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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. 058-3030920 

Aanvang 20.00 uur 

Toegang tot maximaal 50 personen 

VOL=VOL, dus kom op tijd 

Kassa open om 19.30uur 

Maandag 10 april 2017 

VERRASSINGSFILM 
 

1e keus 

Drama 
2016 

Een oprechte, emotionele  
en uiterst innemende film 

***** NRC Handelsblad: de meest humanistische film 

van het jaar, Een perfecte mix van understatement, hu-

mor en tragiek. 

2e keus  
(indien 1e keus niet beschikbaar is) 

Drama 

2015 

Een uiterst spannende en aangrijpende film 

 

**** NRC : Hartverscheurend en ontroerend 

**** Parool: Verrassend warm en optimistisch 

***** Volkskrant: Verpletterend en hartverscheurend. 

    

Bekendmaking  in de  voorstelling van 27 maart 2017 ! 

Vanaf 10 april heeft het filmhuis zomerpauze.  

We starten weer op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u alvast een goede zomer toe  

en graag “tot ziens” 
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Reserveren? Ga naar: www.filmhuisstiens.nl/reserveren 



 Bron: Moviemeter.nl 

©FEN-filmhuisstiens2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vervolg z.o.z. 

Maandag 13 maart 2017 

 
 

WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY 
(2014) 

Verenigd Koninkrijk 

Komedie / Drama 

95 minuten  

AL 

geregisseerd door Andy Hamilton en Guy Jenkin 

met Rosamund Pike, David Tennant en Billy Connolly 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Doug en Abi zijn twee normale ouders met drie char-

mante maar zeer excentrieke kinderen. Wanneer het 

hen allemaal even te veel wordt besluiten ze hun kin-

deren mee te nemen op een reis naar Schotland voor 

een grote familiebijeenkomst en om Doug's maffe vader 

Gordie te bezoeken. Maar wat een vakantie van verzoe-

ning had moeten worden verandert al snel in een va-

kantie vol van vetes, misverstanden en gekneusde 

ego's. 

Recensie:  

Het acteren is van hoog niveau, met onze favoriete 

Schotten David Tennant en Billy Connolly en de geweldi-

ge Rosamund Pike voorop. Maar ook de kinderrollen zijn 

prima bezet, met de 13-jarige veterane Emilia Jones als 

grootste attractie. De beelden van het ruige Schotland 

wekken vakantiegevoelens en de heerlijke folk deuntjes 

van The Waterboys geven de film iets feestelijk nostal-

gisch. Henny Wouters - Cinemagazine  

Maandag 27 maart 2017 
 

LA PAZZA GIOIA  
(2016) 

Alternatieve titel: Like Crazy 

Italië / Frankrijk 

Komedie / Drama 

118 minuten 

6 jaar e.o. 

geregisseerd door Paolo Virzì 

met Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti  

en Anna Galiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

Beatrice is een mythomane die ervan overtuigd is dat 

de groten der aarde tot haar vriendenkring behoren. 

Donatella is een jonge gesloten vrouw die leeft in 

haar eigen mysterieuze wereld. Samen ontvluchten 

ze de psychiatrische instelling, wagen zich aan een 

dol avontuur en gaan zo de confrontatie aan met hun 

demonen. 

 
Recensie:  

De sublieme slotscène - te veel verklappen is zonde - 

brengt alle emoties uiteindelijk fraai bij elkaar in één 

beeld. Een beeld dat tegelijk de weemoed omvat van 

verloren kansen en dankbaarheid voor de mooie mo-

menten die er nog wél zijn. 

Mike Peek - Het Parool  

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 


