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OSCARDAG 8 FEBRUARI, 

12 PREMIÈREFILMS, 2 SPECIALS

WWW.DE-FABRIEK.NL

DO 30 JAN T/M 26 FEBRUARI
DONDERDAG 30 JANUARI
15.00 Au nom de la terre
20.15 The Whistlers - première
20.30 Muidhond - première
VRIJDAG 31 JANUARI
15.00 Au nom de la terre
15.15 For Sama
19.00 Dark Waters
19.15 Muidhond
21.30 Weathering With You - première
21.45 The Whistlers
ZATERDAG 1 FEBRUARI
14.00 Jacob, Mimmi en de pratende 

honden - voorpremière
14.15 Dark Waters
16.45 For Sama
17.00 Bombshell
19.15 Marianne & Leonard: Words of Love
19.30 The Whistlers
ZONDAG 2 FEBRUARI
14.00  Jacob, Mimmi en de pratende 

honden
14.15 Au nom de la terre
16.30 Dark Waters
16.45 Weathering With You met 

workshop en inleiding
19.30 Marianne & Leonard: Words of Love
19.45 The Whistlers
MAANDAG 3 FEBRUARI
20.15 The Whistlers
20.30 For Sama
DINSDAG 4 FEBRUARI
20.15 Weathering With You
20.30 Au nom de la terre
WOENSDAG 5 FEBRUARI
15.00 Marianne & Leonard: Words of Love
15.15 Muidhond
20.15 Dark Waters
20.30  For Sama

DONDERDAG 6 FEBRUARI
15.00 Marianne & Leonard: 
 Words of Love
20.00 A Hidden Life - première
20.15 Little Women - première
VRIJDAG 7 FEBRUARI
15.00 Dark Waters
15.15 Muidhond
18.45 The Whistlers
19.00 Little Women
21.00 A Hidden Life
21.45 Marianne & Leonard: Words of Love
ZATERDAG 8 FEBRUARI

OSCARDAG
14.00 Once Upon a Time… in Hollywood
14.15 Honeyland
16.45 Dolor y Gloria
17.00 For Sama
19.00 Parasite
19.15 Joker
21.30 Little Women
21.45 1917
ZONDAG 9 FEBRUARI
13.00 Kinderactiviteit
14.00 Jacob, Mimmi en de pratende 

honden
14.15 For Sama
16.15 A Hidden Life
16.30 The Whistlers
19.30 Little Women
19.45 Muidhond
MAANDAG 10 FEBRUARI
20.15 Little Women
20.30 Onze jongens in de jungle met Q&A
DINSDAG 11 FEBRUARI
20.00 A Hidden Life
20.15 Little Women
WOENSDAG 12 FEBRUARI
15.00 A Hidden Life
15.15 The Whistlers
20.15 Little Women
20.30 Muidhond

DONDERDAG 13 FEBRUARI
15.00 Little Women
20.15 1917
20.30 Atlantique - première
VRIJDAG 14 FEBRUARI
15.00 A Hidden Life
15.15 De beentjes van Sint-Hildegard - 

première
19.00 1917
19.30 Atlantique
21.30 Little Women
21.45 Papicha - première
ZATERDAG 15 FEBRUARI
14.00 Spike en de magische steen - 

première
14.15 For Sama
15.45 A Hidden Life
16.30 Papicha
19.00 Little Women
19.15 De beentjes van Sint-Hildegard
21.30 Atlantique
21.45 1917
ZONDAG 16 FEBRUARI
13.45 A Hidden Life
14.00 Spike en de magische steen
17.00 Little Women 
17.15 Papicha
19.30 De beentjes van Sint-Hildegard
19.45 1917
MAANDAG 17 FEBRUARI
20.00 A Hidden Life
20.15 Little Women
DINSDAG 18 FEBRUARI
20.15 Little Women
20.30 Atlantique
WOENSDAG 19 FEBRUARI
15.00 1917
15.15 Spike en de magische steen
20.00 A Hidden Life
20.15 Little Women

