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KINDERACTIVITEIT BIJ KNOR

De grutto is de hoofdrol-
speler in de nieuwste 
natuurdocumentaire van 
gouden-kalfwinnaar Ruben 
Smit (bekend van WAD en 
De Nieuwe Wildernis). De 
statige steltloper en nationale 
vogel vertelt het magistrale 
verhaal van hoe te overleven 
op zijn reis over de wereld op 
weg naar zijn broedgebied in 
Nederland.
Een documentaire van Ruben 
Smit, Melchert Meijer zu 
Schlochtern | 2022, Nederland, 
96 minuten  
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GRUTTO! DE REIS VAN ONZE 
NATIONALE VOGEL 
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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!

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

Fire of Love vertelt het explosieve 
liefdesverhaal van Franse vulkanologen 
Katia en Maurice Krafft, die evenveel van 
elkaar houden als van de vulkanen die 
ze samen bestuderen. Een romantische, 
maar ook tragische ontdekkingstocht 
via spectaculaire en nooit eerder 
gemaakte beelden van adembenemende 

vulkaangebieden. Regisseur Sara Dosa 
maakte eerder de documentaire The Sheer 
and the Unseen over de mythologie van 
IJslandse vulkaanlandschappen en waagt 
zich met Fire of Love aan het noodlottig 
liefdesverhaal van twee vulkanologen.
Een documentaire van Sara Dosa | 2022, 
Canada, Verenigde Staten, 93 min.  

ALLE FILMS MET EEN PICL-LOGO NAAST DE TITEL, ZIJN 
OOK TE ZIEN VIA WWW.PICL.NL/THEATERS/DE-FABRIEK

VERWACHT Film op de sluis, Supereroi, 
Coupez!, Le sommet des dieux

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

DE FABRIEK EN CINEVILLE

Donderdag 30 juni 50+ Nowhere Special
Vanaf 30 juni Previously Unreleased: The Souvenir Part II
Zondag 3 juli Voorpremière Coppelia
Donderdag 7 juli 50+ Elvis
Vanaf 7 juli Grutto!, Encore, The Real Charlie Chaplin, 
 Previously Unreleased: Dwelling in the Fuchun Mountains
Zondag 10 juli Voorpremière Knor met kinderactiviteit
Donderdag 14 juli 50+ Grutto!
Vanaf 14 juli Piccolo corpo, Fire of Love, 107 Mothers, Knor, 
 Previously Unreleased: Mass
Donderdag 21 juli 50+ Piccolo corpo
Vanaf 21 juli The Last Bus, La ruche, 
 Previously Unreleased: Kill It and Leave This Town
Donderdag 28 juli 50+ The Last Bus
Vanaf 28 juli Un autre monde, The Story of My Wife, 
 Previously Unreleased: Dinner in  America

STARTDATUMS - DATUMS SPECIALS
GA NAAR WWW.DE-FABRIEK.NL VOOR DE SPEELDATUMS VAN ONS WEEKPROGRAMMA

VOLG ONS OP
INSTAGRAM: 
DEFABRIEKZDAM

Vanaf 7/7

FIRE OF LOVE 

Italië, 1900. Agata besluit in haar eentje 
een reis te maken door het ruige Italië op 
zoek naar verlossing voor haar dochter. 
Dat is niet zonder gevaar voor een jonge 
vrouw. Onderweg krijgt ze hulp van een 
rondtrekkende Lynx en samen trotseren 
ze de elementen, vooroordelen en 
het betoverende maar intimiderende 
Italiaanse landschap, op zoek naar een 
wonder voor haar kindje. Een mythisch 
sprookje over moederschap, onverwachte 
vriendschap en de kracht van een vrouw.

Een film van Laura Samani | 2021, Italië, 
89 minuten
Met Celeste Cescutti, Ondina Quadri

Vanaf 7/7

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

Nog te zien: Nowhere Special, Elvis, Il buco

Vanaf 14/7

De 26-jarige klassieke balletdanseres Élise 
raakt geblesseerd en krijgt te horen dat 
ze waarschijnlijk nooit meer professioneel 

zal dansen. Ze is haar doel kwijt en moet 
haar leven een andere wending geven. Ze 
vindt nieuw werk en in Bretagne ontmoet 
ze een gezelschap voor moderne dans. 
Nieuwe ervaringen en vriendschappen 
wakkeren het vuur weer in haar aan. 
Zal ze toch weer gaan dansen? De 
hoofdrolspeelster is prima ballerina bij het 
ballet van de Parijse Opera.
Een film van Cédric Klapisch | 2022, 
Frankrijk 117 minuten
Met Marion Barbeau, Pio Marmaï, 
François Civil  

PICCOLO CORPO Vanaf 14/7



COPPELIA  

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 worsten- 
wedstrijd 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    
NEDERLANDS GESPROKEN

