Dinsdagavond 9 november geen filmvoorstelling!

Weer lid van het Filmhuis Lisse?

Het Filmhuis Lisse maakt 9 november graag plaats voor de
speciale theateravond met Karin Bloemen voor velen die bij
het Covid-vaccinatie-programma betrokken zijn geweest: de
huisartsenposten van Lisse én de medewerkers van de GGDHollands Midden.

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.

Dankzij hun royale inzet zijn we stap voor stap uit de
Coronacrisis aan het komen. Zij hebben zich verantwoordelijk
gevoeld en zijn aan de slag gegaan. Onvermoeibaar naast hun
reguliere werk, of toch weer aan de slag na pensionering. Als
student naast hun studie. Hoe dan ook, ze hebben ervoor
gekozen om vroeg op te staan en aan de slag te gaan.
Hierdoor zijn we zover dat ook ons aller Theater Floralis en het
Filmhuis in Lisse weer open mogen gaan.

Filmhuis Lisse
Presenteert:
Programma Najaar 2021

Kaartverkoop:
Vanaf dit najaar is het mogelijk om kaartjes te kopen via het
betaalsysteem dat gekoppeld is aan de website van het FHL.
Tien dagen voor iedere voorstelling zijn de kaartjes te koop.
De reserveringskosten bedragen € 0,50 per reservering.
Aan de zaal kunnen geen kaartjes meer verkocht worden.
De kassa van het Filmhuis blijft gesloten.

Informatie Filmhuis Lisse:

Als dank organiseert St. Theater Floralis Lisse deze avond.
Dank ook aan St. Lokaal Fonds Lisse, de Gemeente Lisse en St.
Bescal om deze avond mogelijk te maken.

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

Het lidmaatschap kost € 16,- per filmtheaterjaar (aug.-juni).
Betaling via IBAN: NL38 INGB 0001368200 t.n.v. FHL

(onder vermelding van evt. oude lidmaatschapsnummer, naam &adres).

Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop
verkrijgbaar via website van het FHL
Losse kaartjes:
De foyer opent:
De zaal opent:
Start voorstelling:

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

€ 7, - excl. € 0,50 per reservering
19.30 uur
20:00
20.00 uur.

Contact:
Adriaan van Royenlaan 162, 2341 PZ Oegstgeest
Tel. 071 - 7856 757
Info@filmhuis-lisse.nl
www.fimhuis-lisse.nl

26-10-2021: 20:00 uur

23-11-2021: 20:00 uur

14-12-2021: 20:00 uur

Minari

Mijn vader is een vliegtuig

The Quest for Tonewood

USA, 2020, 115 min., 9 jaar
Regisseur: J Lee Isaac Chung

Ned, 2020, 90 min., 9 jaar
Regisseur: Antoinette Beumer

Ned/Nor, 2020, 83 min., AL jaar
Regisseur: Hans Lukas Hansen

Eva lijkt alles te hebben: gezin,
succesvol bedrijf en haar droomhuis. Als haar moeder
plotseling overlijdt ontdekt ze dat
haar leven bestaat uit leugens en
geheimen. Eva wordt steeds
angstiger en begint de grip op de
werkelijkheid te verliezen. Zie de
debuutroman van auteur én regisseur Antoinette Breumer..

Een luthier is geobsedeerd door
het idee om een viool te maken,
waarvan het geluid zo uitzonderlijk is dat het de muzikant die
het speelt zal opwinden en de
zielen van degenen die het
horen zal strelen. Hiervoor is
een esdoorn nodig, gekapt uit
een heilige boom die alleen in een Balkanbos staat…

Regisseur Lee Isaac Chung had
bijna gedesillusioneerd de
filmwereld vaarwel gezegd, toen
hij met Minari een alom
bejubelde film maakte,
gebaseerd op zijn jeugd als
migrantenzoon. Zuid-Koreaanse
migranten die op het platteland
van Arkensasde de Amerikaanse Droom najagen.
02-11-2021: 20:00 uur

30-11-2021: 20:00 uur

21-12-2021: 20:00 uur

Quo Vadis, Aida?

Undine

The French Dispatch

Bosnie Herz. Ned, ‘20, 102 min., 14 jr
Regisseur: Jasmila Žbanić

DSL/FRA, 2020, 90 min., 9 jaar
Regisseur: Christian Petzold

Dsl/USA, 2020, 108 min., 9 jaar
Regisseur: Wes Anderson

Quo Vadis, Aida? is een
Bosnische speelfilm van Jasmila
Žbanić (Grbavica, winnaar
Gouden Beer) die een fictieve
weergave geeft van de genocide
in Srebrenica. Met onder
anderen Raymond Thiry (Penoza)
en Johan Heldenbergh (The
Broken Circle Breakdown) als Dutchbatters..

“Als je weggaat, moet je dood”.
Met deze woorden laat de schijnbaar onbewogen Undine Johannes
achter op een Berlijns terras, net
nadat hij gezegd heeft niet met
haar verder te willen. Undine is
historica, gids en gespecialiseerd
in de stadsontwikkeling van
Berlijn. Onderweg naar het werk gaat het gebeuren.

The French Dispatch presenteert
een collectie verhalen uit de
laatste uitgave van een
Amerikaans tijdschrift dat in de
20ste eeuw in een fictief Frans
stadje gemaakt werd. De
hoofdrollen worden vertolkt
door een grote lijst acteurs die
genoegen namen met een kleine rol (cameo)..

16-11-2021: 20:00 uur

07-12-2021: 20:00 uur

04-01-2022: 20:00 uur

The Mauritanian

Un triomphe

Eiffel

USA, 2020, 129 min., 16 jaar
Regisseur: Kevin Macdonald

Fra, 2021, 107 min.,12 jaar
Regisseurs: Hans Lukas Hansen

Fra, 2021, 108 min., 09 jaar
Regisseur: Martin Bourboulon

Geen beter stuk om met
gevangenen te spelen dan
Samuel Beckett’s “Waiting for
Godot”, want zij weten wat
wachten is. In de speelfilm Un
triomphe halen vijf gevangenen
niet alleen artistieke
bevrediging uit de opvoering
van het stuk. Gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen in een
Zweedse gevangenis in 1986.

Een romantisch en waargebeurd verhaal over de
liefde tussen twee mensen
die de skyline van Parijs voor
altijd heeft veranderd. Na het
succesvol afronden van de
constructie van het
Vrijheidsbeeld van Frédéric Bartholdi, ligt de wereld aan
de voeten van ingenieur Gustave Eiffel.

The Mauritanian vertelt het
waargebeurde verhaal van
Mohamedou Ould Slahi (Tahar
Rahim), die door de Amerikaanse
regering werd opgepakt voor de
aanslagen op 9/11 en zonder enige
vorm van rechtspraak gevangen
werd gezet in Guantamo Bay.
Met Jodie Foster & Benedict Cumberbatch.

