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De jonge Ema danst in het experimentele 
dansgezelschap van haar man: 
choreograaf Gastón. Na een schokkende 
gebeurtenis besluit het stel hun 7-jarige 
adoptiezoon Polo af te staan. In de 
nasleep hiervan wordt hun huwelijk hevig 
op de proef gesteld, terwijl Ema een 
plan smeedt om Polo terug te krijgen. Ze 
zwoegt dag en nacht om haar gezin te 
redden. Schuld, liefde, hoop en verlangen 
komen samen in dit audiovisuele 
spektakel, dat nog lang bijblijft.
Een film van Pablo Larrain | Chili, 2019, 
102 minuten
Met Gael García Bernal, Mariana Di 
Girolamo  

Filmicoon Fabienne wordt door iedereen 
op handen gedragen. Haar dochter Lumir, 
over uit New York, leest vol verbazing 
Fabiennes memoires. Het is voor Lumir 
geen verrassing dat alles thuis nog altijd 
om haar moeder draait. Fabienne heeft 
geen tijd voor de vragen van Lumir; ze 
is druk met een nieuw filmproject. De 

reünie van moeder en dochter verandert 
in een hevige confrontatie, waarbij weg -
gestopte trauma’s worden opgerakeld en 
de waarheid eindelijk boven tafel komt.
Een film van Hirokazu Kore-eda | 
Frankrijk, 2019, 106 minuten
Met Juliette Binoche, Catherine Deneuve, 
Ethan Hawke  

De briljante Franse astronaut Sarah voedt 
haar dochter Stella alleen op. Sarah 
wordt geselecteerd voor een ambitieuze 
ruimtemissie, samen met twee mannen. 
Ze bereidt zichzelf en Stella voor op haar 
langdurige afwezigheid en begint aan 
een zware training in Rusland. Het is het 
begin van een emotionele rollercoaster, 
waarin ze moet schipperen tussen haar 
persoonlijke dromen en behoeften, en die 
van haar kind.
Een film van Alice Winocour | Frankrijk, 
Duitsland, 2019, 107 minuten | Met Eva 
Green, Matt Dillon, Lars Eidinger 

Wilt u wel genieten van kwaliteitsfilms die in De Fabriek draaien of hebben gedraaid, 
maar doet u dat liever thuis? Dat kan, dankzij Picl! Op onze website vindt u een handig 
Picl-stappenplan. www.de-fabriek.nl/films/online-kijken
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KIJK THUIS 
KWALITEITSFILMS
VAN DE FABRIEK

NOG TE ZIEN: THE WILD GOOSE LAKE, WOMAN, 
DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD, EMMA, MIJN REMBRANDT

WWW.DE-FABRIEK.NL

In verband met de tijdelijke maatregelen van het RIVM is het enkel mogelijk om online via 
de website kaarten te bestellen, voor regulier en FilmFantarief. De kassa op locatie is niet 
geopend. De ingang van het filmtheater is tijdelijk verplaatst naar de parkeerzijde. Toegang 
is enkel mogelijk op vertoon van een geldig ticket vanaf een kwartier voor aanvang van de 
voorstelling. Vanaf heden wordt het filmprogramma iedere maandag voorafgaand aan de 
nieuwe speelweek (startend op donderdag) gepubliceerd op de website. Alle informatie in 
deze programmafolder is onder voorbehoud, kijk op onze website voor de meest actuele 
informatie.
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
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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!
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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

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.

FILMFAN WORDEN?FILMFAN WORDEN?FILMFAN WORDEN?

Beste filmliefhebbers,

Na ruim twee maanden onzekerheid is

het eindelijk zo ver: per 1 juni worden er 

weer films vertoond in onze zalen! 