DONDERDAG 20 FEBRUARI
14.30 Kinderactiviteit
15.00 De beentjes van Sint-Hildegard
15.30 Spike en de magische steen
20.15 Little Women
20.30 Les misérables - première
VRIJDAG 21 FEBRUARI
15.00 Atlantique
15.15 Jacob, Mimmi en de pratende 

honden
18.45 Beanpole - première
19.00 Little Women
21.30 1917
21.45 Les misérables
ZATERDAG 22 FEBRUARI
14.00 Spike en de magische steen
14.15 De beentjes van Sint-Hildegard
16.30 Little Women
16.45 Atlantique
19.00 Les misérables
19.15 1917
21.30 Beanpole
21.45 Papicha
ZONDAG 23 FEBRUARI
13.45 Little Women
14.00 Spike en de magische steen
16.30 Atlantique
16.45 De beentjes van Sint-Hildegard
19.00 A Hidden Life
19.30 Les misérables
MAANDAG 24 FEBRUARI
20.15 Atlantique
20.30 De beentjes van Sint-Hildegard
DINSDAG 25 FEBRUARI
20.15 Little Women
20.30 Beanpole
WOENSDAG 26 FEBRUARI
15.00 A Hidden Life
15.15 Little Women
20.15 Les misérables
20.30 Papicha

Entreeprijzen
Regulier:  € 9,75 / kinderen tot 12 jaar € 6,25
FilmFan:  € 7,75
50+ film:  € 6,75 (alleen op donderdagmiddag, 15.00 uur)
Kinderfilms:  € 6,25 (ook voor volwassenen)
Maandag:  € 7,75 (alle films)
Kassakorting
65+, student: € 8,75
CJP, Biebpas, Fluxuspas:  € 8,75
Rosmolenfilm: € 6,25 (elke laatste zondag van de maand)
5-rittenkaart: € 42,50

Kaartverkoop
U kunt direct via onze website reguliere en FilmFankaarten kopen voor het gehele 
maandprogramma. Andere kortingstarieven worden verkocht aan de kassa. Het is 
niet mogelijk om te reserveren. De filmkassa opent drie kwartier voor aanvang van 
de film, op donderdag- en vrijdagmiddag is dit een half uur voor aanvang van de film.
Bij speciale voorstellingen behouden wij ons het recht voor om bij minder dan tien 
verkochte kaarten de spreker of regisseur te annuleren.
Online een kaartje gekocht? Laat uw smartphone scannen en loop direct door naar de zaal!
Hebt u online een FilmFanticket gekocht? Neem dan uw FilmFanpas mee ter controle!

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 14.30 - 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

Zaalverhuur: Zowel het café als de twee filmzalen zijn beschikbaar voor verhuur. 
Mailt u vrijblijvend naar info@de-fabriek.nl voor de mogelijkheden voor het
huren van de filmzalen. Of bel met 075-6311993. Voor partijen in het café kunt
u mailen naar fabriek@live.nl of bellen met 075-6147616. 

INFO
VERWACHT Emma, System Crasher, 

Mijn Rembrandt, Hope Gap

o 14.30 - 00.00 uur 17.30 - 20.00 uur

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/defabriekzdamwww.instagram.com/defabriekzdamwww.instagram.com/defabriekzdam

FILMTHEATER 075-6311993 - CAFE 075-6147616

Little Women is gebaseerd op het 
beroemde gelijknamige boek van Louisa 
May Alcott. Het verhaal speelt zich 
af in het Massachusetts van de jaren 

1860 en volgt de vier zussen 
Jo, Meg, Amy en Beth terwijl 
ze opgroeien onder de hoede 
van hun moeder Marmee 
ten tijde van de Amerikaanse 
Burgeroorlog. Alle vier de 
zussen vinden, terwijl het 
verhaal vordert, hun eigen weg in de 
maatschappij en ontdekken de liefde.
Een film van Greta Gerwig | Verenigde 
Staten, 2019, 135 minuten | Met Saoirse 
Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, 
Eliza Scanlen, Meryl Streep  

Op het hoogtepunt van de 
Eerste Wereldoorlog, lente 
1917, krijgen twee jonge Britse 
soldaten, Schofield en Blake, 
een op het eerste gezicht 
onmogelijke missie toegewezen. 
Op klaarlichte dag moeten 

ze naar de Duitse loopgraven aan het 
Sommefront. In een race tegen de 
klok moeten ze dit vijandelijke terrein 
betreden en een boodschap afleveren 
waarmee zij een dodelijke aanval op 
honderden soldaten kunnen voorkomen 
– waaronder Blake’s eigen broer. Een 
meeslepend oorlogsdrama over de Eerste 
Wereldoorlog.

