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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. 

In onze andere serie (Serie 1) bieden wij de volgende films aan:
01 | 09 | 2020 La Belle Époque 
22 | 09 | 2020 The Swallows of Kabul
27 | 10 | 2020 The Third Wife 
17 | 11 | 2020  Claire Darling 
08 | 12 | 2020 Verrassingsfilm 
05 | 01 | 2021 Ága
19 | 01 | 2021 The kingmaker  DOCU

09 | 02 | 2021 Sorry we missed you 
09 | 03 | 2021 Mjólk 
06 | 04 | 2021 Rafiki 
27 | 04 | 2021 Verrassingsfilm

50JAARFILMCULTUUR



8 september 2020

Celle que vous croyez
Safy Nebbou / Frankrijk/ 2019 /  
101 minuten

Claire is een gescheiden vrouw 
van middelbare leeftijd. Nadat 
haar jonge geliefde haar verlaat, 
doet ze zich online voor als de 
mooie 24-jarige Clara. Al snel 
valt ze als een blok voor Alex. 
Spannend drama over liefde, ouder 
worden en zelfacceptatie.

29 september 2020

Three identical 
strangers
Tim Wardle / VS / 2018 /  
96 minuten

De documentaire voelt in het be-
gin als een echte feelgoodfilm. In 
de herfst van 1980 begint Robert 
Shafran aan zijn studie in New 
York en komt er daar achter dat hij 
altijd al een tweelingbroer heeft 
gehad, Edward Galland. Wanneer 
het verhaal in het lokale  nieuws 
komt, blijkt er plotseling ook nog 
een derde broer te zijn. Amerika 
was een tijd lang volledig in de 
ban van dit vreemde verhaal.

2 februari 2021

A tale of three sisters
Emin Alper / Ned, Dld,Turk, Gr / 2019 /  
108 minuten

Besleme, zo heet een antiek Turkse 
traditie, waarbij een meisje uit een 
arm gezin wordt ondergebracht 
bij een welgestelde familie. Het 
gebruik is minder nobel dan het 
lijkt, want ze mag dan pleegdochter 
worden genoemd, ze moet wel 
werken als hulp in de huishouding. 
En als het niet lekker loopt, stuur je 
haar gewoon weer terug. Dat over-
komt de drie zussen in deze film, 
een drama over claustrofobische 
verhoudingen. Drie zusters wonen 
met hun vader in een afgelegen 
bergdorpje in Centraal Anatolië. 
Hun droom is te verhuizen naar de 
hoofdstad Ankara om zo een beter 
leven te krijgen. Intussen doden 
vader en dochters de tijd met het 
vertellen van verhalen. 

2 maart 2021

God only knows
Mijke de Jong / Nederland / 2018 /  
78 minuten

Nadat de depressieve Thomas 
op Witte Donderdag in de gracht 
is gesprongen, schiet zijn grote 

zus Doris onmiddellijk te hulp 
om de crisissituatie te verlichten. 
Als zij even niet bezig is met het 
hulpverlenen aan vluchtelingen, 
staat zij permanent klaar voor haar 
broertje. Maar hun jongere zus 
Hannah, die goed aan de weg tim-
mert als fotograaf, denkt dat het 
voor iedereen beter zou zijn als 
Thomas professionele hulp zoekt. 
Ondanks de diepe en emotionele 
band onderling, liggen conflicten 
constant op de loer. Hartverwar-
mend, pijnlijk en grappig tegelijk.

23 maart 2021

So long my son
Wang Xiaoshuai / China / 2019/  
185 minuten Met pauze

Epos over schaamte en schuld. De 
film speelt tegen de achtergrond 
van de Chinese eenkindpolitiek. 
Als het echtpaar Yaojun en Liyun 
na twintig jaar terugkeert naar de 
Noord-Chinese fabrieksstad waar 
hun leven begon, is iedereen rijk 
geworden. Alleen de flat waar ze 
ooit hun zoon XingXing op zagen 
groeien is nog helemaal hetzelfde 

3 november 2020

Le jeune Ahmed
Gebr. Dardenne / België / 2019 /  
90 minuten

Ahmed geeft zijn juf geen hand 
meer. Dat doet een goede moslim 
nu eenmaal niet, een vrouw 
aanraken. Ahmed is in de ban van 
de Koran. Of liever: van een imam 
die ferme uitspraken doet over 
zuiverheid. Een sociaal geën-
gageerd verhaal dat je op een 
wonderlijke wijze raakt. Je gaat 
van Ahmed houden en hij drijft je 
tot wanhoop.

24 november 2020

And then we danced
Levan Akin / Georg, Zwed, Fr / 2019 /  
105 minuten

Sensueel drama over een jonge 
danser bij het Nationaal Georgisch 
Ensemble. De Georgische dans is 
traditioneel en weerspiegelt de 
opvattingen die in het masculine 
Georgië gelden. Daarin is geen 
plaats voor homosexualiteit. Maar 
dan wordt hij verliefd op een 
mannelijke mede-danser.

15 december 2020

??

Verrassingsfilm

12 januari 2021

Can you ever  
forgive me
Marielle Heller / VS / 2018 /  
106 minuten

Ooit stond schrijfster Lee Israël in 
de bestsellerlijst van de New York 
Times. Maar je bent zo goed als je 
laatste prestatie. In de film loopt 
ze maanden achter met de huur, 
en haar kat, het enige waar ze om 
geeft, is ziek. Een dierenarts kan ze 
niet betalen. Haar leven kabbelt zo 
voort tot ze bij zichzelf een nieuw 
talent ontdekt: het vervalsen van 
brieven van beroemde schrijvers. 
Ze kan hier een tijdlang goed van 
leven tot de FBI haar ontmaskert. 
Het is een film over eenzaamheid, 
in een stijl die net zo bescheiden 
is als de hoofdpersoon. 

gebleven. In de dertig jaar die de 
film omspant, van midden jaren 
tachtig tot nu,  maken de grote 
en de kleine rimpelingen in een 
mensenleven allemaal deel uit van 
dezelfde stroom.

20 april 2021

Sibel
Guillaume Giovanetti  / Tur, Fr, Duits /  
2018 / 95 minuten

In het Turkse bergdorpje Kusköy, 
niet ver van de Zwarte Zee, wordt 
al sinds mensenheugenis, naast 
de gesproken taal, een fluittaal 
gebezigd, waarmee men verras-
send genuanceerd kan commu-
niceren. Het is de enige taal die 
Sibel beheerst, want ze kan niet 
praten. Haar dorpsgenoten zien 
haar daarom als vervloekt en 
mijden haar. Om de dorpelingen 
voor zich te winnen, besluit ze op 
jacht te gaan naar een wolf, waar 
met name de vrouwen bang voor 
zijn. Maar in plaats van een wolf, 
vindt ze de gewonde vluchteling 
Ali, de eerste die haar met respect 
tegemoet treedt.

11 mei 2021

??

Verrassingsfilm

DOCU
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