28 mei 2019 - 20.00 uur

18 juni 2019 - 20.00 uur

STAN & OLLIE

WERK OHNE AUTOR

GB 2018 (98 min. geen pauze)
Regie: John S. Baird
Met o.a.: Steve Coogan

D 2018 (189 min. met pauze.)
Regie: Florian H. Donnersmarck
Met o.a.: Sebastian Koch

*****

*****

Hartverwarmende film over
de afscheidstournee van het
wereldberoemde komische
duo. Een warme hommage
met levensechte en
ontroerende vertolkingen
van twee topacteurs. .

Het turbulente leven van een
kunststudent. Een fascinerend
en verscheurd tijdsbeeld van
een van de rumoerigste
periodes van Duitsland. De
film is geen minuut te lang.

4 juni 2019 - 20.00 uur

25 juni 2019 - 20.00 uur

STYX

GREEN BOOK

D 2018 (94 min. geen pauze)
Regie: Wolfgang Fischer
Met o.a.: Susanne Wolff

F ILMH U IS LIS S E
P R ES ENT EER T :
P R O GR A MMA
VO O RJ A A R 2019

USA 2018 (130 min. met pauze)
Regie: Peter Farrelly
Met o.a.: Viggo Mortensen

*****

*****

Een dokter krijgt op een
solo-zeilreis te maken met
morele dilemma's en de
grenzen van haar kunnen. Een
indrukwekkende en
persoonlijke film rond het
thema vluchtelingencrisis.

Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd
verhaal over de hechte
vriendschap tussen een
chauffeur en een concertpianist in de VS van 1962.
Oscarwinnaar Beste Film.

11 juni 2019 - 20.00 uur

SHOPLIFTERS
J 2018 (120 min. geen pauze)
Regie: Hirokazu Koreeda
Met o.a.: Jyo Kairi

*****
Een onverwachte gebeurtenis
legt de verborgen geheimen
van een bijzondere familie
bloot en stelt de
familiebanden hevig op de
proef. Winnaar Gouden Palm
van Cannes 2018.

Informatie Filmhuis Lisse
Aanvang voorstellingen: 20.00 uur (tenzij anders vermeld).
Kassa opent 19.30 uur. Reserveren niet mogelijk.
De tarieven voor het (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: 071-7856757. www.filmhuis-lisse.nl.

Van april t/m juni 2019 kunt u weer genieten van de beste
arthouse films die in de Nederlandse theaters vertoond worden.
Een gevarieerd aanbod met films uit diverse landen. Gemaakt
door gevestigde regisseurs en debutanten, met beroemde en
onbekende acteurs.Opvallende thema's in dit programma zijn
krachtige vrouwen, klimaatactivisme, vluchtelingenproblematiek, familieband en solidariteit.
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, 2161 HX Lisse

2 april 2019 - 20.00 uur

16 april 2019 - 20.00 UUR

DISOBEDIENCE

WOMAN AT WAR

GB 2017 (114 min. geen pauze)
Regie: Sebastian Leilo
Met o.a.: Rachel Weisz.

7 mei 2019 - 20.00 uur

CAPHARNAÜM

IJSL 2018 ( 101 min. geen pauze)
Regie: Benedikt Erlingsson.
Met o.a.: Halldora Geirhardsdottir

*****

LIB 2018 (120 min. geen pauze)
Regie: Nadine Labaki
Met o.a. Zain Al Rafeea

*****

Vrouw keert terug naar
de orthodoxe Joodse
gemeenschap in Londen,
waaruit ze was verbannen. De
passie voor een verboden
liefde laait weer op.
Spraakmakend en subtiel.

*****

Levenslustige vrouw leidt als
dirigente een rustig leven, maar
is tegelijkertijd een radicale
milieu-activiste.Dit lichtabsurde en droogkomische
portret was de IJslandse
inzending voor de Oscars.

Een indringend portret over
ouderschap en het overleven in
de armste wijken in Beiroet,
verteld door de ogen van een
kind. Publieksprijs Rotterdam
Filmfestival 2019.

9 april 2019 - 20.00 uur

23 april 2019 - 20.00 uur

14 mei 2019 - 20.00 uur

ROMA

DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMMER

THE FAVOURITE

MEX 2018 (135 min. geen pauze)
Regie: Alfonso Cuarón
Met o.a.: Marina de Tavira

GB 2018 (120 min. geen pauze)
Regie: Yorgos Lanthimos
Met o.a.: Olivia Colman

D 2018 (111 min. geen pauze)
Regie: Lars Kraume
Met o.a.: Jonas Dassler

*****
Technisch virtuoos en
inlevend: de regisseur
verfilmt zijn jeugd in de jaren
'70. Een ode aan de vrouwen
die belangrijk voor hem
waren. Winnaar van de Oscar
voor Beste Buitenlandse film.

*****

Begin 18e eeuw: Engeland is
in oorlog, maar koningin
Anne vermaakt zich met
triviale zaken, totdat een
machtsstrijd ontbrandt om
haar gunst.. "Heerlijk vilein
en subversief". Oscarwinnaar.

*****
Waargebeurd verhaal van een
scholierenprotest in de DDR
tegen het neerslaan van de
Hongaarse revolutie in 1956.
Soms is stilte het luidste
protest. Filmfestivalfavoriet.

16 april 2019 - 14.00 uur

DE MATTHAÜS
PASSION
NL 2017 (175 min. met pauze)
Regie: Cherry Duyns
Met o.a.: Reinbert de Leeuw

*****
De integrale en aangrijpende
uitvoering van de Matthaüs
Passion o.l.v. de bevlogen
dirigent Reinbert de Leeuw.
Deze mystieke, betoverende en
ontroerende filmervaring is op
veler verzoek terug. .

21 mei 2019 - 20.00 UUR
30 april 2019 - 20.00 uur

UN AMOUR

THE WIFE

IMPOSSIBLE

GB 2017 (100 min. geen pauze)
Regie: Björn Runge
Met o.a.: Glenn Close

F 2018 (135 min. met pauze)
Regie: Catherine Corsini
Met o.a.: Virginie Efira

*****

*****

IJzersterk, spannend en stijlvol
drama over menselijke relaties
en een vrouw die uiteindelijk
haar eigen stem vindt. Glansrol
voor Glenn Close, genomineerd
voor Oscar voor Beste Actrice.

Meeslepende film over een
onmogelijke liefde in het
Frankrijk van de jaren '50.
Publieksfavoriet IFFR. "Een
overtuigend en aangrijpend
liefdesdrama".

