
★ nieuw • pedro almodóvar
DOLOR Y GLORIA
vr 18 okt 21.15 daarna: zo.27/10  
 za.2/11  ma.11/11  di.19/11
In dit kleurrijke, semi-autobiogra-
� sche drama van Pedro Almodóvar 
vecht een regisseur (fantastische 
vertolkt door Antonio Banderas), 
die al jarenlang geen � lms meer 
hee�  gemaakt, met zij weerbarstige  
lichaam en met de onverwerkte dood 
van zijn moeder (Penélope Cruz).

★ nieuw • beste scenario in cannes
TEMBLORES
za 19 okt 21.15  
daarna:  ma.28/10  vr.1/11  di.5/11
Een fraai geschoten drama uit Gua-
temala over het droeve lot van huis-
vader Pablo. Nadat zijn relatie met 
een man bekend wordt leert hij de 
ontgoochelende schaduwkanten van 
maatschappij en geloof kennen.

jazz • muziekdocumentaire
MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
di 22 okt 20.30 daarna: zo.27/10  vr.1/11
Betoverende docu over de legendari-
sche jazz-trompettist.

laconiek drama • beste scenario venetië
JINPA
za 19 okt 18.30 ◼
Droogkomische ‘road-movie’ rond 
stoere trucker (en schaap) in Tibet.

★ nieuw • nederlanders en hun katten
CAT STORIES
vr 18 okt 18:45 • di 22 okt 14:00   
daarna: vr.25/10  za.2/11  zo.10/11
Nuchtere Spaanse � lmmaakster 
onderzoekt in deze aimabele docu-
mentaire de hartstochtelijke liefde 
van Nederlanders voor hun katten.

de nieuwste woody allen
A RAINY DAY IN NEW YORK
do 17 okt 20.30 • wo 23 okt 20.30 
daarna: di.29/10
Een stel verliest elkaar uit het oog in 
New York – Woody Allen pur-sang.

thriller • juliette binoche
CELLE QUE VOUS CROYEZ
zo 20 okt 16.00  
daarna:  vr.25/10  ma.4/11  di.12/11
Juliette Binoche schittert in psycholo-
gische thriller rond internetromance.

 kostuumdrama  
DOWNTON ABBEY
zo 20 okt 11.00 daarna: vr.25/10  
do.31/10  di.5/11  zo.10/11
Verrukkelijk kostuumdrama over wel 
en wee in het spectaculaire landhuis.

debuutfilm van isabelle huppert
LA DENTELLIÈRE
terug op: zo.27/10 ◼
Een piepjonge Huppert debuteerde 
in 1977 in dit romantische drama.

eigenzinnig muzikaal drama 
THE VIOLIN PLAYER
zo 20 okt 20.00 daarna: do.24/10 
Topvioliste vindt in jongere student 
haar muziekpassie terug, en meer…

 bestseller • psychologische thriller
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
vr 18 okt 15.30 • ma 21 okt 20.30 
daarna: di.29/10
Controversieel onderzoek naar ver-
dwijning zet alpendorpje op zijn kop.

filmweek 42

� FILMHUISGOUDA.NL� LETHMAETSTR. 45 P  GRATIS PARKEREN
De Futseltuin

do 17 t/m wo 23 oktober 2019
cat stories ◼ dolor y gloria 

◼ temblores ◼ miles davis birth of 
the cool ◼ 

downton abbey ◼ a rainy day in new 
york

◼ jinpa ◼ celle que vous croyez ◼
the violin player ◼ la ragazza nella 

nebbia

In de herfstvakantie (20 t/m 27 oktober) is het dagelijks genieten van 
� lms in het jeugd-� lmfestival Cinekid. Nieuw zijn deze � lmweek dolor 
y gloria met een prachtrol voor Antonio Banderas. Hoe in Guatamala 
met homo� lie wordt omgegaan toont temblores. En in cat stories
onderzoekt een Spaanse regisseur onze Nederlandse dierenliefde.

cinekid

ANIMAATJES
zo 20 okt 14:30 • vr 25 okt 13:30
vanaf 3 jaar, Nederlands gesproken

KAPITEIN MORTEN
ma 21 okt 15:00 • za 26 okt 15:00
vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken

WALLAY
wo 23 okt 15:30
vanaf 11 jaar, Nederlands ondertiteld

ZOOKS
do 24 okt 15:00 • zo 27 okt 13:30
vanaf 8 jaar, Nederlands gesproken

ANIMATIEWORKSHOP
vr 25 okt • 09:00 • 25 okt 11:00
vanaf 6 jaar • €10 • a.u.b. reserveren!


