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KEUZEFILM

maandag 8 april 2019

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

programma

2019

maart — april
THE CHILDRENS ACT
maandag 11 maart 2019

Voor de laatste filmavond van het
seizoen kunt u zelf een keuze maken uit
drie films! De film met de meeste stemmen zal vertoond worden op maandag 8
april in de Skalm om 20:00 uur.
Als abonnee op onze nieuwsbrief kunt u
uw keuze vanaf zondag 17 februari kenbaar maken via de speciale stemknop op
de nieuwsbrief.
Indien u geen nieuwsbriefabonnee bent
of indien u daaraan de voorkeur geeft
kan ook gestemd worden via een stembiljet bij de kassa op maandag 25 februari
en maandag 11 maart.
Informatie over de te kiezen films wordt bekend gesteld in de (e-mail)
nieuwsbrief evenals bij de kassa in de Skalm.

Verenigd Koninkrijk
Drama
105 minuten

Deelnemers maken kans op twee kaartjes voor een filmvoorstelling van
Filmhuis Stiens. De winnaar zal op maandag 25 maart voorafgaand aan
de voorstelling door een willekeurige bezoeker worden getrokken uit de
ingediende stembiljetten. Tevens wordt op deze maandag de winnende
film bekend gemaakt.

9 jaar e.o.
geregisseerd door Richard Eyre
 De Volkskrant
“Thomson is subtiel en verpletterend tegelijk”

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

met Fionn Whitehead, Emma Thompson en Stanley Tucci
Fiona Maye (Oscar®- winnares Emma Thompson) is een gerespecteerd rechter van het Hooggerechtshof waar ze bekendstaat om haar
professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht. Terwijl haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te bezwijken
onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak.
De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead, DUNKIRK) heeft leukemie en zal
zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof
als Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te
accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en
dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.
Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
(Bron: Cineart)

WAD

Vanaf 8 april heeft het filmhuis zomerpauze.
We starten weer op

We wensen u alvast een goede zomer toe
en graag “tot ziens”

OVERLEVEN OP DE GRENS VAN WATER EN LAND

maandag 25 maart 2019
Nederland
Documentaire
93 minuten
6 jaar e.o.
geregisseerd door Ruben Smit
 NRC
De natuurkrachten lijken onverwoestbaar,
maar ze zijn het niet...
met de stem van Gijs Scholten van Aschat
Documentaire over het Waddengebied, die laat zien hoe ongelooflijk
bijzonder maar ook kwetsbaar dit unieke gebied op wereldschaal is.
'Wad' brengt het ecosysteem in beeld als nooit te voren; van heel kleine
organismen onder aan de voedselketen als kiezelwieren en schelpdieren tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond boven in de voedselketen. De documentaire laat de bijzondere esthetische kanten van het
gebied zien en hoe dynamisch en groots het gebied is.
(Bron: Ruben Smit Productions )

Let op: (alleen voor deze film) max. 100 bezoekers!

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

