20 aug ‘19: 20:00 uur

03 sep ‘19: 20:00 uur

Le Grand Bain

Wajib

FRA, 2018, 122 min., 12 jaar
Regisseur: Gilles Lellouche
In het gemeentelijk zwembad
bekwaamt ‘n groepje mannen van
middelbare leeftijd zich in de
kunst van het synchroonzwemmen. Ondanks sceptische reacties
van hun omgeving willen ze hun
land vertegen-woordigen op het
WK. Deze ontroerende tragikomedie won alle grote filmprijzen in
Frankrijk.

PAL, 2017, 96 min., 16 jaar
Regisseur: Annemarie Jacir
Een jonge Palestijn keert vanuit
Europa terug naar zijn geboortestad Nazareth om de bruiloft van
zijn zus bij te wonen. De progressieve levensopvattingen van Shadi
botsen met de conserva-tieve
ideeën van zijn vader. Samen
ontdekken ze een veranderende
stad, maar vooral elkaar.

27 aug ‘19: 15:00 uur

10 sep ‘19: 20:00 uur

Tea with the dames

Les Invisibles

GBR, 2018, 120 min., 12 jaar
Regisseur: Roger Michell
Vier iconische Britse theater- en
filmactrices ontmoeten elkaar
jaarlijks bij een van hen thuis om
o.a. herinneringen op te halen aan
hun roemruchte verleden. Voor
één keer laten ze een
cameraploeg toe zodat wij mee
kunnen genieten. Laatste Dinsdag
van de Maand voorstelling.

FRA, 2018, 96 min., 12 jaar
Regisseur: Louis-Julien Petit
De sociale werkers van ’n dagopvang voor vrouwen moeten al
hun moed en creativiteit inzetten
als hun tehuis moet sluiten door
het stopzetten van subsidie. De
film is een ode aan de
weerbaarheid van de vrouw die
op straat leeft en de moedige
sociale werkers die hen helpen.

Filmhuis Lisse
Presenteert:
Programma Najaar 2019

Informatie Filmhuis Lisse:
Het Filmhuis Lisse vertoont iedere dinsdagavond een arthouse
film in de grote zaal van Floralis. Films met ‘n artistiek karakter: spraakmakende films, die verbazen, ontroeren, intrigeren,
schuren en plezieren.
Wij presenteren een zo’n breed mogelijk aanbod: van onbekende juweeltjes tot Oscarwinnaars, films uit alle windstreken
en prijswinnaars op (inter)nationale filmfestivals.
Daarnaast programmeren we regelmatig filmklassiekers en documentaires en organiseren we graag speciale voorstellingen;
ook voor derden.
Vertoningsadres:

27 aug ‘19: 20:00 uur

17 sep ‘19: 20:00 uur

On the Basic of Sex

A Private War

USA, 2018, 120 min., 9 jaar
Regisseur: Daniel Stiepleman
Waargebeurd en inspirerend
verhaal over juriste Ruth Bader
Ginsburg, die in een door mannen
gedomineerde wereld haar weg
naar het Amerikaans Hooggerechtshof heeft bevochten. Het
bijzondere verhaalis tijdloos
vormgegeven, want haar verhaal
is relevanter dan ooit.

USA, 2018, 110 min., 16 jaar
Regisseur: Matthew Heineman
Gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van een van de meest
gevierde oorlogscorrespondenten
van deze tijd: de Britse Marie
Colvin. Totaal onbevreesd en
opstandig dringt ze door tot de
kern van gewapende conflicten
om de onderdrukten een stem te
geven, ondanks grote
persoonlijke offers.

Floralisplein 69, 2161 HX LISSE

Het lidmaatschap kost € 16,- per filmtheaterjaar (aug.-juni).
Betaling liefst via IBAN: NL38INGB 0001368200 t.n.v. FHL
(onder vermelding van naam en adres).
Kaartverkoop uitsluitend á contant
aan de kassa in de foyer en enkel
op de vertoningsavonden.
Losse kaartjes:
€ 7, - Leden € 6,De kassa opent: 19.30 uur
Start voorstelling: 20.00 uur.
Reserveren is NIET mogelijk
Contact:
Adriaan van Royenlaan 162, 2341 PZ Oegstgeest
Tel. 071 - 7856 757
Info@filmhuis-lisse.nl
www.fimhuis-lisse.nl

24 sept. '19: 15:00 uur

08 okt ‘19: 20:00 uur

29 okt ‘19: 15:00 uur

In het kader van "De-LaatsteDinsdag-van-de-Maand-Voorstellingen”, vertonen we weer een mooie
verzameling filmfragmenten en foto's
uit het rijke archief van de Vereniging
Oud Lisse.
N.B.: Voorstellingen die we dan
draaien, worden door de gezamenlijkheid van vaste gebruikers van
Floralis i.s.m. BESCAL georganiseerd.
Hiervoor geldt een toegangsprijs van
€ 7,- incl. consumptie. Kaartjes zijn
aan de kassa van Floralis en bij de winkel van “Antieke Prenten” op
het Vierkant in Lisse te reserveren en te koop.
24 sep ‘19: 20:00 uur

The Fall of the American
Empire

Freek

CAN, 2018, 127 min., ? jaar
Regisseur: Denys Arcand
Een filosoof werkt nood-gedwongen voor een koeriersdienst. Hij
komt voor ‘n moreel dilemma te
staan als hij getuige is van een
overval. Geestige en satirische
overvalfilm die de rol van geld in
onze maat-schappij kritisch tegen
het licht houdt. Filmhuisfavoriet.

