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Programma september - oktober 2017 

BIOS 

Filmhuis Stiens 
In “de SKALM” - Pyter Jurjensstrjitte 17 - Stiens 

JACKIE (2016) 
maandag 18 september   

 

 

Verenigde Staten / Chili /  
Frankrijk,  

Biografie / Drama,  
100 minuten, 
16 jaar e.o. 

 
geregisseerd door Pablo Larraín met Natalie Portman, Peter Sarsgaard 
en Greta Gerwig. 

In Jackie kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van Jackie 
Kennedy en geeft een blik op enkele dagen uit haar  
leven. Het betreft de periode van de aanslag op haar man, John F. 
Kennedy, en de vier dagen van nationale rouw tot aan zijn begrafenis. 
Een vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moest houden om een ge-
schokte natie gerust te stellen 

Een periode waarin ze de liefde van haar leven verloor, maar de liefde 
won van het volk. 

Bron: Moviemeter.nl 

LION (2016) Alternatieve titel: A Long Way Home 

maandag 2 oktober  

 

  

Australië / Verenigde Staten / 

Verenigd Koninkrijk,  

Drama / Biografie, 

120 minuten,  

12 jaar e.o. 

 

geregisseerd door Garth Davis met Dev Patel, Rooney Mara en Nicole 

Kidman. 

 

Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, 

duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij 

door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op 

zoek te gaan naar zijn verloren familie.  

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Indiase jongen Saroo 

Brierley en is de verfilming van de bestseller “Mijn lange weg naar 

huis”.  

Bron: Moviemeter.nl 
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Toegangsprijs filmvoorstellingen: 

 

 Losse kaartjes         €    7,00 

 strippenkaart (6 voor 5)   TIP !    €  35,00  

 Veteranenpashouders   €    6,00 

 Leden CGPA KLu , ANBO, PCOB, 

 KBO, LOS    €    6,00 

 Vrienden/vriendinnen *  €    5,50 

            * op vertoon van lidmaatschapskaart 

Aanvang 20.00 uur 

Toegang tot maximaal 50 personen 

VOL= VOL, dus kom op tijd 

Reserveren? Ga naar: www.filmhuisstiens.nl/reserveren 

A STREET CAT NAMED BOB (2016)  
maandag 16 oktober 

 
 

Verenigd Koninkrijk,  
Drama,  

100 minuten,  
9 jaar e.o. 

 

 

geregisseerd door Roger Spottiswoode met Luke Treadaway, Ruta 
Gedmintas en Joanne Froggatt. 

Na een moeilijke jeugd heeft straatmuzikant James Bowen een leven 
als dakloze achter zich gelaten en probeert hij af te kicken van zijn 
heroïneverslaving. Als hij in de hal van zijn flat een gewonde rode kater 
vindt, verandert dat zijn leven. Hij kan geen eigenaar ontdekken en 
besluit het dier te verzorgen tot hij beter is. Wanneer Bob echter weer 
op eigen pootjes kan staan, blijft hij trouw aan James en wijkt niet meer 
van zijn zijde. Bob vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en 
verkoper van de daklozenkrant en via YouTubefilmpjes worden de twee 
beroemd. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

Verfilming van het gelijknamige boek en vertaald in o.a. in het Neder-
lands onder de titel Bob de straatkat - hoe ik het leven van een kat 
redde en hij dat van mij. In deze verfilming speelt Bob de kat zichzelf. 

Bron: Moviemeter.nl 

HIDDEN FIGURES (2016) 
maandag 16 oktober 

 
 
 
 

Verenigde Staten, 
Drama / Biografie, 

127 minuten,  
12 jaar e.o., 

 
 
 

 
geregisseerd door Theodore Melfi met Taraji P. Henson, Octavia  
Spencer en Janelle Monáe. 
 
Het verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson. 
Drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die werken bij NASA. Ze we-
ten belangrijke wiskundige data te leveren om de eerste succesvolle 
ruimtemissie te realiseren. Deze prestatie zou het vertrouwen van de 
natie herstellen en zou mensen, ongeacht ras of geslacht, inspireren 
om groots te dromen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

 
Bron: Moviemeter.nl 

https://www.moviemeter.nl/director/26864

