
AUGUSTUS 2020
KASSA WEER OPEN! 

CATVIDEOFEST 2020! 
VIER DOCUMENTAIRES

In 1970 vindt de Miss World-verkiezing 
plaats in Londen, met de Amerikaanse 
komedie-legende Bob Hope als 
presentator. De show is in die tijd met 
meer dan honderd miljoen kijkers het best 
bekeken tv-programma ter wereld. De 
dan net opgerichte Women’s Liberation 
Movement, die de verkiezing ziet als een 
vernedering van vrouwen, besluit de live-
uitzending van de show te verstoren. Die 
avond wordt geschiedenis geschreven.
Een film van Philippa Lowthorpe | 
Verenigd Koninkrijk, 2020, 107 minuten
Met Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, 
Rhys Ifans, Jessie Buckley  

Wanneer de jonge Fahim en zijn vader 
hun geboorteland Bangladesh zijn 
ontvlucht, begint in Parijs voor hen een 
nieuwe strijd. Terwijl ze wachten op de 
goedkeuring van hun asielaanvraag, dreigt 
voortdurend de uitzetting. Dan leert 
Fahim de schaakmeester Sylvain kennen, 
die hem onder zijn hoede neemt. Juist 
wanneer het nationale kampioenschap 
schaken begint, lijkt Fahim het land te 
moeten verlaten. Voor hem is er maar 
één uitweg: kampioen van Frankrijk 
worden. Gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal.

Een film van Pierre-François Martin-Laval 
| Frankrijk, 2019, 108 minuten
Met Gérard Depardieu, Ahmed Assat, 
Isabelle Nanty  

Henry en Anna’s grootste nachtmerrie 
wordt werkelijkheid wanneer hun 

16-jarige dochter ernstig ziek blijkt. 
Wanneer Milla en de rebelse Moses 
elkaar bij toeval ontmoeten, ontstaat 
er direct een bijzondere band tussen 
de twee tegenpolen. Haar ouders zijn 
in shock door dit nieuwe vriendje, maar 
gooien alle pedagogische strategieën 
overboord om hun dochter gelukkig te 
zien. Met niets meer te verliezen stort 
Milla zich op het leven, maar hoe ver ga je 
voor de liefde?
Een film van Shannon Murphy | Australië, 
2019, 120 minuten
Met Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn, Toby 
Wallace, Essie Davis  

MISBEHAVIOUR 

FAHIM 

BABYTEETH 

NOG TE ZIEN: ADAM, DARK RIVER

WWW.DE-FABRIEK.NL

Vanaf 1 augustus zal de filmkassa weer geopend zijn. Ook zullen onze bonnen weer 
geaccepteerd en verkocht worden. Gezien het beperkt aantal stoelen per voorstelling, 
raden wij aan vooraf online een kaartje te kopen. Het filmprogramma wordt iedere 
maandag voorafgaand aan de nieuwe speelweek (startend op donderdag) gepubliceerd 
op onze website en sociale media. Alle informatie in deze programmafolder is onder 
voorbehoud. Kijk voor meer informatie over de openingstijden van de kassa en 
kaartverkoop op onze website: www.de-fabriek.nl.
Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website!

OPENINGSTIJDEN CAFÉ KEUKEN
Ma en di 19.30 - 00.00 uur gesloten
Wo en do 14.30 - 00.00 uur 17.30 - 20.00 uur
Vr 13.00 - 01.00 uur 17.30 - 21.00 uur
Za 13.00 - 01.00 uur 17.30 - 21.00 uur
Zo 13.00 - 00.00 uur 17.30 - 20.00 uur

Na de zomer zal De Fabriek toetreden tot Cineville en Cinevillepassen accepteren. Met 
een Cinevillepas kan men voor € 21,00 per maand onbeperkt naar de film! Kijk voor 
meer informatie op www.cineville.nl, meer informatie volgt snel!

