12-04-2022: 20:00 uur

03-05-2022: 20:00 uur

Tout s’est bien passé

The Worst Person in the
World

Fra, 2021, 113 min.,AL jaar
Regisseur: François Ozon
Wat als je eigen vader je vraagt
om hem uit zijn lijden te verlossen? Aan Emmanuèle en haar
zus Pascale om de knoop door te
hakken. Dat die vraag überhaupt
op hun bord terechtkomt, is de
schuld van euthanasiebeleid in
Frankrijk. Wanneer de zussen hun
vader helpen, riskeren ze een zware celstraf…eigen bodem!

The Worst Person in the World,
genomineerd voor twee Oscars
(internationale film en
scenario), gaat net zozeer over
een groeiend besef van
sterfelijkheid als over
carrièrekeuzes en liefdesleed.
De melancholieke ondertoon geeft de film een ziel.

10-05-2022: 20:00 uur

19-04-2022: 20:00 uur
Hytti Nro 6

Madres Paralelas

FIN, 2021, 107 min., 12 jaar
Regisseur: Juho Kuosmanen

SPA, 2021, 120 min., 9 jaar
Regisseur: Pedro Almodóvar

De Finse Laura ontvlucht de liefde
en het leven in Moskou. Ze
neemt de trein richting
Moermansk en moet tijdens de
lange reis haar wagon
noodgedwongen delen met de
Russische mijnwerker Ljoha met
wie ze op het eerste gezicht niks
gemeen lijkt te hebben. Naar de roman van Rosa Liksom.

op school te begrijpen!

Noorwegen, 2021, 128 min 14 jaar
Regisseur: Joachim Trier

Met Madres Paralelas komt de
Spaanse meester Pedro
Almodóvar opnieuw met een
fascinerende blik op moeders en
moederschap. Na het grote
succes van Dolor y Gloria maakt
hij vrouwen weer het middelpunt
van zijn werk met Penélope Cruz
en Milena Smit.

26-04-2021: 20:00 uur

17-05-2020: 20:00 uur

Un monde

Elizabeth

België, 2021, 72 min. AL jaar
Regisseur: Laura Wandel

GBR, 2022, 90 min., AL jaar
Regisseur: Roger Michell

In Un monde van de Belgische
filmmaker Laura Wandel krijgt
de kijker toegang tot de
afgeschermde wereld van de
basisschool. In intiem detail zien
we hoe Nora, nieuw op school,
moet proberen de ongeschreven regels van de wrede chaos

Elisabeth Windsor, de oudste en
langst regerende monarch, werd
geboren op 21 april 1926 in
Londen. Net als iedereen viert ze
haar verjaardag op die dag. De 2e
zaterdag van juni, dit jaar 12 juni,
is een dag van nationale viering,
“Trooping of the Colour”
genaamd.

Filmhuis Lisse
Presenteert:
Programma Voorjaar 2022

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

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).
Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop via de website
van het FHL.
Kosten Kaartjes: € 7,= (excl € 0,50 per reservering)De foyer opent: 19.30 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

24-05-2022: 20:00 uur

07-06-2022: 20:00 uur

France

C’Mon C’Mon

FRA 2021, 134 min, 12 jaar
Regisseur: Bruno Dumont

USA, 2021, 108 min, AL jaar
Regisseur: Mike Mills

Sterverslaggever France de
Meurs schuwt de sensatie niet
wanneer dit voor hogere
kijkcijfers zorgt. Haar leven
speelt zich af in de televisiestudio en in oorlogsgebied,
terwijl ze ook een gezin heeft.
Haar hectische bestaan komt
plotseling tot stilstand na een verkeersongeluk.

Johnny ‘n emotioneel
onvolgroeide, zachtaardige
radiojournalist reist door het land
om kinderen te interviewen over
hun gedachten, hun wereld en
hun toekomst. Dan wordt Johnny
opgezadeld met de zorg voor zijn
neefje Jesse. Jesse brengt een
nieuw perspectief terwijl ze van staat naar staat reizen...

31-05-2022: 15:00 uur

14-06-2022: 15:00 uur

Ich bin dein Mensch

After Yang

DSL, 2021, 102 min., AL jaar
Regisseur: Maria Schrader

USA, 2021,97 min., 9 jaar
Regisseur: Kogonada

In Ich bin dein Mensch neemt
Maria Schrader zowel relaties als
het romcomgenre onder de loep
door een vrouw op te zadelen
met een robot als levenspartner.
Hoofdrolspeelster Maren Eggert
won hiermee de genderneutrale
acteerprijs op het filmfestival van Berlijn.

After Yang is een al even
meditatieve film als Kogonada's
speelfilmdebuut Columbus.
Tegelijkertijd laat de regisseur
zien dat hij risico's durft te
nemen door een uitstapje te
maken naar sciencefiction. Een
op het eerste gezicht compleet
tegenovergesteld genre van het realistische (familie)drama.

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.
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.

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

