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THE LEISURE SEEKER

maandag 10 december 2018

Italië / Frankrijk
2017
Roadmovie / Romantiek
112 minuten
6 jaar e.o.

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

geregisseerd door
Paolo Virzì

programma 2018-2019
november - december - januari

met Donald Sutherland, Helen Mirren en Kirsty Mitchell

BANKIER VAN VERZET
maandag 12 november 2018
Alternatieve titel:
The Resistance Banker
Nederland
2018
Drama / Oorlog
123 minuten
12 jaar e.o.

John en Ella Spencer hebben samen een mooi huwelijksleven gehad
van meer dan vijftig jaar. Nu ze in de tachtig zijn lijdt Ella aan kanker en
heeft ze besloten de behandeling te stoppen. John heeft Alzheimer.
Beide verlagen ze naar een laatste avontuur. Ze vertrekken voor een
reis in een oude betrouwbare camper die ze “The Leisure Seeker (De
Vrije Tijd Zoeker)” noemen. Het wordt een reis vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen, van Massachusetts naar Florida. Onderweg
vinden ze hun liefde voor het leven én voor elkaar terug.
Oscarwinnares Helen Mirren (The Queen) en Golden Globe-winnaar
Donald Sutherland (JFK) schitteren in The Leisure Seeker, een romantische tragikomedie van de Italiaanse regisseur Paolo Virzì naar de
gelijknamige bestseller van Michael Zadoorian.

geregisseerd door
Joram Lürsen

met Barry Atsma, Jacob Derwig en Pierre Bokma
Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt
gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten,
aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall, bedenkt hij
een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het
verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is plegen de
broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse bank uit gesluisd.

C’EST LA VIE!

maandag 14 januari 2019
Frankrijk
2017
Komedie / Drama
115 minuten
AL
geregisseerd door
Olivier Nakache en Éric Toledano

DEATH OF STALIN
maandag 26 november 2018
met Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche en Jean-Paul Rouve
Verenigd Koninkrijk / Frankrijk
2017
Komedie / Drama
106 minuten
16 jaar e.o.
geregisseerd door
Armando Iannucci

met Steve Buscemi, Simon Russell Beale en Paddy Considine
Josef Stalin, "de vader van de mensen", regeerde met absolute macht
over het volk van Rusland. Op 2 maart 1953, in het midden van de
nacht, krijgt Joseph Stalin een beroerte en reageert de top van de Communistische Partij als verlamd. Niemand durft er een dokter bij te halen,
want Stalin heeft al zijn dokters laten verbannen. Twee dagen later
wordt hij dood verklaard en ontstaat er een hevige concurrentieslag
voor het verkrijgen van de hoogste macht. Iedereen probeert vooral zijn
eigen hachje te redden. Het gekonkel en de machtsspelletjes in het
Kremlin draaien op volle toeren. Een hilarische strijd om de macht is
begonnen.
(Bron: MovieMeter.nl)

Max werkt 30 jaar als cateraar en organiseerde reeds honderden
feesten. Vandaag staat een prachtige bruiloft op het programma die
zal plaatsvinden in een 17e eeuws kasteel. Zoals steeds heeft
Max alles geregeld opdat het een succesvolle gebeurtenis wordt.
Echter, wordt zijn schema verstoord en elk moment van geluk
en opwinding dreigt te kunnen uitmonden in een ramp.

Een pareltje, deze nieuwe Franse speelfilm van de regisseurs van
‘Intouchables’.

www.filmhuisstiens.nl
Aanvang 20.00 uur
Toegang tot maximaal 50 personen
VOL= VOL, dus kom op tijd
Kassa open om 19.30uur

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