Alles onder voorbehoud natuurlijk, en met

inachtneming van de maatregelen van het RIVM. We 

hebben hard gewerkt aan een protocol om te zorgen 

dat u als bezoeker veilig en comfortabel van ons 

kwaliteitsprogramma kunt genieten. Dit protocol gaat 

veel van ons als organisatie vergen, in het bijzonder van 

onze vrijwilligers. Maar gezamenlijk vinden wij dat we 

juist nu, in deze uitzonderlijke en moeilijke periode, onze 

rol als culturele maatschappelijke organisatie op moeten 

pakken. Film bij uitstek biedt een noodzakelijke reflectie 

op gebeurtenissen in het dagelijks leven, maar bovenal 

hopen we u weer een gezellig avondje uit te kunnen 

bieden dat ook dient als even noodzakelijke afleiding. Onze 

films blijven uiteraard ook beschikbaar via het online 

platform Picl.nl

We zien u graag vanaf 1 juni in De Fabriek!

Hartelijke groet,

Katrien Lamers

Directeur/programmeur

Filmtheater De Fabriek
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The Lighthouse is een moderne horror-/
cultfilm van regisseur Robert Eggers 
die in 2015 furore maakte met zijn 
debuutfilm The Witch. Zijn tweede film 
is een duister en beklemmend verhaal 
over twee vuurtorenwachters op een 
afgelegen en mysterieus eiland in New 
England, Amerika in de jaren 90 van de 
negentiende eeuw.
Een film van Robert Eggers| Verenigde 
Staten, 2019, 109 minuten
Met Willem Dafoe, Robert Pattinson, 
Valeriia Karaman  

Nicolaas III, Koning der Belgen, wordt 
beschoten in Sarajevo. Hij ontwaakt in 
een Kroatisch sanatorium. De entourage 
van de koning probeert tevergeefs 
het nieuws te verbergen dat de EU is 
ingestort. De koning wil meteen naar 
huis, maar wordt in plaats daarvan 
onderworpen aan een streng regime van 
rust en revalidatie. Wanneer bovendien 
blijkt dat hij tegen zijn zin is uitverkoren 
om Heerser van de eenheidsstaat Nova 
Europa te worden, begint hij aan een 
doldwaas ontsnappingsplan.
Een film van Peter Brosens, Jessica 
Woodworth | België, 2019, 99 minuten
Met Geraldine Chaplin, Peter van den 
Begin  

De vriendengroep van Matthias en 
Maxime begint uit elkaar te vallen nu ze 
tegen de dertig lopen. Maxime, minder 
‘geslaagd’ dan ambitieuze advocaat 
Matthias, gaat zijn geluk zoeken in 
Australië. Voor zijn vertrek komen er 
echter onverwachte emoties boven als ze 
tijdens een feest worden gestrikt voor een 
kusscène.
Een film van Xavier Dolan | Canada, 2019, 
119 minuten | Met Gabriel D’Almeida-
Freitas, Xavier Dolan, Micheline Bernard, 
Anne Dorval  

Elke ochtend rijden drie vrouwen 
kibbelend samen de Belgisch-Franse grens 
over naar Roubaix, waar ze in het geheim 
als prostituee werken. Alle drie hebben ze 
hun eigen problemen en kunnen ze het 
geld goed gebruiken. Vriendinnen zullen 
ze nooit worden, maar hun gezamenlijke 
dubbelleven verbindt hen. 
Een film van Frédéric Fonteyne, Anne 
Paulicevich | België, 2020, 90 minuten
Met Sara Forestier, Annabelle Lengronne, 
Noémie Lvovksy  

THE LIGHTHOUSE

THE BAREFOOT EMPEROR

MATTHIAS ET MAXIME 

FILLES DE JOIE

Het Fluxus Animation Film Festival (FAFF) 
is het eerste en enige animatiefilmfestival 
voor volwassenen in De Zaanstreek. 
Omdat het FAFF op 6 juni helaas niet op 
een reguliere wijze kan plaatsvinden, 
vertonen we online een unieke preview-
livestream. 
Gehost door zowel medewerkers van 
De Fabriek als van Fluxus en met unieke 
vertoningen van korte animatiefilms, 
een prijsvraag, kortingscodes voor de 
animatiefilm Mind my Mind op Picl en de 
bekendmaking van de selectie van 2020. 
Tune in op zaterdag 6 juni, 20.30 uur!

Kijken naar onze livestream doe je via
Facebook of www.faff.nl.

