
een Noorse thriller en misdaadkomedie, een spannende Deense romantische tragedie 
en uit Zweden een actiethriller en aangrijpend drama. 

 
http://podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/het_spannende_noorden7/ 

  

 

In The Middle Of Nowhere 

13 t/m 15 november (filmweekend) 

Films tussen niks en nergens 

Prachtige filmische landschappen, ontroerende verhalen. Samen met tijdschrift 
Noorderbreedte organiseren we een filmweekend met als titel 'In the middle of nowhere'. 
Films over kleine gemeenschappen te midden van de grote, eindeloze natuur. Soms 
betekent dat een idyllisch bestaan, maar soms is het ook een kwestie van overleven. 

 
http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/in_the_middle_of_nowhere 

  

 

http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/in_the_middle_of_nowhere


Een Goed Gevoel 

20 t/m 22 en 27 t/m 29 november (filmweekend) 

Films met een glimlach 

Hoe kun je het najaar mooier vieren dan op een waddeneiland met een weekend vol 
feelgoodfilms. Ontroerende bekentenissen, herkenbare verhalen, romantische 
ontmoetingen. Van een bitterzoet drama tot een hartverwarmende komedie, allemaal 
films met een glimlach. 

 
http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/een_goed_gevoel1 

  

 

Smakelijk Eten 

18 t/m 20 december (filmweekend) 

De lekkerste culinaire films voor fijnproevers 

Een topchef begint een restaurant op wielen, de ultieme sushi, twee rivaliserende 
restaurants, een rijdende delicatessenwinkel in de Provence, heibel in de shoarmazaak 
en de smakelijkste Indiase gerechten. Vooruitlopend op de kerstdagen kozen we 
speciaal voor lekkerbekken, culinaire genieters en liefhebbers van smaakvolle cinema 
de lekkerste eetfilms van de afgelopen jaren uit, van culinair drama tot een smakelijke 
komedie. 

 
http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/smakelijk_eten2 

 



  

Verre Kusten 

8 t/m 10 en 15 t/m 17 januari (filmweekend) 

De mooiste eilandfilms 

Ruige kliffen en goudgele palmenstranden. Het thema van onze filmweekenden in 
januari is 'Verre kusten'. Onder die titel presenteren we de mooiste eilandfilms. Rare 
liefdesrituelen op een Italiaans eilandje, een Canadees vissersdorp vecht voor zijn 
voortbestaan, vier seizoenen op Sardinië, drankgelachen in de Cariben en een 
aangrijpend drama op een IJslands vulkaaneiland. 

 
http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/verre_kusten1 

  

 

Het Spannende Noorden 

29 t/m 31 januari (filmweekend) 

De beste Scandinavische thrillers en drama's 

Terug, op veler verzoek: het Scandinavisch filmweekend. Podium Vlieland organiseert 
dit winterseizoen nog eenmaal een weekend met de beste spannende films uit het hoge 
noorden. Voor de liefhebbers van series als 'The bridge' en 'The killing'. 

 
http://www.podiumvlieland.nl/festival/voorstelling/het_spannende_noorden_januari_2016 

 



Voor in de agenda: 

Onze filmweekenden en filmmidweken in 2016 

Nog niet te boeken, maar wel om alvast te noteren in de agenda. Vanaf oktober zetten 
we de tweede helft van het seizoen met filmweekenden en -midweken online. De data 
zijn: 

Filmweekenden: 

12 t/m 14 februari, 19 t/m 21 februari 26 t/m 28 februari 

4 t/m 6 maart 11 t/m 13 maart 18 t/m 20 maart 

1 t/m 3 april 8 t/m 10 april 15 t/m 17 april 

17 t/m 19 juni 24 t/m 26 juni 

Filmmidweken: 

20 t/m 22 april, 25 t/m 27 mei, 8 t/m 10 juni 

 

 

 