Een film van Sam Mendes, Krysty Wilson-
Cairns | Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten, 2019, 119 minuten
Met George MacKay, Claire Duburcq, 
Dean-Charles Chapman, Mark Strong

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda, 
die zóveel van Jan houdt dat hij het 
er benauwd van krijgt. Als hij een glas 

wil pakken is zij hem voor en reikt 
het hem aan. Ze bepaalt zijn kleding, 
vriendschappen, vakanties en bezigheden. 
In een poging meer ruimte te krijgen 
maakt Jan rare sprongen. Dochter 
Liesbeth zit met haar vriend in eenzelfde 
schuitje als haar vader. Hoeveel liefde is 
te veel liefde?
Een film van Johan Nijenhuis , scenario 
geschreven door Herman Finkers | 
Nederland, 2020, 103 minuten | Met 
Herman Finkers, Johanna ter Steege  

LITTLE WOMEN

1917

DE BEENTJES VAN 
SINT-HILDEGARD 

NOG TE ZIEN: DARK WATERS, AU NOM DE LA TERRE, BOMBSHELL, 
MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

Landelijke première

Draagt u ons filmtheater een warm hart toe?
U bent al donateur van ons mooie filmtheater De 
Fabriek voor € 26,50 per jaar, of € 25,00 als u per 
incasso betaalt. Hiervoor krijgt u het volgende van 
ons terug: het programmablad in de bus met alle 
films voor de aankomende maand, de nieuwsbrief 
in uw mailbox met extra informatie en € 2,00 
korting op de kaartprijs met uitzondering van 
speciale programmering. En 2x per jaar wordt u gastvrij ontvangen op onze FilmFandagen, 
met een speciaal voor u samengesteld programma. Voor FilmFans gratis te bezoeken. 
Meer informatie? Zie onze website. Wij verwelkomen u graag als FilmFan!

FILMFAN WORDEN?

Landelijke première

Op het hoogtepunt van de 
Eerste Wereldoorlog, lente 
1917, krijgen twee jonge Britse 
soldaten, Schofield en Blake, 
een op het eerste gezicht 
onmogelijke missie toegewezen. 
Op klaarlichte dag moeten 

ze naar de Duitse loopgraven aan het 

1917

verhaal vordert, hun eigen weg in de 

1860 en volgt de vier zussen 

Landelijke première

5 Oscarnominaties

9 Oscarnominaties

Zondag 23 februari om 13.45 uur draait Little Women als Rosmolenfilm. Inwoners van 
de Rosmolenbuurt mogen op vertoon van de nieuwsbrief van De Rosmolenwijk voor 
€ 6,25 naar de film. Andere bezoekers zijn uiteraard ook welkom



Studente Nedjima droomt ervan styliste te 
worden en verkoopt haar sexy kleding aan 
‘papichas’, mooie jonge Algerijnse meisjes, 
in de toiletten van hippe nachtclubs. Haar 
leven wordt drastisch ingeperkt door 
religieuze fundamentalisten die eisen 
dat vrouwen bedekt de straat op gaan. 
Maar Nedjima wijkt niet en organiseert 

als protest een modeshow. ‘Papicha’ 
is dappere cinema, een uitgesproken 
ode aan vrijheid,waarmee Meddour wil 
aantonen dat zelfs gedwongen sociale 
verandering mensen niet per se tot 
vluchten drijft.
Een film van Mounia Meddour | Frankrijk, 
België, Algerije, Qatar, 2019, 106 minuten
Met Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda

Na de Tweede Wereldoorlog is Leningrad 
verwoest. De oorlog is voorbij, maar 
zowel de stad als haar bewoners liggen 
in puin, en de winter komt. In die 

situatie proberen twee jonge vrouwen te 
overleven. Ija, die lijdt aan shell-shock , 
werkt als verpleegster in een ziekenhuis 
voor oorlogsveteranen, en zorgt daar voor 
het zoontje van haar vriendin Masja. Als 
Masja terugkeert van het front, moeten 
ze samen oude en nieuwe trauma’s het 
hoofd bieden.
Een film van Kantemir Balagov | Rusland, 
2019, 130 minuten | Met Viktoria 
Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina  

Jonathan, een zachtaardige jongeman, wordt bij gebrek aan bewijs vrijgelaten uit de 
gevangenis. Hij trekt in bij zijn moeder in een huisje bij de duinen. Hij wil een beter mens 
worden en zich aan de regels houden. Maar zijn goede voornemens worden al snel op de 
proef gesteld als een moeder met haar dochtertje naast hen komt 
wonen. Een aangrijpende film over een jongen die worstelt met zijn 
identiteit en het vinden van een plek in de maatschappij.
Een film van Patrice Toye | Belgie, 2019, 99 minuten,
Met Tijmen Govaerts, Ina Geerts, Line Pillet  

Egeltje Spike heeft veel fantasie en een 
grote mond: zij “is altijd de heldin.” 
Als de dieren in het bos merken dat 
hun waterbron bijna op is gaat Spike 
de magische watersteen halen bij de 
gemenerik die deze heeft gestolen. Tot 
haar grote schrik wil Tjum de eekhoorn 
met haar mee....
Een film van Regina Welker, Nina Wels | 
België, Duitsland, 2019, 81 minuten Nederlands gesproken