KAARTVERKOOP

DE FABRIEK EN CINEVILLE

VOLG ONS OP INSTAGRAM: 

 DEFABRIEKZDAM

Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Alexander Zwart
Dominique Jurgen, Margreet de Vries
Eindredactie: Arjen Kooreman
Opmaak en druk: Bejo druk & print 

Dit is een uitgave van Filmtheater De Fabriek. Wij verzorgen met een bevlogen team 
van vele vrijwillige medewerkers graag uw films. Ons Filmtheater wordt gesteund 
door de Gemeente Zaanstad, Europa Cinemas en natuurlijk onze vele FilmFans!

 uitgave van Filmtheater De Fabriek. Wij verzorgen met een bevlogen team 

Filmtheater De Fabriek, www.de-fabriek.nl
Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam

www.facebook.com/filmtheater.defabriek

www.twitter.com/fabriekzaandam

www.instagram.com/defabriekzdam

FILMTHEATER 075-6311993 - CAFE 075-6147616

Voor slechts € 26,50 per jaar (€ 25,00 bij 
automatische incasso) bent u FilmFan van De 
Fabriek. FilmFans krijgen het programmablad 
in de bus, een nieuwsbrief in de mail, € 2,00 
korting op alle reguliere filmvoorstellingen en 
tot 1 september € 1,00 korting op alle films 
die u kijkt via Picl. Daarnaast wordt er twee 
keer per jaar een FilmFandag georganiseerd 
met een speciaal programma alleen voor 
onze filmfans!
Kijk voor meer info op www.de-fabriek.nl/filmfan.

FILMFAN WORDEN?

TIJDELIJKE MAATREGELEN COVID-19
KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE COVID-19 INFORMATIE 
OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL.

VERWACHT The Personal History of David Copperfield, 
A Night at the Louvre - Leonardo Da Vinci, 
Paradise Drifters met Q&A, Love Sarah

Vanaf 27/8

Vanaf 27/8

Vanaf 30/7

Gli anni più belli (De mooiste jaren) vertelt 
over vriendschap, familie en het leven 
van vier vrienden gedurende veertig jaar. 
Sinds de jaren 80 groeien ze samen op, 
gaan ze door de puberteit en worden ze 
volwassen. Ze delen momenten van liefde 
en succes, maar ook teleurstellingen. Ze 
verliezen elkaar regelmatig uit het oog, om 
elkaar steeds weer terug te vinden. Hun 
vriendschap ontvouwt zich in de schaduw 
van de Italiaanse geschiedenis van de 
laatste vier decennia.
Een film van Gabriele Muccino | Italië, 
2020, 129 minuten

Met Pierfrancesco Favino, Kim Rossi 
Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio 
Santamaria  

GLI ANNI PIÙ BELLI Vanaf 6/8

PICL RELEASES: 
ALLE FILMS MET EEN PICL-LOGO 
NAAST DE TITEL, ZIJN OOK TE ZIEN VIA
WWW.PICL.NL/THEATERS/DE-FABRIEK

6 aug. te zien 
als 50+ film

13 aug. te zien 
als 50+ film



Reclameman James en zijn vrouw 
leiden een leven vol vluchtige seksuele 
ontmoetingen, op zoek naar een zinvolle 
fysieke ervaring. Na een bijna fatale 
botsing met de auto van dr. Helen 
Remington ontdekt James de perverse 
genoegens van verwrongen staal. 
Wanneer hij Helen opnieuw ontmoet, leidt 
de gemeenschappelijke ervaring tot een 
seksuele relatie. Ze komen in contact met 
een sinistere wetenschapper, de drijvende 
kracht achter een geobsedeerde groep 
mensen, die zich bezighoudt met het 
naspelen van auto-ongelukken.

Een film van David Cronenberg | Canada, 
1996, 100 minuten
Met James Spader, Elias Koteas, Holly 
Hunter, Deborah Kara Unger, Rosanna 
Arquette  

Psychotherapeut Sibyl besluit om de 
meeste van haar patiënten af te zeggen 
om weer te gaan schrijven. Margot, een 
jonge actrice met veel problemen, smeekt 
echter om een afspraak. Sibyl raakt steeds 
dieper verwikkeld in het leven van Margot 
en wordt hierdoor geconfronteerd met 
haar eigen verleden. Gefascineerd door 
de verhalen neemt zij de gesprekken op 
en werkt stiekem aan haar nieuwe roman. 
Gaandeweg dreigen alle grenzen tussen 
Sibyl en haar patiënt te vervagen.

Een film van Justine Triet | Frankrijk, 
België, 2019, 100 minuten
Met Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel  

Grace en Edward wonen in een klein dorp 
bij de klif van Hope Gap en zijn 29 jaar 

getrouwd. Als hun zoon Josh een weekend 
komt logeren vertelt zijn vader hem dat 
hij van plan is om nog dezelfde dag zijn 
moeder te verlaten. Het eens zo hechte 
gezin wordt nu geconfronteerd met 
een nieuwe situatie waarin emoties als 
ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop 
elkaar kruisen.
Een film van William Nicholson | Verenigd 
Koninkrijk, 2019, 101 minuten
Met Annette Benning, Bill Nighy, Josh 
O’Connor  

CRASH 

SIBYL 

HOPE GAP 

In de lange scènes van Öndög wordt de 
stilte van de Mongoolse steppe verstoord 
door een onverwachte levensgebeurtenis, 
zoals een overlijden, een geboorte, een 
onverwacht gevoel van liefde, humor, 
warmte of filosofische overpeinzing. 

