KNOR
VANAF 14/7 Babs krijgt voor haar
verjaardag van haar opa uit Amerika
het varkentje Knor. Haar ouders zijn
daar niet blij mee. Alleen als Knor een
puppycursus volgt, mag Babs hem
houden. Maar opa blijkt stiekem andere
plannen te hebben: meedoen met de
worstenwedstrijd van de Vereniging voor
Vleeswaren van Verse Varkens …
Een film van Mascha Halberstad | 2022,
Nederland, België, 72 minuten
Met de stemmen van Hiba Ghafry,
Kees Prins, Matsen Montsma, Jelka van
Houten

AUGUSTUS
2022
FLUXUS ANIMATION FILM FESTIVAL,
PREVIOUSLY UNRELEASED

FILM OP DE SLUIS:
SUMMER OF SOUL

muziekfilm
ALLEEN OP 9/9 Na een jarenlange
renovatie zetten we op vrijdagavond
9 september de Wilhelminasluis in
het (zomer)zonnetje met een gratis

MAMMA ROMA

kinderfilm

Openluchtfilm

eker

FabrieksKlassi

Gratis

openluchtvertoning van de muziekfilm
Summer of Soul. Gedurende zes weken
in de zomer van 1969, slechts 160
kilometer ten zuiden van Woodstock,
werd het Harlem Cultural Festival
gehouden. Summer of Soul bevat nooit
eerder vertoonde concertoptredens van
onder anderen B.B. King, Nina Simone,
Sly & The Family Stone, Gladys Knight &
The Pips en Stevie Wonder. Vanaf 20.30
uur is publiek welkom voor een drankje
en een muziekje op de Westkade, om
22.00 uur start de hoofdfilm.

50+ FILM Elke donderdagmiddag om 15.00 uur draait er tegen gereduceerd tarief
(€ 7,25) een 50+ film.
Deze maand: 4/8 Un autre monde | 11/8 Where the Crawdads Sing |
18/8 Supereroi | 25/8 Alcarràs
PICL Alle films met een Picl-logo naast de titel, zijn
ook te zien via www.picl.nl/theaters/de-fabriek
WEEKPROGRAMMA Ga naar www.de-fabriek.nl voor ons volledige weekprogramma
VERWACHT De volgende films zullen binnenkort bij ons te zien zijn:
Decision to Leave, The Princess, Corsage, Wolf, Moonage Daydream

MET KORTING NAAR DE FABRIEK

drama
VANAF 4/8 Mamma Roma’s verleden als prostituee ligt achter haar, nu kan ze
eindelijk een moeder voor haar zoon zijn. Maar, hij mag niets van haar vorige leven
weten. Hij moet niet de fouten maken die zij ooit maakte. Alles lijkt beter aan de
horizon, tot de oude pooier van Mamma Roma opduikt. Kan de moeder van Rome
haar fragiele gezinsleven nog in stand houden, of valt zij terug in haar oude patronen?
Mamma Roma is de tweede film van Pier Paola Pasolini; Italiaans filmregisseur,
rebel, atheïst, homoseksueel en communist die met zijn films het fascisme van het
naoorlogse Italië aanvalt.
Een film van Pier Paolo Pasolini | Italië, 1962,106 minuten
Met Anna Magnani, Ettore Garafolo, Franco Citti

SUPEREROI

Word FilmFan voor € 25,00 per jaar en krijg € 2,00 korting op alle reguliere filmvoorstellingen, of neem een abonnement op Cineville voor € 21,00 per maand en ga gratis
naar alle reguliere filmvoorstellingen. Kijk op www.de-fabriek.nl voor meer info.

Filmtheater de Fabriek
www.de-fabriek.nl
Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam
Film 075 6311 993
Cafe 075 6147 616

drama, komedie, romantiek
VANAF 11/8 Supereroi vertelt
de liefdesgeschiedenis van de
tegenpolen Anna en Marco. Zij is
een impulsieve cartoonist; hij is een
natuurkundeprofessor die ervan
overtuigd is dat alles een verklaring
heeft. In hun relatie wisselen tederheid
en gevechten, leugens en affectie, en

geheimen en bedrog elkaar af. Je hebt
superkrachten nodig om je hele leven
van elkaar te kunnen houden, dat weten
Anna en Marco maar al te goed.
Een film van Paolo Genovese | Italië,
2022, 122 minuten
Met Alessandro Borghi, Jasmine Trinca,
Greta Scarano, Linda Caridi

COUPEZ!
Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Alexander Zwart, 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!
Alle informatie in deze programmafolder is onder voorbehoud. Kijk voor meer
informatie over de openingstijden van de kassa, kaartverkoop en Café Fabriek op
onze website: www.de-fabriek.nl. Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website!