Ned, 2019, 81 min., 12 jaar
Regisseur: Dennis Alink
“Hoe lang kan ik nog mee?” zingt
Freek de Jonge in deze documentaire. De film onderzoekt of de
cabaretier, die dit jaar 75 wordt,
het podium gebruikt om aan de
realiteit te kunnen ont-snappen.
Geconfronteerd met collega’s,
vrienden en Hella, ontstaat een
ontwapenend en intiem portret….

15 okt ‘19: 20:00 uur

Rocketman

The White Crow

GBR, 2019, 121 min., 12 jaar
Regisseur: Dexter Fletcher
Een musical fantasy gebaseerd
op het bijzondere verhaal over
de legendarische artiest in het
begin van zijn muziekcarrière.
Elton John, een small-town boy,
groeit uit tot een van de iconen
van de popcultuur. De meest
geliefde nummers worden
gezongen door hoofdrolspeler
Taron Egerton.

FRA/GB, 2018, 127 min., 12 jaar
Regisseur: Ralph Fiennes
Het waargebeurde verhaal van
Rudolf Noerejev, een unieke
danser die de wereld van ballet
voorgoed veranderde. We zien
hoe Noerejevs jeugd werd
getekend door armoede en zijn
opkomst als danser in Leningrad.
Tijdens de Koude Oorlog lonkt het
Vrije Westen.

29 okt ‘19: 20:00 uur

Titel onbekend
Regisseur: LIFF
Speciale voorpremière van een speelfilm, die vertoond gaat
worden op het Leiden International Filmfestival (LIFF). De film
gaat in ons aller Filmhuis Lisse vertoond worden als opwarmer
voor het Leids Filmfestival (31 oktober – 10 november 2019)

01 okt ‘19: 20:00 uur

22 okt ‘19: 20:00 uur

05 nov ‘19: 20:00 uur

I’m not a witch

Red Joan

Pajaros de Verano

GBR, 2018, 92 min., 12 jaar
Regisseur: Rungano Nyoni
De 9-jarige Zambiaanse Shula
wordt schuldig bevonden aan
hekserij en verbannen naar een
heksenkolonie als toeristen
attractie. Oudere lotgenoten
ontfermen zich over haar, maar
het meisje verlangt naar de
vrijheid. Kleurrijk, tragisch,
absurd, sprookjesachtig, komisch
en bloedserieus.

GBR, 2018, 101 min., 12 jaar
Regisseur: Trevor Nunn
De Britse Joan is gepensioneerd
en leidt een rustig leven, tot ze
wordt gearresteerd voor verraad
en spionage. Ze blijkt jarenlang
een invloedrijke spion voor de
KGB te zijn geweest. Hoe kwam
Joan voor onmogelijke keuzes
komt te staan? Hoe ver zou je
gaan om een oorlog te
voorkomen?

Col, 2018, 125 min., 16 jaar
Regisseur: Ciro Guerra
Prachtige inkijk in de familierituelen van de Wayuu’s in Colombia.
Eeuwenoude tradities komen
onder druk te staan door ruzie in
de opkomende drugshan-del. In 5
adembenemend gefilm-de hoofdstukken verandert het traditionele Colombia in een arena van
drugs, hebzucht, wraak en bloed.

12 nov ‘19: 20:00 uur

26 nov ‘19: 20:00 uur

Yesterday

Wild Rose

GBR, 2019, 112 min., 12 jaar
Regisseur: Danny Boyle
Jack Malik, een mislukte
muzikant krijgt ’n ongeluk.
Wanneer hij wakker wordt blijkt
dat The Beatles nooit hebben
bestaan. Jack is de enige die de
muziek van de band nog kent en
wanneer hij Yesterday speelt,
denkt iedereen dat hij een genie
is. Een onweerstaanbare
‘Magical Mystery Tour’.

GBR, 2018, 101 min., 12 jaar
Regisseur: Tom Harper
Een jonge moeder uit Glasgow
droomt om naar Nashville te
verhuizen en countryster te
worden. Haar moeder helpt het
gezin en denkt er totaal anders
over. Een hartverwarmende film
over moeders en dochters,
dromen en realiteit en over
muziek waar je onmogelijk stil bij
kunt blijven zitten.

19 nov ‘19: 20:00 uur

Ramen Shop
JAP, 2018, 89 min., AL jaar
Regisseur: Eric Khoo
De Japanse ramen chef Masato
besluit naar Singapore te reizen
om meer te weten te komen over
de geschiedenis van zijn
overleden ouders. Eenmaal daar
aangekomen stuit hij op diepgewortelde familiegeheimen en
heerlijke traditionele (ramen)
gerechten.

Filmhuis Lisse; opgericht in 1981.

