TIJDELIJKE MAATREGELEN COVID-19

KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE COVID-19 INFORMATIE
OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL.
La dea fortuna, Blackbird,
VERWACHT Nomadland,
True Mothers, Tunnel
FILMFAN WORDEN?

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 en € 2,00 korting op alle
reguliere filmvoorstellingen. 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.

CINEVILLE

DECEMBER 2020

DAG VAN DE KORTE FILM,
FOTOTENTOONSTELLING VRIJWILLIGERS,
THE SHINING MET QUIZ, IDFA EXTENDED

RIFKIN’S FESTIVAL

diens film overladen wordt met lof, vindt
Mort deze maar banaal; zijn gedachten
dwalen af naar de filmklassiekers waar
hij ooit les over gaf. Mort’s afkeuring van
Philippe, die belangrijk is voor Sue als cliënt
én als persoon, zet hun toch al kwetsbare
huwelijk verder onder druk.
Een film van Woody Allen | Verenigde
Staten, 2020, 92 minuten
Met Elena Anaya, Louis Garrel, Gina
Gershon, Sergi López, Wallace Shawn,
Christoph Waltz

De Fabriek is aangesloten bij Cineville. Voor € 21,00 per maand kunt u altijd naar de
film, 50.000 Cinevillers gingen u voor! De Cinevillepas geeft toegang tot 44 filmtheaters
in Nederland. Onder de dertig? Dan betaal je maar € 17,50 per maand. Benieuwd naar
Cineville? Kijk op www.de-fabriek.nl.

KAARTVERKOOP

Kaarten kunnen zowel online als aan de kassa gekocht worden. Zeker zijn van een plek?
Koop dan online een kaartje. Ons filmprogramma wordt iedere maandag voorafgaand aan
de nieuwe speelweek (startend op donderdag) gepubliceerd op onze website.
STARTDATUMS FILMS EN DATUMS SPECIALS
Donderdag 3 december
50+ De Vogelwachter
Vanaf 3 december
Ri�in’s Fes�val, Just 6.5, No�urno, The Perfect Candidate
Vrijdag 4 december
Kijk Ons voorpremière: Kom hier dat ik u kus
Vrijdag 4 december
IDFA Extended: Gunda
Zaterdag 5 december
IDFA Extended: Silence of the Tides
Donderdag 10 december 50+ Ri�in’s Fes�val
Vanaf 10 december
Ammonite, Kom hier dat ik u kus, The Mole Agent
Zondag 13 december
Wolfwalkers met kinderac�viteit
Donderdag 17 december 50+ Kom hier dat ik u kus
Vanaf 17 december
A Christmas Gi� from Bob, DNA, Son-Mother, Calamity
Vrijdag 18 december
Cineville Speciaaltje: The Shining
IN STAG RA M:
VO LG ON S OP IEK ZDAM
Maandag 21 december
Dag van de korte ﬁlm
DE FA BR
Donderdag 24 december 50+ Ammonite
Vanaf 24 december
Le meilleur reste à venir, Promising Young Woman,
The Truﬄe Hunters
Vrijdag 25 december
Filmtheater De Fabriek gesloten. Fijne Kerst!
Donderdag 31 december 50+ Le meilleur reste à venir
Op 18 november 1920, maar liefst honderd jaar geleden, werd de
eerste steen gelegd aan ons mooie pand aan de Jan Sijbrandsteeg. In
verband met de COVID-19 maatregelen zagen wij geen mogelijkheid
om daar dit jaar feestelijk bij stil te staan. Het hele aankomende jaar
pogen we daarom verschillende momenten te prikken om ons mooie
gebouw in de schijnwerpers te zetten. Uitgerekend het aankomende
jaar zullen we daarnaast het gebouw renoveren om de faciliteiten in
de zaal, de horeca en het sanitair te verbeteren. Ontwikkelingen over
de verbouwing vindt u vanaf deze maand hier: www.de-fabriek.nl/
jubileumverbouwing-nieuws. Op naar de volgende 100 jaar!
ALLE FILMS MET EEN PICL-LOGO NAAST DE TITEL, ZIJN
OOK TE ZIEN VIA WWW.PICL.NL/THEATERS/DE-FABRIEK

WWW.DE-FABRIEK.NL

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

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!

