13-09-2022: 20:00 uur

04-10-2022: 20:00 uur

To Olivia

Délicieux
Fra, 2021, 120 min., 12 jaar
Regisseur: Éric Besnard

GBr, 2021, 94 min., 9 jaar
Regisseur: John Hay
1962, de excentrieke, wereldberoemde kinderboekenschrijver
Roald Dahl en zijn echtgenote,
glamoureus Hollywoodactrice
Patricia Neal, hebben zich teruggetrokken op het Engelse platteland
om hier hun jonge kinderen op te
voeden. Wanneer hun dochter
Olivia overlijdt, heeft dit onvoorstelbare verlies onvermijdelijk
invloed op hun relatie..

Het restaurant is niet meer weg te
denken uit ons bestaan. Toch is dit
pas een fenomeen uit de achttiende eeuw. Délicieux is een ode
aan de Franse koks die een plek
bedachten met een vast menu
voor een vaste prijs, waar iedereen welkom was en goed eten
niet meer het alleenrecht van de
adel was…

11-10-2022: 20:00 uur

20-09-2022: 20:00 uur

Encore

Bergman Island

Fra, 2022, 117 min., 9 jaar
Regisseur: Cédric Klapisch

Dsl/Fra/Zwe, ‘21, 120 min., 12 jaar
Regisseur: Mia Hansen-Løve

Cédric Klapisch duikt in de wereld
van de dans. Klassiek ballet en
moderne dans komen samen in een
verhaal over hoop dat zich afspeelt
tussen Bretagne en Parijs. De 26jarige balletdanseres Élise loopt
tijdens een voorstelling ‘n blessure
op waardoor ze waarschijnlijk nooit
meer zal kunnen dansen.

Een Amerikaans filmmakend echtpaar gaat in een pelgrimstocht naar
de plaats die Ingmar Bergman
inspireerde, om daar elk scenario’s
te schrijven. Naarmate de zomer en
hun werkstukken vorderen, beginnen de grenzen tussen realiteit en
fictie te vervagen tegen de achtergrond van het wilde landschap van het eiland.

27-09-2022: 20:00 uur

Mothering Sunday

Filmhuis Lisse

18-10-2022: 20:00 uur

Rose

GBr, 2021, 110 min., 12 jaar
Regisseur: Eva Husson

GBr, 2021, 94 min., 9 jaar
Regisseur: John Hay

Alle herinneringen van weeskind
Jane Fairchild voeren terug tot één
zonnige Moederdag in 1924. In de
zintuigelijke film van Eva Husson
klinken echo’s door van de manieren
waarop het had kúnnen gaan. De
gelijknamige roman van Graham
Swift uit 2016 is met zorg en
aandacht voor detail verfilmd..

Herfst van 1997. Een groep
toeristen reist van Noord
Denemarken naar Parijs. Onder
hen zijn twee zussen, Inger en
Ellen, wier relatie op de proef zal
worden gesteld. De bus is nog
maar net op de snelweg of Inger
deelt haar geestesziekte met de
rest van het gezelschap. Het wordt een reis die ze nooit zullen
vergeten…

Presenteert:
Programma Najaar 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 soms filmklassiekers en documentaires en
organiseren we graag speciale voorstellingen; ook voor derden.

Vertoningsadres: Floralisplein 69, 2161 HX LISSE
Het niet verplichte lidmaatschap kost € 16,- per filmtheaterjaar
(aug.-juni). Betaling via IBAN: NL38 INGB 0001368200 t.n.v. FHL
(onder vermelding van naam en adres + evt. oude Lidmaatschapnr.)
Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop via de website van
het FHL en vanaf 10 dagen voor de voorstelling.
Kosten Kaartjes:
De foyer opent:
De zaal opent:
Start voorstelling:

€ 7,= (excl € 0,50 per reservering)
19.30 uur
19:45 uur
20.00 uur.

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

25-10-2022: 20:00 uur

Mes frères, et moi
Fra 2021, 109 min., 9 jaar
Regisseur: Yohan Manca

drama.

Innemend familiedrama over een
tiener uit een volksbuurt die
tijdens het uitoefenen van een
taakstraf een operazangeres
ontmoet. Het wordt een keerpunt
in zijn leven. Deze prachtige
coming-of-agefilm, vol jongensdromen en passie voor muziek,
combineert komedie met sociaal

01-11-2022: 20:00 uur

The Velvet Queen
Fra, 2021, 92 min., 12 jaar
Regisseur: Marie Amiguet
’s Werelds meest gerenommeerde
natuurfotografen Vincent Munier,
schrijver Sylvain Tesson doen mee
op een onderzoeksmissie, in een
poging om een glimp op te vangen
van de zeldzame sneeuwluipaard.
De queeste van de vrienden wordt
vastgelegd met oog het
natuurschoon en een vleugje
relativerende humor..

Mothering Sunday draaien

Weer lid van het Filmhuis Lisse?

we tijdens de najaarsfeesten in
Lisse in samenwerking met de
Harddraverij vereniging Lisse e.o.

In 2021 werd het lidmaatschap van het FHL i.v.m. de Corona
crises kosteloos verlengd, maar afgelopen filmtheaterjaar niet.
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. U steunt daarmee het Filmhuis Lisse.

Deze samenwerking bestaat al
bijna net zo langs als het Filmhuis
Lisse bestaat!

Kaartverkoop:
Vanaf afgelopen theaterjaar 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 gekocht worden.
De kassa van het Filmhuis blijft gesloten.

Rose draaien in samenwerking met LIFF.
Daardoor kan het
Filmhuis Lisse in de
aanloop van het LIFF
een film vertonen die
tijdens het festival te
zien is. Deze film is op
dat moment nog nergens in Nederland te zien geweest.
Het LIFF duurt van 03-13 november.
Thuisbasis van LIFF is het prachtige TRIANON theater in de
Breestraat van Leiden.
Voor meer informatie zie de website: https://liff.nl/

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

