24-08-2021: 18:30 en 20:30 uur

14-09-2021: 20:00 uur

Corpus Christi

The Father

POL, 2019, 116 min., 14 jaar

GBR, 2020, 96 min., 9 jaar
Regisseur: Florian Zeller

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

Filmhuis Lisse
Presenteert:

Fascinerend portret van een man
die zijn grip op de realiteit aan het
verliezen is. De briljante
vertolking van Antony Hopkins
laat je geen moment los. Olivia
Colman als zijn dochter Anne,
maakt zowel haar onmacht als
haar liefde tastbaar.

Programma NaZomer 2021

een jonge priester.
31-08-2021: 20:00 uur

21-09-2021: 20:00 uur

Gli anni più belli
(“De mooiste jaren”)

Nomadland
USA, 2020, 108 min., AL jaar
Regisseur: Chloé Zhao

ITA, 2020, 129 min., 14 jaar
Regisseur: Gabriele Muccino
Een zomerse Italiaanse film over
vriendschap, familie en het leven,
waarin we 4 vrienden volgen
gedurende 40 jaar. Giulio,
Gemma, Paolo en Riccardo zijn
sinds hun jeugd in de jaren ’80
hecht bevriend. Samen groeien ze
op, gaan ze door de puberteit en worden ze volwassen.

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:

Floralisplein 69, 2161 HX LISSE

07-09-2021: 20:00 uur

28-09-2021: 20:00 uur

I.v.m. het Covid-19 virus zijn de huisregels aangepast!

De Vogelwachter

The Tobacconist

NED, 2020, 89 min., al jaar
Regisseur: Threes Anna

AUS, 2018, 117 min., 12 jaar
Regisseur: Nikolaus Leytner

Het lidmaatschap kost € 16,- per filmtheaterjaar (aug.-juni).
Betaling liefst via IBAN: NL38 INGB 0001368200 t.n.v. FHL
(onder vermelding van naam en adres).

De vogelwachter woont bijna een
halve eeuw moederziel alleen en
zielsgelukkig op ‘n afgelegen
eiland. Dan krijgt hij bericht dat
zijn post wordt opgeheven. Aan
zijn gelukkige bestaan met de
natuur komt abrupt een eind.
De afgedankte vogelwachter
weigert echter te gaan.

Na de economische ondergang van
haar bedrijf op het platteland van
Nevada gaat met een bus op pad
om de wereld te verkennen als een
moderne nomade. In de film,
spelen echte nomaden w.o.
Swankie, mentoren en vrienden
die Fern steunen tijdens haar
ontdekking van het Amerikaanse westen

Informatie Filmhuis Lisse:

Teder en hartverscheurend
verhaal over een jongeman en zijn
vriendschap met Sigmund Freud
voor de tijd van de Duitse
annexatie in Wenen. De 17 jarige
Franz reist naar Wenen om in de
leer te gaan bij een
sigarenhandelaar. Daar ontmoet
hij de vaste klant Sigmund Freud.

Kaartverkoop in de voorverkoop aan te
schaffen; zie website FHL
Losse kaartjes:
€ 7, De foyer opent: 19.45 uur
Start voorstelling: 20.00 uur.
Contact:
Adriaan van Royenlaan 162, 2341 PZ Oegstgeest
Tel. 071 - 7856 757
Info@filmhuis-lisse.nl
www.fimhuis-lisse.nl

05-10-2021: 20:00 uur

Supernova
GBR, 2020, 94 min., AL jaar
Regisseur: Harry Macqueen
Colin Firth en Stanley Tucci zijn
fenomenaal als Sam en Tusker,
die samen hun weg moeten
vinden in een leven dat langzaam
uit hun handen glijdt.
Regisseur/schrijver Macqueen
weet perfect de juiste toon te
treffen in dit ingetogen drama
waarin liefde en verlies samen komen.

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

Door de COVID-19 crisis, zijn er minder stoelen beschikbaar.
Mogelijk wordt half augustus anders besloten….
Kaartjes zijn enkel nog in twee stappen verkrijgbaar door:
1. Een kaartje voorlopig te reserveren door te mailen
naar:
Info@Filmhuis-Lisse.nl.
Dit onder vermelding van:
a) Naam (onder deze naam worden de kaartjes
opgeslagen)
b) Aantal kaartjes
c) Titel van de film
d) Telefoonnummer
Deze voorlopige reservering blijft
vervolgens 24 uur geldig.
Is de voorstelling uitverkocht dat komt daar
binnen 24 uur via de email een bericht van.
Wordt binnen die tijd het geld overgemaakt
– zie verder – dan wordt de reservering
definitief. Zo niet dan vervalt de reservering.
2. Daarna geld over te maken naar de bankrekening van
het FHL,
IBAN: NL38 INGB 0001368200 t.n.v. Filmhuis LISSE.
Dit onder vermelding van:
a) Aantal kaartjes
b) Titel van de film

Weer lid van het Filmhuis Lisse?
Afgelopen jaar is het lidmaatschap van het FHL kosteloos
verlengd i.v.m. de Corona crises.
Het lidmaatschap van de FHL is strikt persoonlijk, kost € 16,per filmtheaterjaar en duurt van augustus t/m juni.
Het lidmaatschap stopt eind juni automatisch en kan daarna
weer verlengd worden.
Wordt lid door € 16,- over te maken naar de bankrekening van
de FHL. IBAN: NL38 INGB 0001368200 t.n.v. Filmhuis LISSE.
Dit onder vermelding van
a) Uw naam
b) Uw oude lidmaatschapsnummer
c) Voor het eerst lid?!, dan graag ook het volledige
adres.
Op de eerst volgende voorstelling ligt de
lidmaatschapskaart bij de foyer klaar.
De kaarten worden NIET verstuurd…