KNOR  

Kinderfilm

Babs krijgt voor haar verjaardag van haar opa uit Amerika het 

Kinderfilm

Vanaf 3/7

Babs krijgt voor haar verjaardag van haar opa uit Amerika het 

Vanaf 10/7

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 10 JULI | 13.00 UUR | GRATIS (KINDERFILM € 6,25)
Elke tweede zondag van de maand kinderactiviteit voorafgaand aan onze kinderfilm. In 
samenwerking met Cinekid wordt er een speciale workshop aangeboden waarbij er een 
draaiverhaal en/of thaumatroop van Knor gemaakt wordt. Aanmelden voor de activiteit 
kan tot é é n dag van tevoren via: kinderfilm@de-fabriek.nl 

Decennialang was hij de 
beroemdste man op aarde, voor 
wie enorme mensenmassa’s op 
de been kwamen. Bij velen vooral bekend 
als de komiek die de iconische zwerver 
The Tramp op het witte doek tot leven 
bracht. Hij wordt geroemd als groot 
filmmaker van legendarische titels als The 
Kid, Modern Times en The Great Dictator. 
Films die nog altijd veel zeggingskracht 
hebben. Maar wie was de mens achter 
deze geniale alleskunner?

Een documentaire van Peter Middleton 
en James Spinney | 2021, Verenigd 
Koninkrijk, 114 minuten 

Lesya zit voor het vermoorden van haar 
man in de gevangenis. Als haar zoon Kolya 
daar geboren wordt, mag hij bij haar 
blijven tot hij drie jaar is. Samen leiden ze 

een naar omstandigheden rustig leven. 
Maar als zijn derde verjaardag nadert, 
zoekt ze in paniek contact met haar 
moeder en zus, zodat zij voor hem kunnen 
zorgen en hij niet naar een opvanghuis 
hoeft. Het is het enige sprankje hoop dat 
ze heeft.
Een film van Péter Kerekes | 2021, 
Tsjechië, Slowakije, 93 minuten
Met Maryna Klimova, Lyubov Vasylyna, 
Iryna Kiryazeva  

Philippe Lemesle is bedrijfsleider van een 
Franse fabriek, die in handen is van een 
Amerikaanse multinational. De werkdruk 

is hoog en het altijd aanwezige werk zet 
Philippe’s huwelijk met Anne onder druk. 
Hij voelt zich gevangen in zijn baan en 
gegijzeld door de eisen van zijn superieu-
ren. Dan bereikt Philippe het punt waarop 
hij moet beslissen over hoe zijn eigen 
leven én dat van zijn gezin verder moet.
Een film van Stéphane Brizé | 2021, 
Frankrijk, 96 minuten
Met Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon  

Toms leven loopt op z’n eind. Maar 
voordat hij de eeuwige rust opzoekt, 
begint hij nog aan één reis. Samen met de 
as van zijn recent overleden geliefde Mary 
reist hij dwars door Schotland en Engeland 
naar de plek waar het allemaal begon. 
Geld voor deze tocht heeft Tom niet, maar 
hij bezit wel een gratis OV-pas. Een tocht 
van zo’n 1200 kilometer, per bus. Tijdens 
de lange reis doet hij talloze ontmoetingen 
en zelfs de media krijgen lucht van zijn 

bedevaart, zo groeit Tom uit tot een 
nationaal icoon.
Een film van Gillies MacKinnon | 2022, 
Verenigd Koninkrijk, 86 minuten
Met Timothy Spall, Phyllis Logan, Ben 
Ewing, Natalie Mitson

THE REAL CHARLIE CHAPLIN 

107 MOTHERS 

UN AUTRE MONDE 

THE LAST BUS 

Vanaf 14/7

Vanaf 28/7

LA RUCHE vanaf 21/7     
Zolang ze zich kunnen herinneren, hebben 
drie tienerzussen geleefd op het ritme 
van de buien van hun moeder: dan weer 
prettig gestoord en ondernemend, dan 
weer depressief en giftig. Vooral de oudste 
doet er alles aan om het gezin bij elkaar 
te houden. Liever zou ze haar vleugels 
uitslaan en naar Brazilië vertrekken om daar 
te dansen. Maar hoe kan ze haar zussen 
achterlaten in de destructieve spiraal waarin 
hun moeder elke dag verder wegzakt?
Een film van Christophe Hermans | 2022, 
België, Frankrijk, 81 minuten
Met Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara 
Taquin, Bonnie Duvauchelle  

THE STORY OF MY WIFE  vanaf 28/7
Kapitein Jakob Störr sluit een weddenschap 
af met een vriend: hij zal trouwen met de 
eerste vrouw die het café binnenkomt. Dan 
loopt de beeldschone Lizzy binnen. Het 
verloop van de ontmoeting tussen Jakob en 
Lizzy staat in de sterren geschreven, maar 
het romantische liefdesverhaal krijgt al snel 
een andere wending. Jakob vermoedt dat 
Lizzy hem ontrouw is. Hoewel er mooie 
zeetochten naar hem lonken, wordt hij 
volledig opgeslokt door allesbeheersende 
jaloezie.
Een film van Ildiko Enyedi | 2021, Duitsland, 
169 minuten
Met Gijs Naber, Lea Seydoux  

de been kwamen. Bij velen vooral bekend 

Vanaf 
7/7

De prille liefde tussen Zwaantje en Frans wordt bedreigd door 
de beeldschone Coppelia. Zij is de schepping van Dr. Coppelius, 
een cosmetisch arts, die de dorpsbewoners verleidt met het 
idee van perfecte schoonheid. Ook Frans wordt door haar 
betoverd. Maar de eigenzinnige Zwaantje ontdekt dat Dr 
Coppelius vooral kwaad in de zin heeft. Zwaantje doet al het 
mogelijke om Frans voor een verschrikkelijk einde te behoeden.
Een film van Jeff Tudor, Steven de Beul, Ben Tesseur | 2021, 
Nederland, België, Duitsland, 80 minuten  