Öndög is van een eenvoud die nog slechts 
zelden valt te bewonderen. De beelden 
laten een diepe indruk achter.
Een film van Quan’an Wang | Mongolië, 
2019, 100 minuten | Met Aorigeletu, 
Gangtemuer Arild, Dulamjav Enkhtaivan  

De houten pop, die Gepetto (gespeeld 
door Roberto Benigni) maakt, kan praten, 
rennen en eten. Pinocchio vindt het lastig 

om braaf te zijn. Hij is snel afgeleid en 
tuimelt van het ene ongeluk in het andere. 
Een lieve fee wil hem laten snappen dat 
hij alleen een echte jongen kan worden als 
hij zijn gedrag verandert.
Een film van Matteo Garrone | Italië, 
2019, 125 minuten
Met de stemmen van Peter Drost, 
Christiaan Schreuder, Jan Nonhof, Joost 
Claes, Nine Meijer en Finn Poncin  
NEDERLANDS GESPROKEN

ÖNDÖG 

KINDERACTIVITEIT START NA DE ZOMERVAKANTIE OP ZONDAG 13 SEPTEMBER

Alleen te zien op 8 augustus, wereldkattendag. Een deel van de opbrengst wordt 
gedoneerd aan Dierenzorg Zaanstreek.

PINOCCHIO

DOCUMENTAIRES

om braaf te zijn. Hij is snel afgeleid en 

Kinderfilm 9+

Vanaf 27/8

om braaf te zijn. Hij is snel afgeleid en 

Vanaf 23/7

Vanaf 6/8

Vanaf 20/8

getrouwd. Als hun zoon Josh een weekend 

Voorpremières 
vanaf 6/8

Gerestaureerde 
klassieker

Mongoolse 
cinema

Een fijne documentaire over ‘The Band’, 
de legendarische muziekgroep uit de 
jaren 60, die het subgenre ‘Americana’ 
uitvond, en waarvan de leden ‘Three 
of the greatest white singers in rock 
history’ genoemd werden. Vol muziek 

en begeleid door enthousiaste fans als 
Bruce Springsteen, Martin Scorsese, Eric 
Clapton, en Van Morrison, vertelt Robbie 
Robertson als een van de twee nog in 
leven zijnde bandleden het buitengewone 
en per definitie gekleurde verhaal van hun 
opkomst en ondergang.
Een film van Daniel Roher | Canada, 
Verenigde Staten, 2019, 100 minuten
Met Bruce Springsteen, Martin Scorsese, 
Bob Dylan, Marilyn Monroe, Eric Clapton, 
Van Morrison  

Voormalige Filipijnse first lady, weduwe Imelda Marcos, 
staat in het collectieve geheugen gegrift als de vrouw met 
de vele schoenen. Samen met haar man vluchtte zij na een 
volksopstand, vele jaren later keert zij terug uit ballingschap. 
De documentaire volgt deze excentrieke vrouw, die weer 
baadt in weelde en zich presenteert als ‘moeder van het 
volk’ én laat de verwoestende corruptie in het land zien. Geld 
en macht houden elkaar in evenwicht. Maar waar komt al 
dat geld vandaan? Documentairemaakster Lauren Greenfield 
maakte eerder het fenomenale The Queen of Versailles.
Een film van Lauren Greenfield | Denemarken, Verenigde 
Staten, 2019, 101 minuten  

ONCE WERE BROTHERS 

THE KINGMAKER, IMELDA MARCOS 

CatVideoFest keert terug in de 
Nederlandse filmtheaters! Elk jaar stelt 
CatVideoFest uit ontelbare uren van 
unieke ingezonden filmpjes, animaties, 
muziekvideo’s en natuurlijk de klassieke 
internetfilmpjes een compilatie samen 
van de allerleukste kattenfilmpjes! 
Vertoningen van het evenement vinden 
plaats over de hele wereld en een deel 
van de inkomsten wordt afgestaan aan 

lokale organisaties voor de opvang van 
katten en dierenwelzijn. 
Verenigde Staten, 2020, 71 minuten  

De jonge monnik Peyangki belichaamde 
tien jaar terug nog de onschuld en 
zuiverheid van Bhutan. Nu is daar weinig 
van over. Hij is niet meer zo toegewijd aan 
zijn studies en brengt veel tijd door op zijn 
mobiele telefoon en met videogames. In 
2013 filmde Thomas Balmès ook in Bhutan 
en toonde ons met Hapiness een land vrij 
van moderne verlokkingen, nu gaan de 
ontwikkelingen in sneltreinvaart.

