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OTEZ MOI D’UN DOUTE
maandag 25 februari 2019

Frankrijk / België
2017

Filmhuis Stiens

Komedie / Drama
100 minuten
9 jaar e.o.

In “de SKALM” - Pyter Jurjensstrjitte 17 - Stiens

geregisseerd door Carine Tardieu

programma 2019
januari—februari
VICTORIA & ABDUL

met François Damiens, Cécile De France en Alice de Lencquesaing

maandag 28 januari 2019

Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk
(2017)
Drama / Biografie
112 minuten
12 jaar e.o.
geregisseerd door Stephen Frears

Erwan, een niet aflatende Bretoense mijnopruimer, is geschokt
wanneer hij verneemt dat de man die hem heeft opgevoed niet zijn
echte vader is. Ondanks alle liefde die hij voor hem voelt, gaat hij
discreet op onderzoek. Hij vindt zijn biologische vader, Joseph, een
zeer innemende oude man voor wie hij onmiddellijk affectie koestert.
En dan kruist hij het pad van de ongrijpbare Anna, wiens hart hij besluit
te veroveren. Maar op een dag dat hij Joseph bezoekt beseft hij dat zij
niemand minder is dan zijn halfzuster. Dat slaat bij hem in als een bom
en is veel moeilijker te verteren en te verbergen voor de man die hem
geadopteerd heeft.
(Bron: MovieMeter.nl)

DATA VOLGENDE VOORSTELLINGEN

met Judi Dench, Ali Fazal en Michael Gambon
'Victoria and Abdul' vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit
India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl
Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die
haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de
twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen
deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker
en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

Maandag 11 maart 2019
Maandag 25 maart 2019
Maandag 01 april 2019

Wilt u zeker zijn van een kaartje voor de film?
Reserveer dan vóór de zaterdag voorafgaand aan de
filmvoorstelling via onze website.

ZAGROS
maandag 11 februari 2019
België
2017
België
Drama
102 minuten
12 jaar e.o.
geregisseerd do"or Sahim Omar Kalifa

www.filmhuisstiens.nl
met Feyyaz Duman, Halima Ilter en Suat Usta
De Koerdische herdersvrouw Havin moet naar België vluchten samen
met haar 9-jarige dochter, omdat ze wordt beschuldigd van een buitenechtelijke affaire. Maar haar man Zagros gelooft haar en volgt haar naar
het Westen, alleen maar om er gebukt te gaan onder de vele twijfels die
in zijn hoofd rondspoken.
Een hartverscheurend melodrama over een man die het beste wil
voor zijn familie en hemzelf."
(Bron: MovieMeter.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

