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Wilt u op de hoogte blijven  

van de films die worden vertoond? 

Abonneer u dan gratis op de nieuwsbrief  

van het filmhuis !  

Meld u aan via onze website  

www.filmhuisstiens.nl 

www.filmhuisstiens.nl 

 

Toegangsprijs filmvoorstellingen: 
 

 Losse kaartjes         €    7,00 

 strippenkaart (6 voor 5)           €  35,00 TIP 

 Veteranenpashouders   €    6,00 

 Leden CGPA KLu , ANBO, PCOB , 

KBO, LOS     €    6,00 

 Vrienden/vriendinnen *  €    5,50 

            * op vertoon van lidmaatschapskaart      

in de “De Skalm” 

Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens 

Tel. 058-2575220 

Aanvang 20.00 uur 

Toegang tot maximaal 50 personen 

VOL=VOL, dus kom op tijd 

Kassa open om 19.30uur 

Maandag 27 februari 2017 

 
THE MAN WHO KNEW INFINITY 

(2015) 

Verenigd Koninkrijk 

Drama 

108 minuten 

12 jaar e.o. 

geregisseerd door Matt Brown 

met Jeremy Irons, Dev Patel en Toby Jones 

Samenvatting 

'The Man Who Knew Infinity' vertelt het waargebeurde 
verhaal van Srinivasa Ramanujan, een autodidacte maar 
briljante wiskundige die in armoede opgroeide in het 
Indiase Madras, maar door zijn uitzonderlijke wiskundige 
talent werd toegelaten op de prestigieuze universiteit 
van Cambridge. Terwijl de Eerste Wereldoorlog aan de 
gang is groeit hij onder begeleiding van zijn professor, 
G.H. Hardy, uit tot een pionier op het gebied van  
wiskundige theorieën.  

Recensie: 

Iedereen kent Einstein, maar bij de naam Ramanujan 
zullen de meesten van ons niet beseffen dat we hier met 
een beroemd wiskundige te maken hebben. The Man 
Who Knew Infinity tekent een goed beeld van Ramanu-
jans roerige korte leven, maar blijft ironisch genoeg  
oppervlakkig wat betreft zijn meest kenmerkende talent, 
de wiskunde.  

Lucas Versantvoort,  Filmvandaag 
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Maandag 30 janauri 2017 

 
 

Me before You (2016) 

 

Verenigd Koninkrijk 

Drama / Romantiek 

110 minuten 

12 jaar e.o. 

 

geregisseerd door Thea Sharrock 

met Emilia Clarke, Sam Claflin en Jenna Coleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Me Before You is een verfilming van het gelijknamige 

boek van Jojo Moyes. 

William Traynor (Sam Claflin) was een levensgenieter 

totdat hij als gevolg van een verkeersongeluk verlamd 

raakte. Zijn wens is om zijn leven te beëindigen. Een 

jonge laag opgeleide vrouw afkomstig uit een arbei-

dersgezin, Louisa Clark (Emilia Clarke), wordt in dienst 

genomen om hem te verzorgen. Tussen hen ontstaat 

een bijzondere band. 

Recensie: 

Een man die Ove heet is een tragikomedie met precies 

de juiste verhoudingen tussen ernst, sentiment en 

grappen, heel fijne oneliners („Het lot is de optelsom 

van onze stommiteiten”) en meesterlijke situaties.    

Lisa Vos- NRC 

 

Maandag 13 februari 2017 

 

Een Man Die Ove Heet(2015) 

 

Alternatieve titels: ,  

En Man Som Heter Ove, A Man Called Ove 

Zweden  

Drama / Komedie  

116 minuten 

12 jaar e.o. 

geregisseerd door Hannes Holm  

met Rolf Lassgård, Bahar Pars en Filip Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenvatting 

De 59-jarige Ove is de knorrepot van de wijk. Enkele 

jaren geleden is hij afgezet als voorzitter van de  

vereniging van eigenaren van het appartementen-

complex. Hij kon het echter niet verkroppen dat hij 

werd afgezet en blijft het gebouw met harde hand 

regeren. Wanneer de zwangere Parvaneh met haar 

gezin tegenover hem intrekt, en per ongeluk Ove zijn 

brievenbus opent, ontstaat er een onverwachte 

vriendschap. 

Recensie: 

Holm laat mensen zien dat je ook met een wat  

zachtere blik kunt kijken naar de mensen in je naaste 

omgeving. Ook de meest cynische bioscoopganger 

kan bijna niet anders dan zich uiteindelijk gewonnen 

geven. 

Floortje Smit - De Volkskrant 

Maandag 16 januari 2017 

 
The Idol (2015) 

Ya Tayr El Tayer 

Argentinië/Palestina  
Drama  

100 minuten 
12 jaar e.o. 

geregisseerd door Hany Abu-Assad 
met Tawfeek Barhom, Hiba Attalah en Kais Attalah 

Samenvatting 

Biografie over Mohammad Assaf, winnaar van 
de Arabische versie van Idols. Hij groeide op in 
de Gazastrook en was samen met zijn zusje al 
vroeg bezig met muziek, optredend op bruilof-
ten. Maar zijn leven veranderde toen hij mee-
deed aan 'Arab Idol' in Egypte. Zonder paspoort, 
in het geheim de grens passerend en zonder 
officiële uitnodiging voor zelfs maar een auditie. 

 
Recensie:  

"The Idol vindt een slimme balans tussen lyriek en 
realisme; tussen hapklare dromen en een oprecht 
drama. Goed getroffen zijn de twijfels en paniek die 
de ster-in-wording overvallen." 

Pauline Kleijer - De Volkskrant  