VANAF 18/8 In een verlaten gebouw
lopen de opnamen van een low-budget
zombie-horrorfilm volledig uit de
hand. Cast en crew hebben veel te
stellen met hun driftige regisseur, maar
wanneer blijkt dat hij een eeuwenoude
zombievloek heeft ontketend om de
film meer authenticiteit te geven is de
waanzin compleet; terwijl lichaamsdelen
en bloedspetters rondvliegen, moeten
ze zombies én hun agressieve regisseur
van zich afslaan in afwachting van de
verlossende final cut. Maar is dat het
hele verhaal?

komedie
Een film van Michel Hazanavicius |
Frankrijk, 2022, 110 minuten
Met Romain Duris, Bérénice Bejo,
Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois

Nog te zien: Knor, The Last Bus, Un autre monde, The Story of My Wife, Elvis

PREVIOUSLY
UNRELEASED

CLARA SOLA

Ze waren wel te zien op prominente festivals in binnen- en buitenland,
maar bereikten niet de Nederlandse bioscopen. Ten onrechte, meent
Eye Filmmuseum, dat ook dit jaar een bijzondere selectie films van de
internationale festivals naar Nederland haalt. Deze zomer vertoont De Fabriek
iedere week één van deze films slechts driemaal, op vrijdagavond, zondagmiddag en
dinsdagavond. Kijk voor de volledige programmering van Previously Unreleased op
www.de-fabriek.nl. Alle films zijn Nederlands ondertiteld.

drama
VANAF 11/8 Clara Sola gaat over
de veertigjarige, zwakbegaafde Clara,
die leeft onder de knoet van haar
strengkatholieke, toegewijde moeder.
Om hun huisje op het platteland van
Costa Rica hangen paarse linten in een
cirkel, waar Clara binnen moet blijven.
Maar wanneer ze het nieuwe vriendje

van haar vijftienjarige nichtje ziet,
ontwaken seksuele gevoelens in Clara,
en waagt ze zich voor het eerst in haar
leven voorbij de paarse linten.
Een film van Nathalie Álvarez Mesén |
Zweden, Costa Rica, België, 2021, 106
minuten
Met Wendy Chinchilla Araya

LES INTRANQUILLES
There is No Evil
Forest - I See You Everywhere - vanaf 4/8
There is No Evil - vanaf 11/8
Destello bravío - vanaf 18/8
After Love - vanaf 25/8
Kijk voor meer informatie over deze films op www.de-fabriek.nl

WHERE THE CRAWDADS SING

drama
VANAF 11/8 Les Intranquilles gaat
over Leila en Damien die zielsveel van
elkaar houden. Hun gezinsleven wordt
op de proef gesteld door de mentale
problemen van Damien. Hij is bipolair
en probeert het leven met Leila en hun
zoontje vast te houden. De film laat op

ALCARRÀS

drama
VANAF 28/7 Na de bestseller Daar
waar de rivierkreeften zingen, komt er
nu een meeslepende, mysterieuze film.
Where the Crawdads Sing vertelt het
verhaal van Kya die als kind in de steek
wordt gelaten en zichzelf moet zien te
redden in het gevaarlijke moerasgebied
van North Carolina. Als ze in contact

indringende wijze zien wat de impact
van een mentale ziekte op een gezin is.
De hoofdrolspelers maken grote indruk
als echtpaar dat samen door wil, maar
dat niet kan.
Een film van Joachim Lafosse | België,
2021, 117 minuten

komt met twee jonge mannen uit het
dorp gaat er een nieuwe wereld voor
haar open. Maar als één van die twee
dood gevonden wordt, wordt Kya
meteen aangewezen als hoofdverdachte.
Een film van Olivia Newman | Met Daisy
Edgar-Jones, Garret Dillahunt, David
Strathairn, Taylor John Smith

LINGUI, THE SACRED BONDS

drama
VANAF 18/8 Zo lang ze zich kunnen
herinneren besteedt de Solé familie de
zomer aan het oogsten van perziken
in hun boomgaard in Alcarràs. Dit jaar
kan echter de laatste keer zijn, als
blijkt dat de eigenaar overweegt het
land te verkopen. Er liggen plannen op
tafel om de perzikbomen te kappen en

zonnepanelen te plaatsen. Een breuk
binnen de hechte familie is het gevolg,
die hierdoor het risico loopt meer dan
alleen hun huis te verliezen.
Een film van Carla Simón | Spanje, Italië,
2022, 119 minuten
Met Jordi Pujol Dolcet, Xènia Roset,
Anna Otin

FLUXUS ANIMATION FILM FESTIVAL
drama
VANAF 25/8 Amina is een
alleenstaande moeder in het
Centraal-Afrikaanse Tsjaad. Wanneer
haar vijftienjarige dochter door
een verkrachting zwanger raakt,
staan zij samen voor een vreselijke
keuze. Een legale abortus is in het
streng-Islamitische land absoluut
ondenkbaar. Sterker nog, het is bij wet

verboden. Amina, geminacht omdat ze
alleenstaande moeder is, haar dochter
van school gestuurd omdat ze zwanger
is. Samen zien ze geen andere keuze dan
zichzelf te helpen.
Een film van Mahamat-Saleh Haroun |
Tsjaad, 2021, 87 minuten
Met Achouackh Abakar Souleymane,
Rihane Khalil Alio

Op zaterdag 27 augustus vindt de derde editie van het FluXus Animation Film Festival
(FAFF) plaats: het eerste en enige animatiefilmfestival voor volwassenen (en kinderen)
in de Zaanstreek! Tickets voor de gehele dag kosten €15,-, Cineville pashouders
betalen een toeslag van € 4,-.
Kijk voor meer info op www.de-fabriek.nl of www.faff.nl

Er draaien nog veel meer ﬁlms in De Fabriek. Kijk voor
het volledige programma op www.de-fabriek.nl
Tot ziens in De Fabriek!

