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UNA MUJER FANTÁSTICA (2017) 

maandag 26 maart 

 

Chili, Duitsland,  

Verenigde Staten, Spanje 

Drama 

104 minuten 

12 jaar e.o. 

 

geregisseerd door Sebastián Lelio 

met Daniela Vega, Francisco Reyes en Luis Gnecco 

Marina Vidal, een transseksueel meisje, is een serveerster in een 

nachtclub. Ze treedt waar ze werkt ook op als zangeres. Ze heeft een 

goede relatie met haar vriend, die twintig jaar ouder is dan zij. Wanneer 

hij op een dag plots overlijdt in haar armen is ze diep onder de indruk. 

Ze wordt geconfronteerd met discriminatie en argwaan in het moderne 

en meedogenloze Santiago. Dat zorgt ervoor dat ze kwetsbaarder 

wordt dan tevoren. 

(Bron: Diverse) 

TULIPANI: Liefde, Eer en een Fiets(2017) 

maandag 12 maart 

 

Nederland / Italië / Canada 

Komedie / Drama 

90 minuten 

12 jaar e.o. 

 

 

geregisseerd door Mike van Diem met  

Gijs Naber, Anneke Sluiters en Giancarlo Giannini. 

Na de watersnoodramp in 1953 besluit Gauke, een romantische 

Zeeuwse boer, dat hij nooit meer natte voeten wil hebben. Hij stapt op 

zijn fiets en trapt net zo lang door tot hij eindigt in een Zuid-Italiaans 

dorpje. Daar begint hij zijn nieuwe, verbeterde leven en kweekt hij op  

miraculeuze wijze tulpen die de grijze rotsomgeving opfleuren. Gauke 

groeit er uit tot een levende legende. Dertig jaar later probeert een 

Italiaanse politie-inspecteur (Giancarlo Giannini) in deze sprookjesach-

tige tragikomedie te achterhalen wat er met de Hollandse boer is ge-

beurd.  

(Bron: Diverse) 
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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 

Wat wordt het? 

maandag  9 april 

PUBLIEKSKEUZE 

  

De laatste film van het seizoen op maandag  

9 april wordt gekozen door u als filmpubliek 

uit drie topfilms. Inmiddels is er gekozen en 

de film met de meeste stemmen 

zal voorafgaand aan de voorstelling van 

maandag 12 maart a.s. en uiteraard op onze 

website worden bekend gemaakt.  

Uit de stemmers op de winnende film zal een deelnemer worden  

getrokken en worden beloond met 2 vrijkaarten voor 2018. De prijsuit-

reiking is eveneens op maandag 12 maart a.s.  

 

Wij hebben van 9 april tot 17 september onze zomerpauze.  

Wij  wensen u alvast een fijne zomer en  

zien u graag weer terug in het nieuwe seizoen! 

 

 

 

 

 

 


