
1 dec The Rescue 
2021, UK/VS, E. C. Vasarhely & Jimmy Chin, 114 min., aanv. 20.00u, open 19.30u
Adembenemende documentaire van de makers van Free Solo over de red-
ding van een Thais jeugdteam dat vastzit in een kilometers diepe grot. 
NRC: “Opwindende reconstructie met Britten met een malle hobby als 
de innemende helden in dit verhaal." 

3 & 5 dec The French Dispatch
2020, VS/D, Wes Anderson, 108 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
The French Dispatch is een komedie met een absolute sterrencast in de 
onmiskenbare visuele stijl van regisseur Wes Anderson over het fictieve blad 
The French Dispatch. Een ode aan verhalenvertellers.
Trouw: ”Amusante, artistiek wervelende blik op de condition humaine.”
Met o.a.: Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet

10 & 12 dec Last Night in Soho
2021, VK, Edgar Wright, 118 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
In deze psychologische thriller betreedt een jonge vrouw op mysterieuze 
wijze het Londen van de jaren '60. Daar ontmoet ze haar idool. Niets is wat 

het lijkt en ze is getuige van gebeurtenissen met duistere gevolgen… 
De Volkskrant: ”Last Night in Soho is een visueel feest en een geslaagde 
mix van meerdere genres.”
Met: Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smuith

12 dec Jazz Sunday Harmen Fraanje
Aanvang 15.00u, zaal open 14.00u, entree 15,- en 10,- voor kids en studenten.
Pianist Harmen Fraanje wordt door de internationaal toonaangevende 
website AllAboutJazz ‘één van de meest indrukwekkende jonge Europese 
pianisten van het afgelopen decennium’ genoemd. Als pianist is hij soepel 
als een tijger, virtuoos en even uitdagend als bescheiden. 

15 & 16 dec Silence of the Tides

 2020, NL, Pieter-Rim de Kroon, 103 min., aanvang 20.00u, zaal open 19.30u
Met schitterende zonsondergangen, een divers dierenrijk en landschappen 
die twee keer per dag veranderen, heeft het Waddengebied zich veelvuldig 
bewezen als fotogenieke plek. Maar toch is het gebied nog nooit zo adem-
benemend in beeld gebracht als nu. 

Filmkrant: “Silence of the Tides: een weldadige vorm van niet-nadenken.” 
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17 & 19 dec Pig
2021, VK, Michael Sarnoski, 93 min., aanvang film 20.00u., zaal open 19.30u
Zonderling Rob woont in de wildernis van Oregon met zijn geliefde varken, 
dat hem helpt bij de truffeljacht. Als het varken op een dag ontvoerd wordt, 
keert Rob terug naar de bewoonde wereld en zet hij alles op alles om met 
haar herenigd te worden. Maar dan zal hij ook zijn verleden onder ogen 
moeten komen... 
De Volkskrant: 'Nicolas Cage schittert in droefgeestige zoektocht naar 
een varken.'
Met o.a.: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin

19 dec Familiefilm Mijn vader is een  
saucisse

2020, België, Anouk Fortunier, 84 min., aanvang film 14.00u, zaal open 13.30u
Feelgood komedie over dromen najagen en de moed die daarvoor nodig is. 
Paul besluit om zijn saaie maar betrouwbare kantoorbaan als bankier op te 
geven om acteur te worden. Dit valt dit bij zijn kinderen en zijn vrouw niet in 
goede aarde.
de Volkskrant: “Tragikomisch pleidooi voor meer empathie”
Met o.a.: Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche, Hilde De 
Baerdemaeker, Eva Van der Gucht

23 & 27 dec Spencer
2021, VK, Dld, VS, Chili, Pablo Larraín, 117 min., aanvang film 20.00u, zaal 
open 19.30u
Spencer speelt zich af tijdens de cruciale kerstdagen in de vroege jaren ’90 
waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins Charles 
niet werkt. Ondanks geruchten over affaires en een echtscheiding gaan de 
kerstfestiviteiten door op het landgoed van de koningin. Er wordt gegeten 
en gedronken en gejaagd. Diana kent het spel, maar durft ze te kiezen  
voor ‘the way out?’ 
Met o.a.:Kristen Stewart, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, 
Timothy Spall
NRC: 'Spencer’ is een portret van een prinses, een vrouw in een repres-
sief systeem, maar evenzeer van een actrice.

30 dec & 2 jan 2022 Annette
2021, F/VS, Leos Carax, 140 min., aanvang film 20.00u, zaal open 19.30u
Als de beroemde operazangeres Ann na een voorstelling de omstreden 
cabaretier Henry ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. De paparazzi 
volgt dit glamourkoppel op de voet, de wereld adoreert ze. De geboorte 
van hun bijzondere dochter Annette zal hun leven echter voorgoed  
veranderen.
The Guardian: "Annette is adventurous, anarchic and unexpectedly 
heartfelt."
Met o.a.: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Russell Mael

Ontwerp:

STIMIO

DE MEERPAAL

communicatie support

Drukwerk:

Kijk voor het meest actuele programma altijd op: filmhuisoosterbeek.nl 