Filmliefhebber Mort vergezelt zijn
echtgenote, publiciteitsagent Sue, naar
een filmfestival en vermoedt dat haar
bewondering voor de jonge filmregisseur
Philippe verder gaat dan zijn werk. Terwijl

AMMONITE

Lyme Regis, 1840. De beroemde
ontdekkingen van paleontoloog Mary
liggen achter haar en nu leeft ze van
de fossielen die ze aan rijke toeristen

Vanaf 3/12

Roze Film

Vanaf 10/12

verkoopt. Een jonge geoloog vraagt
of zij zijn vrouw voor een tijd onder
haar hoede wil nemen. Mary, trots en
gedreven, botst met haar ongewenste
gast die uit een compleet andere wereld
komt. Maar ondanks het klassenverschil
en hun uiteenlopende persoonlijkheden
is dit het begin van een gepassioneerde
liefdesrelatie.
Een film van Francis Lee | Verenigd
Koninkrijk, 2020, 119 minuten
Met Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma
Jones

Kijk Ons
voorpremière
op 4 dec.

KOM HIER
DAT IK U KUS

Vanaf 10/12

moeder, die alle aandacht opeist. Mona
maakt er op haar manier het beste van. Ze
voelt zich verantwoordelijk en doet er alles
aan om dit gezin te laten slagen, ook al
gaat dat ten koste van zichzelf. Het wordt
haar manier van leven. Ook als volwassene
doet Mona haar uiterste best om iedereen
gelukkig te maken ...
Kom hier dat ik u kus is de langverwachte
Een film van Sabine Lubbe Bakker, Niels
boekverfilming van de gelijknamige titel
van Koevorden | Nederland, 2019,
van Griet op de Beeck. Mona is negen jaar
100 minuten | Met Tanya Zabarylo,
als haar moeder sterft. Haar vader krijgt al
Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir, Wine
snel een nieuwe vriendin, een vervangende
Dierickx, Tijmen Govaerts
KIJK ONS VOORPREMIERE | VRIJDAG 4 DECEMBER | 21.30 UUR
Kijk Ons is een initiatief van NFO (Nederlands Filmtheater Overleg), Eye Filmmuseum,
Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival om de Nederlandse artistieke film
te promoten. Op 4 december vindt de eerste editie van Kijk Ons plaats met de speciale
voorpremière van Kom Hier Dat Ik U Kus in 25 filmtheaters door het land, natuurlijk ook
in De Fabriek!

A CHRISTMAS GIFT FROM BOB
f 17/12

Bob de straatkat is terug! Engeland wordt
geteisterd door een strenge winter.
Zelfs Londen ligt bedolven onder een
pak sneeuw en het is bitterkoud: dit zijn
slechte vooruitzichten voor straatmuzikant
James (Luke Treadaway). A Christmas
Gift from Bob is het vervolg op de
succesvolle film A Street Cat Named Bob.
Een hartverwarmend en waargebeurd
kerstverhaal over de bijzondere hechte
band tussen straatmuzikant James Bowen
en zijn kat Bob.

Vana

Een film van Charles Martin Smith |
Verenigd Koninkrijk, 2020, 92 minuten
Met Luke Treadaway, Bob the Cat, Kristina
Tonteri-Young, Phaldut Sharma

NOG TE ZIEN: DE VOGELWACHTER, THE SINGING CLUB, POLICE,
IDIOT PRAYER - NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE

DAG VAN DE KORTE FILM

CALAMITY

Op 21 december, de kortste dag van het jaar, is het de Dag van de korte film! In
samenwerking met EYE, het Nederlands Film Festival en Go Short vertonen we een
programma met korte films van jonge Nederlandse makers die dit jaar (inter)nationaal
succes boekten, inclusief de Gouden Kalfwinnaar van 2020. Op 20 december vertonen we
daarnaast ook een kinderprogramma met internationale animatiefilms geschikt voor de
leeftijd vier jaar en ouder. De volgende films worden die dag getoond, voor de synopsis
verwijzen we u naar onze website.

Vanaf 17/12

Stoere Martha Jane trekt met haar familie
naar het Westen van Amerika. Als haar
vader gewond raakt, moet zij voor haar
broertje en zusje zorgen en hun huifkar
besturen. Ze wordt tegengewerkt omdat
ze een meisje is, Als ze valselijk van
diefstal wordt beschuldigd, vlucht ze. Ze
belandt in allerlei avonturen en wordt
‘Calamity Jane’.

Nederland, 2019, 8 minuten

ZEEPAARD Een film van Natalie Bruijns | Nederland, 2019, 21 minuten
SEE ME Een film van Patty Stenger en Yvonne Kroese | Nederland, 2020, 8 minuten
SHORT TRIP Een film van Cassandra Offenberg | Nederland, 2020, 25 minuten

KINDERPROGRAMMA | ZONDAG 20 DECEMBER | 14.00 UUR
DAG VAN DE KORTE FILM | MAANDAG 21 DECEMBER | 19.45 UUR

CINEVILLE SPECIAALTJE:
THE SHINING

40th
anniversary
edition

All work and no play... daar gaan we wat aan doen! Op
vrijdag 18 december tovert De Fabriek, in samenwerking met
Cineville, een avond lang om in The Overlook Hotel voor
de 40ste verjaardag van Stanley Kubricks horrorklassieker
The Shining. We vertonen de volledig gerestaureerde
oorspronkelijk versie van 144 minuten (!) met een speciale
Shining-quiz vooraf. Cinevillers nemen gratis een +1 mee (op
reserveringsverzoek per e-mail) en ontvangen een speciaal
drankje aan de bar (indien de horeca geopend is).

EENMALIGE VOORSTELLING | VRIJDAG 18 DEC. | 21.00 EN 21.15 UUR

JUST 6.5

Deze explosieve en snijdende film brengt
ons rechtstreeks bij het kloppende hart
van een massaal politieonderzoek naar
drugsbaron Nasser. Hij duikt onder in de

Vanaf
3/12
onderwereld en schetst met de ‘goodbad cop’ Samad een wrang beeld van
Iran met zijn 6,5 miljoen drugsgebruikers.
Nasser wordt gepakt en veroordeeld,
maar gaandeweg realiseert Samad
zich dat Nasser op het criminele pad is
beland vanwege de slechte en armoedige
omstandigheden waar diens familie in
verkeerde. Alles heeft een keerzijde.
Een film van Saeed Roustaee | Iran, 2019,
135 minuten | Met Payman Maadi, Navid
Mohammadzadeh en Parinaz Izadyer

NOTTURNO
Deze film werd over een periode van
drie jaar gemaakt langs de door oorlog
en terrorisme gehavende grenzen in het
Midden-Oosten. Dictatuur, invasies en
geweld voedden elkaar in een vicieuze
cirkel die het leven van de plaatselijke
bevolking voortdurend ontwricht. Op de
achtergrond zijn strijd en vernietiging alom
aanwezig, maar op de voorgrond vinden
we universele menselijkheid. Zo maken we
kennis met het dagelijks leven van gewone
mensen in ongewone omstandigheden.
Een film van Gianfranco Rosi | Italië, 2020,
100 minuten

Kinderfilm

zelfs in een wolf veranderen. Leerlingjager Robyn gaat met haar vader naar
Ierland om de laatste wolven te doden en
beleeft een spannend avontuur vol magie
en Keltische mythes.
Een film van Tomm Moore, Ross Stewart
| Ierland, Luxemburg, Frankrijk, VS, 2020,
100 minuten
NEDERLANDS GESPROKEN

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 13 DECEMBER | 13.00 uur | knutselen: € 2,50, film: € 6,25
Elke zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur draait er een fijne kinderfilm in De Fabriek.
Eens per maand, elke tweede zondag van de maand, wordt er voorafgaand aan die film
een uur lang gezamenlijk geknutseld in de foyer van het filmtheater. Aanmelden voor de
activiteit kan tot één dag van tevoren via: kinderfilmdefabriek@gmail.com.
De kinderactiviteit is in december voorafgaand aan de kinderfilm Wolfwalkers.

DNA

Vanaf
17/12

Het is zomer in Parijs en de stad is
verlaten. Neige bezoekt Emir, haar
Algerijnse grootvader, in het rusthuis. Hij
heeft haar niet alleen opgevoed maar
ook beschermd tegen haar moeilijke
thuissituatie. Wanneer Emir sterft,
escaleren de spanningen binnen de familie
en belandt Neige in een identiteitscrisis.
DNA is een film van en met Maïwenn, die
in 2011 de prijs van de jury van Cannes in
de wacht sleepte.

Een film van Maïwenn | Frankrijk, 2020,
90 minuten
Met Maïwenn, Omar Marwan, Fanny
Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert,
Alain Françon, Marine Vacth, Caroline
Chaniolleau

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Vanaf
24/12

en César een vrijgevochten womanizer
die altijd in de problemen raakt. Na een
misverstand in het ziekenhuis zijn ze er
beiden van overtuigd dat de ander nog
maar een paar maanden te leven heeft. Ze
laten alles achter om de verloren tijd in te
halen en zoveel mogelijk uit hun leven te
halen nu het nog kan.
Een film van Alexandre de La Patellière en
Matthieu Delaporte | Frankrijk, 2019, 118
minuten
Met Fabrice Luchini, Zineb Triki, Patrick
Bruel

OOK DEZE MAAND...

