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VANAF 15/12   Carl en Yaya worden 
uitgenodigd voor een luxe cruise 
met aan boord een gezelschap rijke 
passagiers, o.a. een Russische oligarch, 
Britse wapenhandelaars en een 
eigenzinnige, alcoholische kapitein. Eerst 
lijkt het de perfecte Instagram-post, 
maar de cruise eindigt door een storm 
catastrofaal en het koppel strandt met 

miljardairs en een schoonmaakster op 
een onbewoond eiland. In een strijd om 
te overleven wordt de hiërarchie volledig 
op zijn kop gezet.
Een film van Ruben Östlund | Zweden, 
Duitsland, Frankrijk, Denemarken, 2021, 
142 minuten Met Woody Harrelson, 
Charlbi Dean, Harris Dickinson
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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!

Word FilmFan voor € 25,00 per jaar en krijg € 2,00 korting op alle reguliere filmvoor-
stellingen, of neem een abonnement op Cineville voor € 21,00 per maand (€ 17,50 als 
je jonger bent dan 30 jaar) en ga gratis naar alle reguliere filmvoorstellingen. 
Kijk op www.de-fabriek.nl voor meer info.

MET KORTING NAAR DE FABRIEK

komedie, satire

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 11 DECEMBER | 13.00 UUR | € 2,50 (KINDERFILM € 6,25)
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: kinderfilm@de-fabriek.nl

DAG VAN DE KORTE FILM | WOENSDAG 21 DECEMBER | 20.00 UUR | REGULIER € 9,75, 
FILMFAN € 7,75, CINEVILLE GRATIS

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

VANAF 22/12   De Acht Bergen (naar 
de bestseller van Paolo Cognetti) 
vertelt het verhaal van de bijzondere 
vriendschap tussen de stadse Pietro 
en Bruno; een jongen uit de bergen. In 
hun levenslange zoektocht naar geluk 
zwerft Pietro de wereld over terwijl 
Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks 
hun totaal verschillende levens, blijft 
de vriendschap uit hun kinderjaren 
ogenschijnlijk onverwoestbaar.
Een film van Felix van Groeningen, 
Charlotte Vandermeersch | België, Italië, 
Frankrijk 147 minuten
Met Luca Marinelli, Allessandro Borghi, 
Filippo Timi 

DE ACHT BERGEN 

TRIANGLE OF SADNESS

drama, boekverfilming

WEEKPROGRAMMA   Ga naar www.de-fabriek.nl voor ons volledige weekprogramma

50+ FILM   Elke donderdagmiddag om 15.00 uur draait er tegen gereduceerd tarief
(€ 7,25) een 50+ film.  
Deze maand: 1/12 The Lost King | 8/12 Emily | 15/12 Rose | 
22/12 Armageddon Time | 29/12 Triangle of Sadness

PICL   Kijk voor ons online aanbod van recente titels op Picl, 
via www.picl.nl/theaters/de-fabriek

VERWACHT   De volgende films zullen binnenkort bij ons te zien zijn:
Broker, The Banshees of Inisherin, All the Beauty and the Bloodshed, Return to Dust

FEESTDAGEN   Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste openingstijden, kijk 
voor meer info op onze website.

DAG VAN DE KORTE FILM 

VANAF 11/12   Muisje Yuku zingt en 
speelt van lied naar lied in dit levendige 
avontuur vol aanstekelijke muziek. Ze 
luistert liever naar de verhalen van haar 
oma dan klusjes te doen. Wanneer het 
einde van oma’s leven nadert zoekt Yuku 
voor haar naar de eeuwig lichtgevende 
Himalayabloem.
Een film van Arnoud Demuynck, Rémi 
Durin | België, Frankrijk, Zwitserland, 
2022, 65 minuten  

Ook te zien als kinderfilm: 
Ernest & Celestine,
kijk op www.de-fabriek.nl voor meer info

YUKU EN DE HIMALAYABLOEM 

kinderfilm

korte films

ALLEEN OP 21/12   Op de kortste dag 
van het jaar, 21 december, vieren we De 
Dag van de Korte Film. Met een speciaal 
samengesteld filmprogramma wordt het 
publiek in de Nederlandse filmtheaters 
getrakteerd op de beste korte films van 
eigen bodem. Met onder andere de 

Gouden Kalfwinnaars In Flow of Words 
en La Ultima Ascensión en de korte 
animatie It’s Nice In Here die dit jaar 
voor de Semaine de la Critique in Cannes 
werd geselecteerd.
Kijk voor het volledige programma op 
www.de-fabriek.nl

VANAF 1/12   Onze eigen programmeur 
bestempelde Rose tot ‘De Deense 
Intouchables’. Ellen en haar man Vagn 
nemen haar zus Inger mee op een 
busreis naar Parijs. Zij is schizofreen 
en woont in een inrichting. Met goede 
medicatie en het mijden van prikkels, 
kan zij een redelijk normaal leven 

leiden. Eenmaal in Parijs blijkt Inger een 
verborgen agenda te hebben en betrekt 
ze iedereen in haar zoektocht naar een 
belangrijk persoon uit haar verleden.
Een film van Niels Arden Oplev | 
Denemarken, 2022, 106 minuten
Met Lene Maria Christensen, Sofie 
Gråbøl   

ROSE 

drama

CINEVILLE SPECIAALTJE: TRIANGLE OF SADNESS | ZATERDAG 10 DECEMBER | 21.00 UUR | 
REGULIER € 9,75, FILMFAN € 7,75, CINEVILLE GRATIS MET ÉÉN GRATIS INTRODUCÉ
Bij dit Cineville Speciaaltje serveren we een gratis drankje, vertonen we een video-essay 
van Joost Broeren, én via een filmbotenquiz maak je kans op mooie prijzen. Als Cineviller 
mag je ook weer een gratis een +1 meenemen. Wel zo gezellig: samen lachen om de 
ondergang van de rijkste 1% van deze planeet!



