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De abonnementenverkoop start 
dinsdag 28 april 2020 op onze website: 

www.filmliga.nl

PROGRAMMA
F I L M L I G A
H E U V E L R U G

In onze andere serie (Serie 2) bieden wij de volgende films aan:
08 | 09 | 2020  Celle que vous croyez
29 | 09 | 2020 Three identical strangers  DOCU

03 | 11 | 2020 Le jeune Ahmed
24 | 11 | 2020 And then we danced
15 | 12 | 2020 Verrassingsfilm
12 | 01 | 2021 Can you ever forgive me
02 | 02 | 2021 A tale of three sisters
02 | 03 | 2021 God only knows
23 | 03 | 2021 So long my son
20 | 04 | 2021 Sibel
11 | 05 | 2021 Verrassingsfilm

Meer informatie
Het seizoensabonnement loopt van september t/m mei. 
Ook dit jaar omvat iedere serie 11 films. Er zijn twee 
series waaruit u kunt kiezen. U kunt uiteraard ook kiezen 
voor beide series. 

Serie 1 wordt om 19:00 uur en 21:15 uur vertoond en 
serie 2 om 19:45 uur. 
Alle films draaien zonder pauze behalve de film:  
So long my son, Serie 2, op 23 maart 2021.

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.

Filmliga Heuvelrug
De Filmliga Heuvelrug selecteert en vertoont al 

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 

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. 
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1 september 2020

La Belle Époque 
Nicolas Bedos / Frankrijk / 2019 /  
115 minuten

Het leven van zestiger Victor 
raakt ontregeld wanneer 
succesvol zakenman Antoine 
hem een unieke kans biedt. Via 
zijn entertainmentbedrijf kan 
Victor door een combinatie 
van slimme trucages en het 
naspelen van gebeurtenissen 
terug in de tijd gaan. Victor 
kiest er voor om de meest 
gedenkwaardige week van zijn 
leven opnieuw te beleven: de 
plek waar hij 40 jaar eerder 
zijn grote liefde ontmoette.

22 september 2020

The Swallows of Kabul 
Elléa Gobbé-Mévellec / Fra, Zwi, Lux /  
2019 / 82 minuten

Animatiefilm die zich afspeelt 
in 1998 in een kaalgeslagen 
Kabul, wanneer de Taliban er 
de scepter zwaaien. Daar smelt 
het door de oorlog verkilde 
hart van gevangenisbewaarder 
Tariq, wanneer hij op een dag 
in een cel de beeldschone 
Zunaira treft, die haar boerka 

komt, zaaien zwarte, kanker-
achtige vlekken dood en 
verderf. Een fictieve filmische 
metafoor voor de onttovering 
van de wereld, in wonder-
mooie, statische shots.

19 januari 2021

The kingmaker
Lauren Greenfield / VS, Den / 2019 /  
100 minuten

Terwijl er grote armoede 
heerst op de Filipijnen, klotst 
het geld bij de familie Marcos 
tegen de plinten. Voormalig 
First Lady Imelda Marcos ver-
telt trots over haar vaderlands-
liefde, maar kijkers zien vooral 
de diepgewortelde, onuitput-
telijke corruptie. 

09 februari 2021

Sorry we missed you 
Ken Loach / UK, Fr, Bel / 2019 /  
100 minuten

Na, I Daniël Blake, vertelt Ken 
Loach nu het indringende 
verhaal over een gezin. Beide 
ouders werken zich een slag 
in de rondte (hij als pakjesbe-
zorger, zij als zorgverlener), en 
toch kunnen ze zich financieel 
nauwelijks redden. En onder-
tussen hebben ze geen tijd 
meer voor elkaar, of voor hun 
twee kinderen. Aangrijpend, 
levensecht en vlekkeloos ge-
acteerd en geregisseerd.

09 maart 2021

Mjólk 
Grímur Hákonarson / IJsl, Den, Dld /  
2019 / 90 minuten

Inga en haar man hebben een 
melkveebedrijf in een klein 
dorp bij Reykjavik. Net als de 
boeren uit de buurt zijn ze al 
jaren lid van de lokale zui-
velcoöperatie die echter alles 
behalve de belangen van de 
boeren behartigt: via chantage 
en slinkse regels weten ze hun 
monopoliepositie te behouden. 

heeft afgeworpen. Een prach-
tig verbeelde parabel over 
vrijheid, oorlog en liefde.

27 oktober 2020

The Third Wife 
Ash Mayfair / Vietnam / 2018 / 96 minuten
Vietnam in de negentiende 
eeuw. De veertienjarige May 
arriveert per bootje over een 
buiten zijn oevers getreden 
rivier om de derde vrouw van 
een welvarende landeigenaar 
te worden. Achter de para-
dijselijke omgeving waarin 
ze belandt, gaat echter een 
verstikkende orde schuil. 
Oogstrelend speelfilmdebuut 
over verboden verlangens met 
zijderupsen in een metafori-
sche rol. Sensueel, sereen en 
soms hardvochtig, wat een zin-
derende combinatie oplevert.

17 november 2020

Claire Darling 
Julie Bertuccelli / Frankrijk / 2018  /  
94 minuten

Op een mooie eerste zomer-
dag besluit Claire om al haar 
bezittingen te verkopen. Ze 

heeft al haar favoriete spullen 
in de voortuin gelegd voor een 
garageverkoop. Als een horde 
nieuwsgierige omstanders en 
buren beginnen te vechten om 
de belachelijk laag geprijsde 
antiekstukken, flitst elk object 
door de herinnering van 
Claire’s tragische en flamboy-
ante leven.

8 december 2020

??

Verrassingsfilm 

5 januari 2021

Ága
Milko Lazarov / Bul,Fra,Dld / 2018 /  
96 minuten

Alsof ze de eerste of de laatste 
mensen op aarde zijn: zo 
afgelegen wonen de oude 
inuïts Nanook en Sedna op de 
maagdelijk witte toendra te 
midden van kniediepe sneeuw 
en metersdik ijs. Ze delen een 
visje, vertellen elkaar magi-
sche verhalen en missen hun 
vertrokken dochter Ága, die ver 
weg in een diamantmijn werkt. 
Terwijl de lente steeds vroeger 

Als Inga’s man onder verdach-
te omstandigheden overlijdt, 
besluit ze dat ze genoeg heeft 
van het corrupte systeem en 
probeert ze het lot van haar 
gemeenschap weer in eigen 
handen te nemen.

6 april 2021

Rafiki 
Anuri Kahiu / Kenia / 2018 / 83 minuten
Rafiki vertelt het verhaal van 
twee jonge meiden uit Nairobi 
die tot hun eigen verrassing 
verliefd worden op elkaar. 
Omdat ze bang zijn voor 
de reacties van familie en 
vrienden, en omdat homosek-
sualiteit strafbaar is in Kenia, 
proberen ze hun liefde geheim 
te houden voor de buitenwe-
reld. De eerste film uit Kenia 
die geselecteerd werd voor 
het festival van Cannes (editie 
2018) mocht in eigen land niet 
vertoond worden omdat het 
volgens de regering meisjes 
maar op ideeën zou brengen. 

27 april 2021

??

Verrassingsfilm
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