26 februari 2019

19 maart 2019

DE DIRIGENT

BOHEMIAN RHAPSODY

NL 2018 (137 min. met pauze)
Regie: Maria Peters
Met o.a.: Christanne de Bruijn

GB 2018 (135 min. met pauze.)

*****

*****

Het bewogen leven van
Antonia Brico staat in het
teken van haar pogingen een
plaats te veroveren in de door
mannen gedomineerde
dirigenten wereld. Zij was haar
tijd ver vooruit.

Een ode aan Queen en vooral
zanger Freddy Mercury. Hij
vocht tegen stereotypes en
verbrijzelde het conventionele,
om uit te groeien tot een van
de meest geliefde entertainers
ter wereld.

Regie: Bryan Singer
Met o.a.: Rami Malek

5 maart 2019

26 maart 2019

GIRL

BEAUTIFUL BOY

B 2018 (100 min. geen pauze)
Regie: Lukas Dhont
Met o.a.: Victor Polster

USA 2018 (112 min. geen pauze)
Regie: Felix van Groeningen
Met o.a.: Timothée Chamalet

*****

*****

De 15-jarige Lara heeft een
droom. Ze wil balletdanseres
worden. Maar haar lichaam
stribbelt tegen, want Lara is
geboren als jongen. Op het
filmfestival van Cannes kreeg
de film een staande ovatie.

F ILMH U IS LIS S E
P R ES ENT EER T :
P R O GR A MMA
WINTER

201 9

Het ontroerende en
waargebeurde verhaal van een
onvoorwaardelijke liefde
tussen een bezorgde vader en
zijn verslaafde zoon.
Publieksfavoriet op het Leiden
Internationaal Filmfestival.

12 maart 2019

MARIA BY CALLAS
F 2017 (113 min. geen pauze)
Regie: Tom Volf
Met o.a.: Maria Callas

*****
Deze documentaire vertelt het
levensverhaal van de bekende
operazangeres aan de hand
van niet eerder vertoonde
video's en foto's. Maria Callas
zoals je haar nog nooit eerder
zag!

Informatie Filmhuis Lisse
Aanvang voorstellingen: 20.00 uur (tenzij anders vermeld).
Kassa opent 19.30 uur. Reserveren niet mogelijk.
De tarieven voor (film)theaterjaar 2018-2019 zijn:
Losse kaartjes € 7,-. Leden € 6,-. .
Lidmaatschap € 16,- per jaar (augustus 2018-juni 2019).
Lid worden kan het hele jaar door. Aanmelden kan bij
secretaris@filmhuis-lisse.nl of bij de kassa op de
vertoningsavonden of (bij voorkeur) door het bedrag over te
maken op: IBAN: NL38INGB 0001368200.
Contact: 071-7856 6757. www.filmhuis-lisse.nl.

4 december 2018 starten we het winterseizoen met een
speciale voorstelling van de documentaire KLANKEN VAN
OORSPRONG (NL 2018, 112 min.). Vooraf een muzikale
introductie door pianist Rob Agerbeek, een van de sterren van
de film. En regisseur Hetty Naaijkens is aanwezig voor uw
vragen. Wij vertonen weer het beste wat in de Nederlandse
filmtheaters te zien is en heten u van harte welkom.
Iedere dinsdagavond is het Filmhuisavond in Floralis.

Volg ons op:
www.filmhuis-lisse.nl
www.floralislisse.nl

H U I S V A N C U LT U U R

Floralisplein 69, Lisse

11 december 2018

15 januari 2019

5 februari 2019

TODOS LO SABEN

DEN SKYLDIGE

THE CAKEMAKER

SP 2018 (132 min. met pauze)
Regie: Ashgar Farhadi
Met o.a.: Penelope Cruz.

DK 2018 (85 min. geen pauze)
Regie: Gustav Möller
Met o.a.: Jacob Cedergren

D/ISR 2017 (104 min. geen pauze)
Regie: Ofir Raul Graizer
Met o.a.: Tim Kalkhof

*****

*****

*****

Een indrukwekkend en
spannend drama waarin de
verhoudingen binnen een
Spaanse familie op scherp
worden gezet door de
ontvoering van een kind.
Openingsfilm van Cannes
filmfestival 2018.

Een talentvolle banketbakker
uit Berlijn besluit na de dood
van zijn minnaar op zoek te
gaan naar diens gezin in
Jeruzalem. Een ontroerende en
smaakvolle film waarin de
tegenstellingen groot zijn,
maar de troost en liefde nabij.

In een alarmcentrale ontvangt
een agent een alarmerend
telefoontje. Vanaf zijn bureau
stelt hij alles in het werk om
een ontvoerde vrouw te
redden. Deze nagelbijtende
film won de publieksprijs van
IFFR 2018.

18 december 2018

22 januari 2019

12 februari 2019

THE CHILDREN ACT

COLD WAR

A STAR IS BORN

GB 2018 (105 min. geen pauze)
Regie: Richard Eyre
Met o.a.: Emma Thompson

*****

P 2017 (85 min. geen pauze)
Regie: Pawel Pawlikowski
Met o.a.: Thomasz Kot

USA 2018 (136 min. met pauze)
Regie: Bradley Cooper
Met o.a.: Lady Gaga

*****

*****

Een gepassioneerd
liefdesverhaal tussen twee
mensen met verschillende
achtergronden en
temperamenten. Een
onmogelijke liefde in een
onmogelijke tijd. Visueel
oogverblindend.

Een gerespecteerde rechter
wordt geconfronteerd met een
moreel dilemma. Wat weegt
zwaarder: het recht op leven of
het recht op vrije wil? Actrice
Emma Thompson schittert in
deze boeiende boekverfilming.
Oscarkandidaat.

Een eigentijdse remake van de
klassieker uit 1937 over het
ontdekken en opbloeien van
zangtalent, gekoppeld aan een
intens liefdesverhaal. De
originele soundtrack is live
opgenomen tijdens de
opnames van de film.

8 januari 2019

29 januari 2019

19 februari 2019

THE REPORTS ON

BLACKKKLANSMAN

WHAT WILL PEOPLE

SARAH AND SALEEM
PAL 2018 (127 min. met pauze)
Regie: Muayad Alayan
Met o.a.: Maisa Abd Elhadi

*****

Een affaire tussen een Joodse
vrouw en een Palestijnse man
leidt in het verdeelde
Jeruzalem tot een politieke
spionagethriler. Winnaar
Speciale Juryprijs op het IFFR.

USA 2018 (135 min. met pauze)
Regie: Spike Lee
Met o.a.: Adam Driver

*****
Provocerende film over een
Afro-Amerikaanse politieman
die er in slaagt te infiltreren in
de Ku Klux Klan. Ongelooflijk,
maar waargebeurd verhaal.
Winnaar Grote Juryprijs van het
Cannes Filmfestival 2018.

SAY
N 2017 (106 min. geen pauze)
Regie: Iram Haq
Met o.a.: Adil Hussain

*****

Een ontroerend en aangrijpend
verhaal over de complexe
relatie tussen een vader en zijn
dochter , een jonge vrouw die
haar eigen weg wil vinden
tussen twee culturen.

