
★ nieuw ★ drie oscars
1917
zo 1 mrt 20.00  daarna: do.5/3  vr.13/3 
  wo.18/3  zo.22/3  za.28/3
Dit overweldigende drama van 
regisseur Sam Mendes (american 
beauty) neemt je mee met twee 
jonge Britse soldaten tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, die te voet nie-
mandsland moeten doorkruisen om 
een bloedbad te voorkomen.

★ nieuw ★ oscar voor beste script 
JOJO RABBIT
vr 28 feb 18:30 • di 3 mrt 20:00  
daarna: za.7/3 do.12/3  za.21/3
Een satirische Tweede Wereldoor-
logs� lm over de tienjarige Jojo, die 
zijn geïndoctrineerde nationaalso-
cialistische idealen moet bijstellen 
wanneer hij, samen met zijn denk-
beeldige vriend Adolf, ontdekt dat 
zijn moeder (Scarlett Johansson) een 
Joods meisje in huis verbergt.

★ nieuw ★ documentaire
TRUFFELLIEFDE
wo 4 mrt 20:00 
daarna: za.7/3  zo.15/3  vr.27/3
De ‘zwarte diamant’ (zwarte tru� el) 
speelt de hoofdrol in deze Franse 
culinaire documentaire. Van stroper 
tot sterrenkok toont iedereen passie 
en respect voor dit natuurmysterie.

een dag en nacht in boekarest  
MONSTRI.
zo 1 mrt 16.30 daarna: ma.9/3
Sfeervol Roemeense drieluik toont in 
24 uur een echtbaar onder druk van 
hun liefde, die wel wil maar niet kan.

bijzondere boekverfilming
MUIDHOND
vr 28 feb 21.15 • ma 2 mrt 20.00 
daarna: vr.6/3  za.14/3
Sterk vertolkte romanver� lming over 
23-jarige jongen. Hij hee�  het voor-
nemen een beter mens te worden.

★ kinderfilm in de voorjaarsvakantie ★
SHAUN HET SCHAAP: 
HET RUIMTESCHAAP
za 29 feb 15:00 • zo 1 mrt 14:00
Het grappigste schaap op aarde, 
krijgt buitenaards bezoek van Lu-La.

rio de janeiro in de jaren '50
THE INVISIBLE LIFE 
OF EURÍDICE GUSMÃO
terug op: di.10/3  di.17/3
Een vader doorkruist het leven en 
de ambities van twee zussen en ver-
stoort hun onderlinge relatie.

de vele vormen van water
AQUARELA
do 27 feb 20.00 • zo 1 mrt 11.00
daarna: vr.6/3
Schilderachtige docu. De ‘kleine’ 
mens t.o.v. de immense wereld. Een 
wonderschoon portret van water.

noorse bestseller-verfilming
OUT STEALING HORSES
di 3 mrt 14.00  daarna: wo.11/3  za.14/3
Prachtige, poëtische � lm over een 
oude man die een veelbetekenende 
zomer uit zijn jeugd herbelee� .

idfa-publiekswinnaar
FOR SAMA
extra voorstelling: za 7 mrt 15.00 ◼
‘Filmische brief ’ uit Aleppo, aan haar 
dochtertje, is een gevoelig portret 
van oorlog, hoop en liefde.

◼ LAATSTE WEEK
 sterrencast in heerlijke ‘whodunnit’

KNIVES OUT
za 29 feb 18.30 ◼
Meesterdetective (Daniel Craig) 
onderzoekt een moord in een land-
huis. De gehele familie is verdacht…

de strijd tegen de cosa nostra
IL TRADITORE
vr 28 feb 15.00 ◼
Waargebeurd, intrigerend misdaad-/
rechtbankdrama rond de man die de 
Siciliaanse ma�  a ten val bracht.

down-syndroom • komische road-movie
THE PEANUT BUTTER FALCON
za 29 feb 21.15 ◼
Ontroerende, komische roadmovie 
rond voortvluchtige visser en een 
jongen met het syndroom van Down.

filmweek 09

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

do 27 februari t/m wo 4 maart 2020
1917 ◼ jojo rabbit ◼ truffelliefde ◼ 

muidhond ◼ monstri. ◼ aquarela 
◼ the invisible 

life of eurídice gusmão ◼
for sama ◼ out stealing horses 
◼ the peanut butter falcon ◼ … 

Deze week satire én Nazi-Duitsland en toch een serieuze � lm: jojo 
rabbit. Spanning in Eerste-Wereldoorlog� lm 1917 van Sam Mendes, 
dankzij overtuigende technische hoogstandjes. En documentaire truf-
felliefde over de mysterieuze culinaire lekkernij, en zijn bewonderaars.

� koop je filmkaartje 
direct op onze website �


