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Filmliga Heuvelrug
De Filmliga Heuvelrug selecteert en vertoont al
bijna 50 jaar films voor haar abonnementhouders.
Dit gebeurt in één van de zalen van bioscoop Figi
te Zeist. Het bestuur van de Filmliga programmeert
gevarieerd uit het actuele internationale filmaanbod
en selecteert behalve op kwaliteit, op criteria als
vernieuwend, eigenzinnigheid, cinematografisch
bijzonder, artistiek, maatschappijkritisch of gewoon
mooi.

Hoe word ik abonnee
Iedereen kan abonnementhouder worden, waarbij
de capaciteit van onze filmzaal het maximaal

Meer informatie
Het seizoensabonnement loopt van september t/m mei.
In tegenstelling tot vorig jaar omvat iedere serie 11 films.
Er zijn twee series waaruit u kunt kiezen. U kunt uiteraard
ook kiezen voor beide series.
Dit jaar wordt serie 1 om 19:00 uur en 21:15 uur
vertoond en serie 2 om 19:45 uur.
Alle films draaien zonder pauze.
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De prijs per serie bedraagt € 85,-. Losse kaarten à € 9,(voor niet-abonnees, introducés of ter kennismaking met
de Filmliga) zijn in beperkte mate, vlak voor aanvang van
de voorstelling, verkrijgbaar aan de bestuurstafel van
de Filmliga Heuvelrug in bioscoop Figi. Pinnen is niet
mogelijk.
Telefonisch reserveren of bestellen via Figi of Filmliga
Heuvelrug is niet mogelijk en een plaats kunnen wij niet
garanderen.
Aan het eind van het seizoensabonnement wordt het
nieuwe programma voor het volgende seizoen bekend
gemaakt. Abonnementhouders en belangstellenden
worden in staat gesteld om zich als eerste aan te melden
voor een nieuw abonnement.

aantal abonnementhouders bepaalt. Indien u
een abonnement wenst, kunt u zich aanmelden
via onze website. Via de webwinkel kiest u de
gewenste serie(s), de aanvangstijd(en) en het aantal
abonnementen. U betaalt met iDeal en ontvangt
direct daarna uw E-ticket(s) per mail die u zelf 1x
dient uit te printen en telkens meeneemt naar
de voorstelling. Bij de zaaldeur wordt uw E-ticket
gescand. Later wisselen van serie of aanvangstijd is
niet mogelijk.

De abonnementsverkoop start
zaterdag 6 april op onze website:

www.filmliga.nl

In onze andere serie (Serie 2) bieden wij de volgende films aan
17 | 09 | 2019
Woman at war
01 | 10 | 2019
The Guilty
05 | 11 | 2019
Shoplifters
26 | 11 | 2019
Roma
17 | 12 | 2019
Lean on Pete
14 | 01 | 2020
Liebe in den Gängen
04 | 02 | 2020
So help me God DOCU
03 | 03 | 2020
Burning
24 | 03 | 2020
Jusqu’à la garde
21 | 04 | 2020
Werk ohne Autor
12 | 05 | 2020
Verrassingsfilm

Filmliga Heuvelrug
p/a Koninginneweg 2
3941DP Doorn
info@filmliga.nl
www.filmliga.nl
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3 september 2019

29 oktober 2019

10 december 2019

het leven begeleiden. Gelukkig
komt de zelfverzekerde Mo in haar
leven en ontstaat een bijzondere
dynamiek tussen beiden.
28 januari 2020

DOCU

Las Herederas
Marcelo Martinessi / Paraguay / 2018 /
98 minuten
Chela en Chiquita, beiden afkomstig uit welgestelde families, zijn
al dertig jaar een stel. Wanneer
hun financiële situatie verslechtert, begint Chela met haar oude
Daimler een taxiservice voor de
rijkere, oude vrouwen uit de buurt.
24 september 2019

Van verlies kun je
niet betalen
Helge Prinsen / Nederland / 2018 /
64 minuten
Een ontroerend en humoristisch
portret van Adrie en Francien
Trimpe die al 65 jaar een groentezaak in Vlissingen hebben. In
1957 gingen ze voor de eerste
en laatste keer op vakantie. Hard
werken is hun credo. Hoe lang
houden ze het nog vol?
19 november 2019

SERIE 1

Das schweigende
Klassenzimmer

10 maart 2020

Lars Kraume / Duitsland / 2018 /
113 minuten
Waargebeurd verhaal over een
Oost-Duitse examenklas die in
1956 de eerste 5 minuten van de
geschiedenisles zwijgt vanwege
het neerslaan van de Hongaarse
revolutie door de Sovjettroepen.
Dit wordt opgevat als een contrarevolutionaire actie. Gebaseerd
op het gelijknamige boek (2006)
van de Duitse schrijver Dietrich
Garstka.
7 januari 2020

