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Programma november - december 2017 

BIOS 

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

ZOOKEEPER’S WIFE (2017) 
maandag 13 november  

 

 

Verenigde Staten 
Drama 

126 minuten 
16 jaar 

 

 

geregisseerd door Niki Caromet Jessica Chastain, Johan Heldenbergh 

en Daniel Brühl 

Biografisch oorlogsdrama  

'The Zookeeper's Wife' vertelt het waargebeurde verhaal van de Poolse 

dierenverzorgers Antonina en Jan Zabinski van de dierentuin van  

Warschau. In 1939, wanneer de nazi's het land zijn binnengevallen, 

worden Antonina en Jan gedwongen te werken onder bevel van de 

Duitse zoöloog Lutz Heck. In het geheim besluiten de Zabinski's samen 

te werken met het verzet om honderden mensenlevens te redden, 

waarbij Antonina haar leven en dat van de kinderen op het spel zet. 

Bron: Moviemeter.nl 

©FHS-fen-2017 

CERTAIN WOMEN (2016) 

maandag 27 november  

 

Verenigde Staten 

Drama 

107 minuten  

AL 

 

 

geregisseerd door Kelly Reichardt met Laura Dern, Kristen Stewart en 

Michelle Williams. 

'Certain Women' vertelt het verhaal van drie vrouwen uit Montana 

wiens levens elkaar kruisen. Een advocaat probeert een vijandige  

situatie te voorkomen en een cliënt te kalmeren wanneer deze zich 

gekleineerd voelt door een compensatieregeling op het werk. Bij een 

getrouwd koppel ontstaan er enkele scheurtjes in hun relatie wanneer 

ze een oude man moeten zien te overtuigen zijn grond te verkopen. 

Een stalknecht voelt zicht aangetrokken tot een jonge advocate die 

tweewekelijks les geeft in het volwassenenonderwijs, op 4 uur rijden 

van haar 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 

LA LA LAND (2016) 
maandag 11 december 

 
 

Verenigde Staten 
Muziek / Romantiek 

126 minuten  
AL 

 

geregisseerd door Damien Chazelle met Emma Stone, Ryan Gosling 

en John Legend. 

Amerikaanse romantische comedy-drama musicalfilm  

Het verhaal volgt Sebastian en Mia, die een gemeenschappelijk  

verlangen hebben om datgene te doen waar ze van houden.  

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood.  

Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar de 

andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele 

clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen 

jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot 

brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de  

verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in  

Hollywood?    

 

WINNAAR 

7 GOLDEN GLOBE AWARDS 
5 BAFTA AWARDS 

6 OSCARS 

of vraag bij de kassa 