Een film van Thomas Balmès | 
Zwitserland, Bhutan, 2019, 100 minuten
Met Peyangki , Ugyen Pelden  

CATVIDEOFEST 2020 

SING ME A SONG 

Eenmalige 
vertoning

Vanaf 30/7

Een fijne documentaire over ‘The Band’, 

Muziek-
documentaire

Kattenfilmpjes!

BERLIN ALEXANDERPLATZ  - vanaf 6/8
Vluchteling Francis maakt de gevaarlijke 
oversteek van Afrika naar Europa. Als hij 
uiteindelijk in Berlijn aankomt en aan een 
nieuw leven begint, zweert hij dat hij als 
een goed mens zal leven. Door zijn status 
als illegale vluchteling blijkt dat echter 
praktisch onmogelijk. Francis valt in handen 
van drugsdealer Reinhold. Onder diens 
invloed verandert Francis in Franz, een 
genadeloze crimineel. Het eerlijke leven dat 
hij probeerde te leiden, is opeens verder weg 
dan ooit.
Een film van Burhan Qurbani | Duitsland, 
2020, 183 minuten
Met Welket Bungué, Jella Haase, Martin 
Wuttke, Albrecht Schuch, Nils Verkooijen  

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS  - 
vanaf 30/7
Een intiem portret van twee tienermeiden 
uit het landelijke Pennsylvania. De 17-jarige 
Autumn wordt ongewenst zwanger. Alleen 
haar nichtje en beste vriendin Skylar begrijpt 
haar situatie en zonder veel woorden met 
elkaar te wisselen besluit zij direct om 
Autumn te helpen. Met het adres van een 

abortuskliniek in Brooklyn op zak reizen ze 
samen de staatsgrens over naar New York. 
Het wordt een emotionele reis waarbij ze 
meer leren over vriendschap, moed en 
medeleven.
Een film van Eliza Hittman | Verenigd 
Koninkrijk, VS, 2020, 101 minuten
Met Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore 
Pellerin, Ryan Eggold, Sharon van Etten  

KALA AZAR  - vanaf 20/8
Ergens in Zuid-Europa, haalt een jong stel 
overleden huisdieren op, brengt ze naar 
een dierencrematorium en bezorgt de as 
daarna aan de eigenaren. Langzaamaan 
wordt duidelijk hoe het koppel zich 
verhoudt tot leven en dood. Ze verzamelen 
ook doodgereden dieren en cremeren 
ze. In een desolaat landschap geeft het 
doorzettingsvermogen van het stel ruimte 
om hun liefde te laten groeien, totdat ze zelf 
een dier aanrijden. Wordt dat het einde van 
hun relatie en hun baan?
Een film van Janis Rafa | Nederland, 
Griekenland, 2020, 85 minuten
Met Dimitris Lalos, Pinelopi Tsilika, Michele 
Valley, Tasos Rafailidis  

OOK DEZE MAAND...

Om zich te kunnen concentreren op haar 
werk sluit de ambitieuze schrijfster Alice 
zich in de Tweede Wereldoorlog op in 

haar werkkamer op de kliffen van Dover. 
Ze werkt aan wetenschappelijk bewijs 
dat mythes en magie niet bestaan. Haar 
isolement wordt doorbroken wanneer 
ze de zorg voor een jonge evacué uit 
Londen op zich neemt. Door zijn onschuld 
en nieuwsgierigheid komen emoties 
en geheimen uit haar verleden naar 
boven die ze lange tijd heeft proberen te 
onderdrukken.
Een film van Jessica Swale | Verenigd 
Koninkrijk, 2020, 100 minuten
Met Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, 
Penelope Wilton

SUMMERLAND  Vanaf 13/8

Vanaf 13/8

en begeleid door enthousiaste fans als 

Vanaf 20/8 getrouwd. Als hun zoon Josh een weekend 

20 aug. te zien 
als 50+ film

en begeleid door enthousiaste fans als en begeleid door enthousiaste fans als 

27 aug. te zien 
als 50+ film


