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     TIEN OSCARGENOMINEERDE TITELS

VANAF 09/02   Wanneer zakenman 
Felice terugkeert naar zijn geboorte-
plaats Napels om zijn bejaarde moeder 
te bezoeken, herontdekt hij de stad 
gevuld met eigen regels en gewoontes, 
maar ook vol herinneringen die hem 
nog altijd achtervolgen. Ondanks dat de 
lokale priester hem op het hart drukt zijn 
verleden te laten rusten, zoekt Felice zijn 
jeugdvriend Oreste op, inmiddels een 
gevreesde maffiabaas.
Een film van Mario Martone | Italië, 
Frankrijk, 2022, 118 minuten
Met Pierfrancesco Favino, Aurora 
Quattrocchi, Tommaso Ragno  

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!

     TIEN OSCARGENOMINEERDE TITELS     TIEN OSCARGENOMINEERDE TITELS

Word FilmFan voor € 27,50 per jaar en krijg € 2,00 korting op alle reguliere filmvoor-
stellingen, of neem een abonnement op Cineville voor € 22,50 per maand (€ 18,50 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

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

VANAF 16/02   Oscargenomineerde 
regisseur Aronofsky (Black Swan, 
Requiem for a Dream) schetst een 
ontroerend portret van een man die 
zijn leven opnieuw betekenis wil geven. 
Brendan Fraser won de prijs voor Beste 
Acteur bij de Critics Choice Awards voor 
zijn hoofdrol als Charlie. Charlie leeft 
teruggetrokken en geeft Engelse les 
online. Hij heeft ernstig overgewicht 
en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt 

geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, 
het contact met zijn zeventienjarige 
dochter Ellie te herstellen. Maar die 
neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin 
in de steek heeft gelaten.
Een film van Darren Aronofsky | 
Verenigde Staten, 2022, 117 minuten
Met Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 
Simpkins, Samantha Morton 
Genomineerd voor 3 Oscars.

THE WHALE 

NOSTALGIA  

drama

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

50+ FILM   Elke donderdagmiddag om 15.00 uur draait er tegen gereduceerd tarief
(€ 8,00) een 50+ film.  
Deze maand: 02/02 Babylon | 09/02 The Banshees of Inisherin | 
16/02 The Fabelmans | 23/02 Nostalgia

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:
Tár, EO, Saint Omer, Leila’s Brothers, The Blue Caftan, L’immensità, Joyland

VANAF 02/02   Nieuwe, 
autobiografische film van Steven 
Spielberg. Sammy Fabelman ontdekt 
op jonge leeftijd zijn passie voor film, 
tot vreugde van zijn creatieve moeder; 
zijn vader ziet het slechts als hobby. 
Sammy legt de avonturen van zijn 
familie vast op beeld en ontwikkelt 
zich als regisseur van amateurfilms met 
zijn zussen en vrienden in de hoofdrol. 

Op zijn zestiende ontdekt Sammy een 
hartverscheurende waarheid over 
zijn moeder die de familiedynamiek 
voorgoed verandert.
Een film van Steven Spielberg | 
Verenigde Staten, 2022, 151 minuten
Met Michelle Williams, Seth Rogen, Paul 
Dano  
Genomineerd voor 7 Oscars.

THE FABELMANS 

drama

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 12 FEBRUARI | 13.00 UUR | € 2,50 (KINDERFILM € 7,00)
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 uiterlijk één dag van tevoren om 12.00 uur via: kinderfilm@de-fabriek.nl

Naast Kleine All draait ook de kinderfilm Kung Fu Leeuw, kijk op www.de-fabriek.nl voor 
ons volledige aanbod van kinderfilms.

VANAF 12/02   In zijn zomervakantie 
wordt All (11) overgehaald om een 
menselijke antenne te zijn, omdat zijn 
oude buurman denkt dat er een enorme 
invasievloot vanuit de ruimte onderweg 
is. Maar wat ze vinden is niet bepaald 

een invasievloot. Wanneer de gammele 
antenneconstructie instort, wordt All 
maar ternauwernood gered door het 
buitenaardse meisje Britney.
Een film van Amalie Næsby Fick | 
Denemarken, 2022, 85 minuten  

KLEINE ALL: 
DE MENSELIJKE ANTENNE

kinderfilm, animatie



VANAF 09/02   De slagwerk- 
en paukensectie speelt een 
ondersteunende, maar absoluut 
onmisbare rol in het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Zij staan nooit 
in de schijnwerpers, het publiek weet 
soms niet eens dat ze er zijn. Maar in het 
135-jarig bestaan van het orkest werden 
slechts 26 musici virtuoos genoeg geacht 
om deel uit te kunnen van dit team. 
Topdirigent Bernard Haitink noemde ze 
“De republiek van het slagwerk”. Een 
prachtig vormgegeven documentaire 
over vriendschap, vakmanschap en 
muziek.