Capharnaüm
Nadine Labaki / Libanon / 2018 /
120 minuten
In een overvol, vervallen
appartement in Beiroet groeit
de twaalfjarige Zaïn op zonder
enig perspectief. Wanneer hij na
een crisis het gezin ontvlucht,
vindt hij onderdak bij een illegale
Ethiopische vrouw die hem
aanstelt als oppas voor haar baby.
Energiek en aandoenlijk portret
van het uitdijende precariaat in
de Libanese metropool.
11 februari 2020

Leave no trace
Debra Granik / Verenigde Staten / 2018 /
109 minuten
Will en zijn 13-jarige dochter
Tom leiden al jaren een zelfgekozen, onconventioneel leven in
een regenwoud bij Portland. Hun
leven verandert echter voorgoed
wanneer ze door de autoriteiten
worden ontdekt. Gebaseerd op de
roman My abandonment (2009)
van de Amerikaanse schrijver Peter
Rock.

On body and soul

M

Ildikó Enyedi / Hongarije / 2017 /
116 minuten

Sarah Forestier / Frankrijk / 2017 /
100 minuten

Financieel directeur Endre en
kwaliteitscontroleur Maria zien
elkaar dagelijks in de bedrijfskantine van het Hongaarse slachthuis
waar ze werken. Bij toeval ontdekken ze dat ze ’s nachts dezelfde
droom delen, waarin ze als vrije
herten rondsnuffelen in het woud.
Betoverende liefdesgeschiedenis.
Berlinale winnaar die er voor pleit
om geen rund te zijn, maar een
hert.

Lila stottert en hoopt onge
zien door het leven te sluipen.
Maar dan komt Mo in haar leven
en blijken ze voor elkaar van
onschatbare emotionele waarde.
M is de eerste lange speelfilm
van regisseur Sara Forestier, die
de film tevens schreef. Ze speelt
daarnaast óók de rol van Lila. Een
prachtig personage: fragiel, slim
en onzeker. Zo aandoenlijk, je wilt
haar bij de hand nemen en door
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Searching

Gräns

28 april 2020

Ali Abassi / Noorwegen / 2018 /
102 minuten
Tina is een waardevolle kracht
bij de grenswacht. Ze is in staat
gevoelens als schuld, schaamte
en angst te ruiken en zo pikt ze
moeiteloos smokkelaars uit de
menigte. Op een dag staat er een
verdacht uitziende man van de
veerboot voor haar. Niet in staat
te ontdekken wat hij verbergt,
raakt Tina gebiologeerd door
deze Vore en zijn mysterieuze
aura. Gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal (2006) van
de Zweedse schrijver John Ajvide
Lindquist.
7 april 2020

Aneesh Chaganty / VS / 2018 /
102 minuten
Wanneer Margot, de 16-jarige
dochter van David, vermist wordt
ontdekt hij via haar laptop en
sociale media dat ze veel voor
hem verborgen hield. Door het
ontrafelen van haar geheimen
hoopt hij haar op te sporen
voordat het te laat is.

bewoners van een verfomfaaid
motel met moeite het hoofd boven
water. Baker omarmt het perspectief van hun kinderen: alleen
zij kunnen nog dromen van een
betere toekomst. Voor Moonee en
twee van haar leeftijdsgenootjes
is het leven een dagelijks feestje.
Slurpend aan softijsjes wandelen
ze over de paarskleurige stoepen
rond het motel. Disney World
is overal; de vele gift shops en
de fleurige omgeving geven de
kinderen de indruk dat ze in een
droom leven. Hun wereld is er om
te verkennen, ontdekken. Niets is
onmogelijk en de toekomst is een
regenboog.

The Florida project
Sean Baker / VS / 2017 / 115 minuten
Vlak buiten de poorten van Disney
World houden de gelukzoekende

Tampopo
Juzo Itami / Japan /1985 / 114 minuten
Verrukkelijke Japanse film,
waarin alles wat het leven de
moeite waard maakt, wordt
gevierd en bezien vanuit voedsel.
Een klassieker die zijn tijd ver
vooruit was. Tampopo heeft een
ramen-eetcafé, maar het wil maar
niet lopen.
Na de dood van haar man staat ze
er alleen voor. Op een regenachtige avond stappen Goro en zijn
bijrijder het restaurant binnen en
willen een kom ramen bestellen.
Door een vechtpartij overnachten
de mannen ook in het eetcafé.
Goro stelt voor dat Tampopo moet
proberen de beste noodles van de
omgeving te gaan maken en hij zal
haar daarbij helpen.

