Filmhuis Lisse
Presenteert:
Programma Winter 2020

Informatie Filmhuis Lisse:
Het Filmhuis Lisse vertoont iedere dinsdagavond een
arthouse film in de grote zaal van Floralis. Films met een
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:

Floralisplein 69, 2161 HX LISSE

I.v.m. het Covid-19 virus zijn de huisregels aangepast!
Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop via de website
van Theater Floralis. (www.FloralisLisse.nl).
Losse kaartjes:

€ 7, - N.B.: dit is EXclusief
reserveringskosten!
De zaal opent:
15 min voor aanvang
Start voorstelling: 18:30 en 20:30/21:00 uur.
Kaartverkoop op de vertonings-avond is NIET mogelijk.
Er zijn GEEN pauzes bij de films!
Contact:
Adriaan van Royenlaan 162, 2341 PZ Oegstgeest
Tel. 071 - 7856 757
Info@filmhuis-lisse.nl
www.fimhuis-lisse.nl

24-11-2021: 18:30 en 21:00 uur

06-04-2021: 18:30 en 20:30 uur

27-04-2021: 18:30 en 20:30 uur

Grâce à Dieu

Les plus belles années
d’une vie

The Singing Club

FRA, 2019, 137 min., 6 jaar
Pauze? geen
Regisseur: François Ozon
Regisseur François Ozon legt de
trauma’s bloot van een drietal
mannen die in hun jeugd
misbruikt zijn door een priester.
Ze verzamelen moed en klagen
de man aan via hun zelfhulpgroep La Parole liberée. Deze
bekroonde verfilming van een
waargebeurd verhaal is inspirerend en onthutsend tegelijk.
01-12-2021: 18:30 en 21:00 uur

FRA, 2019, 90 min., 6 jaar
Pauze? geen
Regisseur: Claude Lelouch
Ze kenden elkaar lang geleden:
de man & vrouw uit Un Homme
et Une Femme. Nu autocoureur
Jean-Louis zich verliest in zijn herinneringen, herenigt zijn zoon
hem met de vrouw die hij niet
kon koesteren, maar waar zijn geheugen en dromen nog vol van
zijn.
13-04-2021: 18:30 en 21:00 uur

Out stealing Horses

Hope (Håp)

NOR, 2019, 122 min., 12 jaar
Pauze? geen
Regisseur: Hans Petter Moland
Een rouwende weduwnaar
verhuist naar het land waar een
toevallige ontmoeting
herinneringen uit zijn verleden
opnieuw opwekt. Naar de
gelijknamige bestseller van Per
Petterson tegen de achtergrond
van de adembenemende landschappen tussen Noorwegen
en Zweden.

NOR/-ZWE, 2019, 126 min., AL
Pauze? geen
Regisseur: Maria Sødahl
Hope is een eerlijk en gevoelig
drama van Maria Sødahl,
gebaseerd op haar eigen
ervarin-gen. Wat gebeurt er met
de liefde wanneer je nog maar 3
maanden te leven hebt?
Ondanks de ziekte, is het geen
zware- maar een warme,
hoopgevende film, die zich in de dagen voor kerst afspeelt…

08-12-2021: 18:30 en 20:30 uur

20-04-2021: 18:30 en 20:30 uur

Un Homme et une
Femme

Corpus Christi

FRA, 1966, 102 min., AL
Pauze? geen
Regisseur: Claude Lelouch
Ruim vijftig jaar geleden vormden Jean-Louis Trintignant en
Anouk Aimée een
hartstochtelijk liefdespaar in
Claude Lelouchs klassieker. Een
man, een vrouw, een toevallige
ontmoeting. Meer heb je niet nodig voor een ‘belle histoire
d’amour’ zoals de Fransen zeggen.

POL, 2019, 116 min., jaar
Pauze? geen
Regisseur: Jan Komasa
De twintigjarige
jeugddelinquent Daniel droomt
ervan om priester te worden.
Vanwege zijn strafblad maakt
hij alleen geen schijn van kans.
Zijn leven krijgt echter een
onverwachte draai als hij tijdens
werkverlof in een dorpskapel wordt aangezien voor een
jonge priester.

(Military Wives)
GBR, 2020, 112 min., AL jaar
Pauze? geen
Regisseur: Peter Cattaneo
Het leven van een vrouw van
een militair kan zwaar zijn.
Gescheiden van geliefden liggen
angst en eenzaamheid op de
loer en altijd is er de vrees voor
die noodlottige klop op de deur.
Kate, de perfecte officiersvrouw, draagt die last echter
stoïcijns en met stijl.

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