Een film van Carmen Cobos, Kees Ryninks 
| Nederland, 2022, 95 minuten  

ALLEEN OP 09/02   Als Rosina verliefd 
wordt op een mysterieuze jonge 
aanbidder, die zichzelf Lindoro noemt, 
heeft ze al haar vindingrijkheid nodig 
- en een beetje hulp van de barbier – 
om haar berekenende voogd, dokter 
Bartol, te slim af te zijn. Bereid u 
voor op hartverwarmende serenades, 
lachwekkende vermommingen en een 

sprookjesachtig einde dat telkens maar 
net niet komt.
Geniet van prachtige opera, live vanuit 
Londen, en een gratis glaasje prosecco!
Dirigent: Rafael Payare | Verenigd 
Koninkrijk, 2022, 205 minuten
Met Andrzej Filonczyk, Aigul 
Akhmetshina, Lawrence Brownlee

VANAF 16/02   Eind 19e eeuw, de 
jonge Deense priester Lucas wordt 
uitgezonden naar IJsland. Hier moet hij 
toezicht houden op de bouw van een 
kerk in een afgelegen parochie en de 
lokale bevolking fotograferen. Maar 
de lokale bevolking zit niet te wachten 
op onderwerping en heeft totaal geen 
interesse zich verstaanbaar te maken. 

Lucas komt op zijn bestemming, maar 
hoe verder hij doordringt in het woeste 
landschap en onbekende cultuur, hoe 
meer hij afdwaalt van zijn moralen en 
zichzelf.
Een film van Hlynur Pálmason, IJsland, 
Denemarken, 2022, 143 minuten 
Met Elliott Crosset Hove, Ingvar 
Sigurdsson, Vic Carmen Sonne  

DE KONINKLIJKE REPUBLIEK 

ROYAL OPERA HOUSE:
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

GODLAND 

documentaire

live opera

drama, historie

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 23/02   Meerdere malen 
bekroonde debuutfilm over de jonge 
tiener Sophie en haar dertigjarige vader 
Calum gaan op vakantie naar een Turkse 
badplaats waar ze zwemmen, poolen, 
zonnebaden en luieren. Terwijl er voor 
de beginnende puber een nieuwe wereld 
opengaat, worstelt Calum buiten het 
zicht van Sophie met de zwaarte van het 

leven. Twintig jaar later vormen Sophies 
tedere herinneringen aan deze vakantie 
een krachtig en hartverscheurend portret 
van hun relatie, waarbij ze probeert haar 
liefdevolle vader te begrijpen.
Een film van Charlotte Wells | Verenigd 
Koninkrijk, 2022, 98 minuten
Met Paul Mescal, Frankie Carlo  
Genomineerd voor 1 Oscar.

AFTERSUN 

drama

VANAF 16/02   In 2010 doen acht 
vrouwen uit een zeer gesloten 
mennonitische geloofsgemeenschap een 
vreselijke ontdekking over hun eigen 
verleden. Dit leidt ertoe dat zij deze 
nieuwe realiteit moeten leren verzoenen 
met hun geloof. Gebaseerd op het boek 

van Miriam Toews.
Een film van Sarah Polley | Verenigde 
Staten, 2022, 104 minuten
Met Rooney Mara, Frances McDormand, 
Claire Foy  
Genomineerd voor 2 Oscars.

WOMEN TALKING 

boekverfilming

BEST OF IDFA ON TOUR 2023 | ZATERDAG 4 FEBRUARI | 12.30 UUR | REGULIER 
€ 28,50, FILMFAN € 26,00, VRIENDENLOTERIJ VIP Є 23,50 (MAX. TWEE TICKETS), 
CINEVILLE GRATIS
Het is alleen mogelijk om een ticket voor het volledige programma van drie documen-
taires te kopen. Kijk voor meer info over deze drie documentaires op www.de-fabriek.nl

ROYAL OPERA HOUSE: IL BARBIERE DI SIVIGLIA | DONDERDAG 9 FEBRUARI |
20.15 UUR | REGULIER € 19,50, FILMFAN € 17,50, CINEVILLE € 10,00

BEST OF IDFA ON TOUR 2023 

documentaire

ALLEEN OP 04/02   Marathonvertoning van drie prijswinnende films die door de 
jury’s van IDFA 2022 zijn bekroond om hun uitmuntendheid, omdat ze urgente 
verhalen vertellen of omdat ze je op een bijzondere manier raken. 

De volgende documentaires worden tijdens de tour vertoond:
•   Paradise - IDFA Award for Best Cinematography in the International Competition
•   Reis door onze wereld - DFA Award for Best Editing in the International
     Competition én IDFA Award for Best Dutch Film
•   Apolonia, Apolonia - IDFA Award for Best Film in the International Competition

Eenmalig te zien in Filmtheater De Fabriek.