Als zijn vader op reis gaat heeft Jacob 
weinig zin om te logeren bij familie. Zijn 
nichtje Mimmi heeft een grote mond en 
zijn oom denkt dat hij piraat is. Maar de 
kinderen worden vrienden en samen met 
een groep pratende honden smeden ze 
plannen om een prachtig park te redden.
Een film van Edmunds Jansons | Letland, 
2019  
Nederlands gesproken

JACOB, MIMMI EN DE 
PRATENDE HONDEN

LES MISÉRABLES

Stéphane, nog maar net verhuisd van 
Cherbourg naar Parijs, komt terecht in de
anti-criminaliteitsbrigade van Montfermeil 
in het 93ste arrondissement. Hij ontmoet 

er zijn nieuwe collega’s en 
ervaren agenten Chris en 
Gwada. Al snel ontdekt Stéphane 
de spanningen tussen de 
verschillende bendes van de 
wijk. Wanneer ze tijdens een 
interventie de controle dreigen 
te verliezen, filmt een drone hun 
kleinste daden en acties…
Een film van Ladj Ly | Frankrijk, 2019, 105 
minuten
Met Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Zonga, Steve Tientcheu  

Kinderfilm

PAPICHA

BEANPOLE 

MUIDHOND

In het Senegalese Dakar bloeit de jonge 
liefde van Ada en Souleiman op. Maar 
Ada staat op het punt met een andere 
man te trouwen, van wie ze niet houdt. En 
Souleiman verlaat met een groep het land 
via de oceaan, op zoek naar een betere 
toekomst. Vervolgens verstoort een brand 
het huwelijksfeest van Ada en meisjes uit 
de buurt worden door een mysterieuze 
koorts bevangen. Een jonge politieman 
gaat op onderzoek uit.

Een film van Mati Diop | Senegal, 2019, 
105 minuten
Met Ibrahima Mbaye, Mame Bineta Sane, 
Amadou Mbow, Nicole Sougou  

Roemeense politieagent Cristi is 
informant voor de lokale maffia. Er wordt 
een complot gesmeed om een corrupte 

zakenman uit de gevangenis te halen. 
Om met zijn handlangers te kunnen 
communiceren vertrekt hij naar het 
Canarische eiland La Gomera om daar 
de fluittaal te leren, een taal die door de 
lokale bevolking gebruikt wordt om over 
grote afstanden berichten door te geven. 
Samen met femme fatale Gilda moet hij 
onder de radar blijven en laveren tussen 
verraad en bedrog.
Een film van Corneliu Porumboiu | 
Roemenië, Frankrijk, Duitsland, 2019, 98 
minuten
Met Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica 
Lazar  

Een arts en een journaliste 
worden midden in een burger-
oorlog verliefd. Terwijl Aleppo 
wordt gebombardeerd, trouwen 
ze en krijgen ze een baby. Zij 
registreert met haar camera 
gruwelen en gebeurtenissen 

rond haar familie en haar stad. Hij werkt 
in zijn eigen noodhospitaal, dat gebom-
bardeerd wordt. De gevaren komen 
steeds dichterbij en de ouders worstelen 
met het dilemma: vluchten om de veilig-
heid van hun dochtertje Sama te waar-
borgen of blijven, om hun vrienden in het 
verzet te helpen.
Een film van Waad al-Kateab, Edward 
Watts | Verenigd Koninkrijk, 2019, 100 
minuten  

ATLANTIQUE

THE WHISTLERS 

FOR SAMA

In de nacht van 9 op 10 februari worden in Los 
Angeles de 92st Academy Awards (de Oscars) 
uitgereikt. In dit weekend vertonen wij op 
zaterdag 8 februari de grote kanshebbers tegen 
gereduceerd tarief. Aan de kassa kosten twee 
tickets die dag slechts € 15,00 en vier films 
slechts € 20,00! Tijdens onze speciale Oscardag 
vertonen we de volgende films: Joker, Once 
Upon a Time… in Hollywood, Little Women, 
Dolor y Gloria, Parasite, Honeyland, For Sama 
en 1917. Kijk voor de tijden in de ladder.