PREVIOUSLY 
UNRELEASED 

Moeder en dochter Tilda Swinton en Honor 
Swinton Byrne spelen moeder en dochter Rosalie 
en Julie in dit vervolg op The Souvenir, waarin 
Julie haar hart verloor aan een manipulatieve 
man. Nu verwerkt zij haar ervaringen in een film. 
De wereldpremière van Part II vond plaats tijdens 
het filmfestival in Cannes. De delen, ook opzichzelfstaand te bekijken, tonen hoe het 
leven vorm krijgt in film. Het is een portret van de ‘artist as a young woman’.
Een film van Joanna Hogg | 2021, Verenigd Koninkrijk, 107 minuten
Met Tilda Swinton, James Spencer Ashworth, Honor Swinton Byrne  

THE SOUVENIR: PART II 

Over de lotgevallen van een provinciale 
Chinese familie, die de tegenslagen van 
het leven verwerkt. Het leven ontvouwt zich 
als een rolschildering, geregisseerd met kalme 
en precieze hand. Voor zijn vertelling over 
deze lotgevallen van een doodgewone Chinese 
familie koos Gu niet-professionele acteurs; zelf 
volgde hij geen filmopleiding. Des te verrassen-

der dat zijn speelfilmdebuut meteen geselecteerd werd voor het Cannes-filmfestival.
Een film van Gu Xiaogang | 2019, China, 150 minuten
Met Zhenyang Dong, Wei Mu, Hongjun Du 

Beklemmend Kammerspiel waarin de ouders van 
een high school shooter tegenover de ouders van 
een van zijn slachtoffers staan. Wat bracht de 
jongen tot zijn daad? Kunnen ze elkaar werkelijk 
begrijpen en is vergiffenis mogelijk? In een kleine 
kamer onder een kerk ontmoeten twee echtparen elkaar. Hun levens zijn verbonden door 
een grote tragedie: ze verloren elk een zoon bij een schietpartij. Ze proberen kalm te 
blijven, maar zoeken naar de juiste woorden blijkt moeilijk. 
Een film van Fran Kranz | 2021, Verenigde Staten, 111 minuten
Met Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd en Reed Birney  

Een man ontvlucht de werkelijkheid na het 
verlies van zijn geliefden en trekt zich terug 
in een stad vol met zijn herinneringen. 
Op een dag komen zijn helden en 
cartoonjeugdidolen er onuitgenodigd tot 
leven. Ze zijn in zijn geheugen steeds jong 
gebleven, maar wanneer hij ontdekt dat zijn 
idolen allemaal oud geworden zijn en dat 

eeuwige jeugd niet bestaat, besluit hij terug te keren naar de realiteit. Wonderschone 
animatie met horror-elementen; ontroerend, grimmig en duister. 
Een film van Mariusz Wilczynski | 2020, Polen, 88 minuten  

Hilarisch portret - met psychologische diepgang 
- van de romance tussen pyromane punkrocker 
John Q Public en ADHD-meisje Patty in de 
Amerikaanse suburbs. John Q Public, pyromaan 
uit overtuiging, raakt verzeild in onverwachte 
romance met Patty, zijn grootste fan. Adam 
Rehmeier schetst een droogkomisch portret van quirky liefde in de Amerikaanse suburbs, 
in de traditie van de slacker- en stonerfilm, maar dan toch anders.
Een film van Adam Rehmeier | 2020, Verenigde Staten, 106 minuten
Met Kyle Gallner, Yancey Fuqua  

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.

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

MASS 

KILL IT AND LEAVE THIS TOWN 

DINNER IN AMERICA 

Vanaf 30/6

het leven verwerkt. Het leven ontvouwt zich 

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS
Vanaf 

7/7

Beklemmend Kammerspiel waarin de ouders van 

Vanaf 14/7

Een man ontvlucht de werkelijkheid na het 

Vanaf 21/7

VOORPREMIÈRE COPPELIA | ZONDAG 3 JULI | 14.00 UUR | € 5,00 | CINEVILLE GRATIS
In samenwerking met distributeur Periscoop Film vindt op 3 juli een voorpremière plaats 
van deze bijzondere dansfilm voor kinderen tegen een gereduceerd tarief.

OOK DEZE MAAND...

Hilarisch portret - met psychologische diepgang 
Vanaf 
28/7

begint hij nog aan één reis. Samen met de 

Vanaf 
21/7


