
★ nieuw • quentin tarantino
ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD
za 26 okt 20:00 • wo 30 okt 20:00 
daarna: zo.3/11  vr.8/11
Quentin Tarantino’s � lmische lief-
desbrief aan de jaren 60 en aan de 
cinema is vol weemoed en melan-
cholie. Verwacht daarbij een vette 
knipoog naast een rol voor exploi-
tatie en geweld (bij één scene kunt u 
gerust even wegkijken…).

gay in guatamala • scenarioprijs cannes
TEMBLORES
ma 28 okt 20.30 daarna: vr.1/11  di.5/11
Fraai geschoten drama over het 
droeve lot van huisvader Pablo, 
nadat zijn relatie met een man 
bekend wordt. Over de ontgooche-
lende schaduwkanten van maat-
schappij en geloof in Guatemala.

banderas & cruz • pedro almodóvar
DOLOR Y GLORIA
zo 27 okt 16.00 
daarna: za.2/11  ma.11/11  di.19/11
Kleurrijk, semi-autobiogra� sche 
drama van Pedro Almodóvar over 
een oude regisseur (fantastische ver-
tolkt door Antonio Banderas), en 
de omgang met zijn weerbarstige  
lichaam en met de onverwerkte dood 
van zijn moeder (Penélope Cruz).

jazz • muziekdocumentaire
MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
zo 27 okt 20.00 daarna: vr.1/11
Betoverende docu over de legendari-
sche jazz-trompettist.

docu • nederlanders en hun katten
CAT STORIES
vr 25 okt 15.30 daarna: za.2/11  zo.10/11
Nuchtere Spaanse � lmmaker onder-
zoekt kattenliefde in Nederland.

thriller • juliette binoche
CELLE QUE VOUS CROYEZ
vr 25 okt 18.45 daarna: ma.4/11  di.12/11
Juliette Binoche schittert in psycholo-
gische thriller rond internetromance.

 brits kostuumdrama  
DOWNTON ABBEY
vr 25 okt 21.15 
daarna: 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
zo 27 okt 11.00 ◼
Een piepjonge Huppert debuteerde 
in 1977 in dit romantische drama.

eigenzinnig muzikaal drama 
THE VIOLIN PLAYER
do 24 okt 20.30 ◼
Topvioliste vindt in jongere student 
haar muziekpassie terug, en meer…

 bestseller • psychologische thriller
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
di 29 okt 20.30 ◼
Controversieel onderzoek naar ver-
dwijning zet alpendorpje op zijn kop.

de nieuwste woody allen
A RAINY DAY IN NEW YORK
di 29 okt 14.00 ◼
Een stel verliest elkaar uit het oog in 
New York – Woody Allen pur-sang.
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do 24 t/m wo 30 oktober 2019
 once upon a time… in hollywood 

◼ cat stories ◼ dolor y gloria ◼
downton abbey ◼ miles davis birth of 

the cool

◼ temblores ◼ celle que 
vous croyez ◼

en nog vier andere titels…
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 2000 oldtimers en geen special e� ects: 
een deel van het recept van Tarantino's fraaie ode aan de jaren zestig en 
aan de cinema van weleer. In SoWhat! is op 25 oktober een bijbehorend 
Tarantino tribute, met George Baker in levenden lijve! En dat optreden 
bezoeken levert korting op voor once upon a time… in het Filmhuis!

ANIMAATJES
vr 25 okt 13:30
vanaf 3 jaar, Nederlands gesproken

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

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

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

◼ LAATSTE WEEK