THE MOLE AGENT

Een privédetective, ingeschakeld door
de bezorgde dochter van een van de
bewoners, die denkt dat haar moeder
slecht behandeld wordt, neemt Sergio

Wolfwalkers herken je aan hun fonkelend
rode haar en grote ogen. Zij kunnen
praten met wolven, wonden genezen en

Arthur en César zijn al hun hele leven
beste vrienden, maar totaal verschillend.
Arthur is een neurotische scheikundeleraar

Vanaf
3/12

Een film van Rémi Chayé | Frankrijk, 2020,
85 minuten

WOLFWALKERS

KORTE KUITSPIER Een film van Victoria Warmerdam | Nederland, 2019, 13 min.
INTERMISSION EXPEDITION Een film van Wiep Teeuwisse |

Kinderfilm

Vanaf
10/12

aan als mol om te infiltreren in een
bejaardenhuis. Maar Sergio is 83, geen
007, en heeft moeite met hedendaagse
technologieën en spionagetechnieken.
Wel is hij een enthousiaste leerling,
voor wie deze actie een welkome
afleiding is na het overlijden van zijn
vrouw. Absurdistische humor in deze
samensmelting van een klassieke detective
en een documentaire.
Een film van Maite Alberdi | 2020, Chili,
Verenigde Staten, Duitsland, Nederland,
Spanje, 90 minuten
Met Sergio Chami

THE PERFECT CANDIDATE - vanaf 3/12
De Saoedische Maryam is arts. Als
ze steeds wordt geconfronteerd met
beperkingen in haar leven, simpelweg
omdat ze een vrouw is, besluit ze
zich kandidaat te stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit wordt
haar bepaald niet door iedereen in dank
afgenomen. Samen met haar zussen
probeert ze hun gemeenschap ervan te
overtuigen dat zij als vrouw ook mee mag
doen aan de verkiezing en probeert ze
een stap vooruit te zetten in de strijd voor
vrouwenrechten.
Een film van Haaifa Al-Mansour | SaoediArabië, 2019, 1010 minuten | Met Mila
Alzahrani, Khalid Abdulraheem, Shafi
Alharthy, Dhay

PROMISING YOUNG WOMAN vanaf 24/12
Cassie hee� een veelbelovende toekomst
tot een mysterieus incident haar leven
omgooit. Sindsdien is niets voor haar nog
wat het lijkt en leidt ze een dubbelleven.
Overdag is ze een charisma�sche, veelbelovende jonge vrouw, ’s nachts struint
ze elke nachtclub af, waar ze zich dronken
voordoet om zich te laten oppikken door
zogenaamd bezorgde mannen. Tot op een
dag een onverwachte ontmoe�ng haar
de kans gee� om haar verleden recht te
ze�en.
Een ﬁlm van Emerald Fennell | Verenigde
Staten, 2020, 108 minuten
Met Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne
Cox, Alison Brie, Adam Brody

SON-MOTHER - vanaf 17/12
Als de arme weduwe Leila, moeder van
12-jarige zoon Amir en 2-jarig dochtertje
Munes wil hertrouwen met Kazem, moet
zij een onmogelijke keuze maken. Volgens
een Iraanse religieuze tradi�e is het niet
toegestaan dat Amir en Kazems ongeveer
even oude dochter in hetzelfde huis
wonen. Amir moet elders gaan wonen tot
het meisje is getrouwd. Dat kan korte of
langere �jd duren. Het oﬀer dat Amir moet
brengen is hartverscheurend. Evenals dat
van zijn moeder.
Een ﬁlm van Mahnaz Mohammadi | Iran,
2019, 102 minuten | Met Mahan Nasiri,
Raha Khodayari, Reza Behbudi

THE TRUFFLE HUNTERS - vanaf 24/12
Diep in de bossen van Noordwest Italië
zoekt een groep oude mannen samen naar
’s werelds duurste ingrediënt: de wi�e Alba
truﬀel. Ze zijn van genera�e op genera�e
geoefend in het zoeken naar deze truﬀels
en ze worden begeleid door hun goed
getrainde honden met hun scherpe reuk.
Ze zijn niet gebonden aan mobiele telefoon
of internet en hechten belang aan hun
kleine gemeenschap, hun levenss�jl en de
natuur. Een fabelach�g en waargebeurd
verhaal.
Een documentaire van Michael Dweck,
Gregory Kershaw | Italië, 2020, 84 minuten

Fototentoonstelling vrijwilligers De Fabriek is alleen te zien als het café geopend is.