VANAF 29/12   Londen 1953. Williams, 
veteraan en ambtenaar, verliest zich in 
de bureaucratie van de wederopbouw 
van Engeland na de Tweede 
Wereldoorlog. Terwijl het eindeloze 
papierwerk zich opstapelt, verneemt hij 
dat hij niet meer lang te leven heeft. Zijn 
diagnose dwingt hem om zijn leven in 

handen te nemen, op zoek te gaan naar 
het geluk dat hij lang geleden verloor en 
een erfenis na te laten voor de volgende 
generatie. 
Een film van Oliver Hermanus | Verenigd 
Koninkrijk, 2022, 103 minuten
Met Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom 
Burke  

VANAF 29/12   Deze documentaire 
laat de ontwikkeling van Cohens 
carrière zien en focust zich op de 
ontstaansgeschiedenis van zijn meest 
bekende en meest gecoverde song. 
Cohen werkte er maar liefst zeven jaar 
aan en op papier telde het uiteindelijk 
meer dan honderdvijftig coupletten. 

In eerste instantie werd Hallelujah 
afgewezen door zijn platenmaatschappij, 
maar vertolkingen van onder andere Jeff 
Buckley en Rufus Wainwright wekten het 
tot leven.
Een film van Dayna Goldfine, Dan Geller |
Verenigde Staten , 2021, 118 minuten

LIVING 

HALLELUJAH: LEONARD 
COHEN, A JOURNEY, A SONG 

drama

muziekdocumentaire

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

VANAF 1/12   Over de liefde van 
Maren, een jonge vrouw die probeert 
te overleven aan de randen van de 
samenleving, en Lee, een dakloze 
jongen. Samen ondernemen ze een 
ware odyssee, die hen voert langs de 
achterafstraatjes en valluiken van het 
Amerika van Ronald Reagan. Uiteindelijk 

leiden alle wegen terug naar hun 
verleden en naar één moment dat zal 
bepalen of hun liefde hun anders-zijn 
kan overwinnen.
Een film van Luca Guadagnino | 
Verenigde Staten, 2022, 131 minuten,
Met Taylor Russell, Timothée Chalamet, 
Mark Rylance  

BONES AND ALL 

drama, romantiek, thriller

ALLEEN OP 8/12   Een feestelijke 
traktatie voor het hele gezin. Beleef met 
Clara een bijzondere kerstavond, die een 
spannend avontuur wordt als iedereen 
slaapt. Geniet van de briljante partituur 
van Tsjaikovski, en zie Clara en haar 
betoverde Notenkraker vechten tegen 
de Muizenkoning en de Suikerboonfee 
en haar prins bezoeken. Deze geliefde 

productie blijft trouw aan de sfeer 
van de feestelijke balletklassieker, 
en combineert de opwinding van het 
sprookje met spectaculaire dans.
Verenigd Koninkrijk, 2022, 165 minuten
Choreografie: Peter Wright naar Lev 
Ivanov
Dirigent Barry Wordsworth  

THE ROYAL BALLET
MET DE NOTENKRAKER  

live ballet

VANAF 8/12   Armageddon Time 
is een zeer persoonlijk coming-of-
age-verhaal van de gerenommeerde 
filmmaker James Gray over de kracht 
van familiebanden en het najagen van 
de ‘American Dream’. De sterrencast van 
de film bestaat onder meer uit Anthony 

Hopkins, Anne Hathaway en Jeremy 
Strong.
Een film van James Gray | Verenigde 
Staten, 2022, 115 minuten
Met Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Anthony Hopkins 

ARMAGEDDON TIME 

drama

VANAF 12/12   Van vluchtelingen 
tot top-sommeliers. Blind Ambition 
vertelt het ongelooflijke verhaal van 
vier mannen die de internationale 
wijnwereld op zijn kop zetten door 
als eerste team van Zimbabwe deel te 

nemen aan de World Blind Wine Tasting 
Championships, de Olympische Spelen 
van de wijnwereld. Winnaar van de 
Publieksprijs van het Tribeca Filmfestival.
Een film van Robert Coe, Warwick Ross | 
Australië, 2021, 96 minuten  

BLIND AMBITION 

documentaire

ROYAL OPERA HOUSE: DE NOTENKRAKER | DONDERDAG 8 DECEMBER | 20.15 UUR |
REGULIER € 17,50, FILMFAN € 15,50, CINEVILLE € 10,00

BLIND AMBITION MET PROEVERIJ | MAANDAG 12 DECEMBER | 20.00 UUR | 
REGULIER € 15,00, FILMFAN € 13,00, CINEVILLE € 7,00
Pardon Taguzu, een van de hoofdpersonen uit de film, is op 12 december aanwezig voor 
zowel een Q&A als een wijnproeverij! Vooraf aan de film presenteert hij drie van zijn 
wijnen, er is plek voor slechts vijftig personen!

MUSIC & MOVIE NIGHT: HALLELUJAH | DONDERDAG 29 DECEMBER | 20.00 UUR |
REGULIER: € 9,75, FILMFAN € 7,75, CINEVILLE GRATIS
Voorafgaand aan de film brengt folk ensemble Nasty Loose Precision in de zaal op 
geheel eigen wijze een ode aan Leonard Cohen middels viool, banjo en gitaar. Na afloop 
kunt u nog genieten van een langer optreden in Café Fabriek. 
Kijk voor meer informatie op www.de-fabriek.nl


