01-11-2022: 20:00 uur

22-11-2022: 20:00 uur

The Velvet Queen

L’amour c’est mieux que la vie

Fra, 2021, 92 min., 12 jaar
Regisseur: Marie Amiguet

Presenteert:

Fra 2022, 116 min.,9 jaar
Regisseur: Claude Lelouch

’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.

Toen ze de gevangenis verlieten,
besloten Gérard, Ary en Philippe
voortaan eerlijk door 't leven te
gaan. Twintig jaar later hoort Gérard
dat hij niet lang meer te leven heeft.
Zijn vrienden willen hem 'n
allerlaatste romance geven, om
Gérards levensmotto te eren, want:
liefde is beter dan 't leven.…

08-11-2022: 20:00 uur

29-11-2022: 20:00 uur

Alcarràs

Hit the Road

Spa 2022, 119 min., 12 jaar
Regisseur: Carla Simon Pipó

Ira 2021, 93 min.,AL jaar
Regisseur: Panah Panahi

Zo lang ze zich kunnen herinneren
besteedt de Solé familie de zomer
aan het oogsten van perziken op
hun boomgaard in Alcarràs. Dit
jaar kan echter de laatste keer
zijn, als blijkt dat de eigenaar
overweegt het land te verkopen.
Er liggen plannen op tafel om de
perzikbomen te kappen en zonnepanelen te plaatsen.
.

Filmhuis Lisse

Een familie van vier rijdt door een
prachtig desolaat Iraans
landschap. Een vader liggend met
zijn been in het gips, een moeder
die door haar tranen heen lacht,
een jong kind dat als vuurwerk
door het voertuig stuitert. En een
volwassen zoon die niets zegt, zijn
ogen op de weg gericht

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.)

15-11-2022: 20:00 uur

06-12-2022: 20:00 uur

Corsage

Competencia Oficial

Dsl/Fra/Ork 2022, 115 min.,12 jaar
Regisseur: Marie Kreutzer

Spa 2022, 115 min.,9 jaar
Regisseur: G.Duprat & M Cohn

Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop via de website van
het FHL en vanaf 10 dagen voor de voorstelling.

Keizerin Elizabeth van Oostenrijk
wordt verafgood om haar
schoonheid en inspirerende
modetrends. In 1877 viert ze haar
40ste verjaardag en moet ze
vechten om haar imago in stand te
houden door haar korset steeds
strakker te rijgen. ‘Sissi’s’ rol is
tegen haar zin gereduceerd tot puur performatief…

Hilarisch kijkje achter de schermen
bij de totstandkoming van de
fictieve film Official Competition.
Waarbij de twee hoofdrolspelers
(gespeeld door Banderas en
Martínez) op een gegeven moment
onder een gigantisch opgetakeld
rotsblok belanden, alleen omdat de
regisseur spanning op hun
gezichten wil zien…

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

13-12-2022: 20:00 uur

Weer lid van het Filmhuis Lisse?

Close

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.

Ned/Bel/Fra 2022, 119 min., 12 jaar
Regisseur: Carla Simon Pipó
Leo en Remi, 13, zijn vrienden zo
lang ze zich kunnen herinneren.
De vriendschap is vrolijk, intens
en bovenal onafscheidelijk. Toch
lijkt een ogenschijnlijk
onschuldige gebeurtenis genoeg
om hen uit elkaar te drijven. Vol
onbegrip zoekt Leo toenadering
tot de moeder van Remi.

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.

20-12-2022: 20:00 uur

Mrs. Harris Goes to Paris
GBr 2022, 115 min.,AL jaar
Regisseur: Anthony Fabian
Mrs. Harris Goes to Paris, is het
betoverende verhaal van een
ogenschijnlijk gewone Britse
huishoudster wiens droom om
een couture-jurk van Christian
Dior te bezitten haar meeneemt
op een bijzonder avontuur naar
Parijs.performatief…

Filmhuis Lisse, opgericht in 1981