KINDERACTIVITEIT | ZO 9 FEB. 13.00 & DO 20 FEB. 14.30 | € 2,50 (KINDERFILM € 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 te voren via: kinderfilmdefabriek@gmail.com 
Donderdag 20 februari is er een extra kinderactiviteit ivm de voorjaarsvakantie.

als protest een modeshow. ‘Papicha’ 

Filmtip van 
De Fabriek

Jonathan, een zachtaardige jongeman, wordt bij gebrek aan bewijs vrijgelaten uit de 

Landelijke première

De verhalen van Nederlandse soldaten die 
hun dienstplicht in Suriname vervulden 
kent bijna niemand meer, terwijl veel 
mensen een buurman, oom of vader 
blijken te hebben die in Suriname heeft 
gediend. In deze mooie raamvertelling 
worden uniek archiefmateriaal 
gecombineerd met verhalen van toen en 
nu. Inmiddels bejaarde dienstplichtigen 
reizen terug naar Suriname, waar 
sommigen zelfs zijn achtergebleven om de 
rest van hun leven door te brengen.

Een film van Jelmar Hoekstra | Nederland, 
2020, 71 minuten 

Gebaseerd op echte gebeurtenissen, 
is A Hidden Life het verhaal van een 
onbezonnen held, Franz Jägerstätter, die 
in de Tweede Wereldoorlog weigert om 
voor de nazi’s te vechten. Wanneer de 
Oostenrijkse boer geconfronteerd wordt 
met de dreiging van executie wegens 
verraad, houden zijn onwankelbare geloof 
en zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen 
hem op de been.
Een film van Terrence Malick | Oostenrijk, 
2019, 172 minuten
Met August Diehl, Maria Simon, Valerie 
Pachner, Karin Neuhäuser  

Wanneer een jongen besluit om een 
klein dorp achter zich te laten en weg te 
rennen naar Tokyo, wordt hij getroffen 

door eenzaamheid. Met weinig geld en 
in een periode van uitzonderlijk slecht 
weer, houdt hij zijn hoofd maar moeizaam 
boven water. Dan raakt hij bevriend met 
een weesmeisje dat een magische kracht 
lijkt te hebben: het laten stoppen van 
de regen, en het laten opklaren van de 
lucht… Weathering With You is de nieuwe 
film van Makoto Shinkai, bekend van Your 
Name, de meest succesvolle animatiefilm 
aller tijden!
Een film van Makoto Shinkai | Japan, 
2019, 114 minuten  

A HIDDEN LIFE 

ONZE JONGENS IN DE JUNGLE MET Q&A | MAANDAG 10 FEBRUARI | 20.30 UUR
Onze jongens in de jungle wordt op maandag 10 februari eenmalig vertoond. De 
filmmakers zullen aanwezig zijn voor een Q&A na afloop van de vertoning.

WEATHERING WITH YOU MET WORKSHOP EN INLEIDING | ZONDAG 2 FEB. | 15.30 UUR
Op zondag 2 februari wordt de film om 15.30 uur vooraf gegaan door een 
introductiecursus mangatekenen door Fluxus-docent Tsira. Roderick Leeuwenhart, 
Japankenner en uitgever van manga van Nederlandse bodem, geeft voorafgaand aan 
Weathering With You een inleiding. Uiteraard kunt u ook alleen naar de film met 
inleiding. Deze begint om 16.45 uur. 
Opgeven voor de cursus mangatekenen doet u via info@de-fabriek.nl.

Landelijke 
première

Gebaseerd op echte gebeurtenissen, 

Landelijke première

Stéphane, nog maar net verhuisd van 

Landelijke première

Landelijke première

Landelijke première

Kinderfilm

Gwada. Al snel ontdekt Stéphane 

te verliezen, filmt een drone hun 

Een arts en een journaliste 
worden midden in een burger-
oorlog verliefd. Terwijl Aleppo 
wordt gebombardeerd, trouwen 
ze en krijgen ze een baby. Zij 
registreert met haar camera 
gruwelen en gebeurtenissen 

rond haar familie en haar stad. Hij werkt 

FOR SAMA

WEATHERING 
WITH YOU 

ONZE JONGENS IN DE JUNGLE 

door eenzaamheid. Met weinig geld en 

Met workshop 
en inleiding

door eenzaamheid. Met weinig geld en 

WEATHERING 
Landelijke première

er zijn nieuwe collega’s en 

1 Oscarnominatie

als protest een modeshow. ‘Papicha’ 

Landelijke première

Programmeur Katrien Lamers over 
Papicha: “Warm én stevig portret van 
een wereld die enerzijds vertrouwd maar 
tegelijkertijd bevreemdend aanvoelt.”

Jonathan, een zachtaardige jongeman, wordt bij gebrek aan bewijs vrijgelaten uit de 

Boekverfilming

SPIKE & DE MAGISCHE STEEN 

Als zijn vader op reis gaat heeft Jacob 

JACOB, MIMMI EN DE 
Voorpremière

Landelijke première

1 Oscarnominatie

OSCARDAG 