De Zweedse meestercineast Roy Andersson vult zijn oeuvre 
aan met een nieuwe reflectie over het menselijk leven in al 
zijn schoonheid en wreedheid, zijn pracht en banaliteit. Een 
voice-over vertelt tijdens de tragikomische vignetten wat 
ze allemaal ziet: een priester die van zijn geloof is gevallen, 
een verregende vader die de veters van zijn dochter strikt, 
een verslagen leger sjokkend in de kou ...
Een film van Roy Andersson | Duitsland, Noorwegen, 
Zweden, 2019, 76 minuten
Met Bengt Bergius, Jan-Eje Ferling, Martin Serner  

Na tien jaar Parijs keert de 35-jarige Selma 
terug naar haar geboorteland Tunesië. 
Ze wil een psychologiepraktijk openen, 

maar dat blijkt niet makkelijk. Want 
waar vind je patiënten op een plek waar 
niemand gewend is gevoelens te delen? 
Naast bizarre gesprekken met een reeks 
kleurrijke patiënten probeert Selma haar 
eigen problemen op te lossen.
Een film van Manele Labidi Labbé | 
Frankrijk, 2019, 88 minuten
Met Majd Mastoura, Golshifte Farahani, 
Aisha Ben Miled  

In deze moderne klassieker wordt Andy 
Dufrense beschuldigd van de moord op 
zijn vrouw en haar minnaar. Hij houdt 

vol dat hij onschuldig is, maar krijgt 
toch tweemaal levenslang in de strenge 
gevangenis Shawshank. Hij raakt bevriend 
met de zwarte medegevangene Ellis Boyd 
Redding, die voor iedereen spullen kan 
regelen en de bijnaam ‘Red’ heeft. En er 
zijn nog twee dingen die Andy op de been 
houden: hoop en een poster van Rita 
Hayworth.
Een film van Frank Darabont | Verenigde 
Staten, 1994, 142 minuten
Met Morgan Freeman en Tim Robbins en 
Bob Gunton  

Wickie wil graag mee met zijn vader op 
avontuur! Maar papa vindt hem veel te 
jong. Alles verandert wanneer Wickies 
moeder door een magisch zwaard 
verandert in een gouden standbeeld. 
Wickie moet en zal zijn moeder redden, én 
aan zijn vader bewijzen dat hij wél klaar is 
voor het echte werk. 
Een film van Éric Cazes | België, 2019, 75 
minuten

Met de stemmen van Matheu Hinzen en 
Sterre Koning  

FLUXUS ANIMATION FILM 
FESTIVAL 2020 

ABOUT ENDLESSNESS

UN DIVAN À TUNIS

THE SHAWSHANK REDEMPTION 
THE 25TH ANNIVERSARY

WICKIE EN HET 
MAGISCHE ZWAARD Kinderfilm

OPEN VOOR PUBLIEK
VANAF 1 JUNI

DAS VORSPIEL - vanaf 4/6
Vioollerares Anna woont in Berlijn, 
waar haar puberzoon Jonas vioolles 
volgt op haar conservatorium. Ondanks 
adviezen neemt ze leerling Alexander 
aan om hem klaar te stomen voor 
een belangrijk examen, voorbijgaand 
aan Jonas, die ook toewerkt naar zijn 
examen, maar wiens hart eigenlijk meer 
bij ijshockey ligt.
Een film van Ina Weisse | Duitsland, 2019, 
90 minuten
Met Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens 
Albinus  

LA BONNE ÉPOUSE - vanaf 25/6
Samen met haar echtgenoot runt 
Paulette in de jaren 60 een traditionele 
huishoudschool in de Elzas. Wanneer 
haar man plotseling overlijdt, ontdekt 
ze tot haar schrik dat de school vrijwel 
failliet is. Als Paulette merkt dat haar 
leerlingen steeds meer voelen voor 
vrouwenemancipatie, en helemaal niets 
voor een leven als perfecte huisvrouw, 
begint bij haar ook de twijfel toe te slaan.
Een film van Martin Provost | Frankrijk, 
2020, 109 minuten | Met Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noëmie Lvovski, Edouard 
Baer, François Berléand  

OOK DEZE MAAND...

KINDERACTIVITEIT START NA DE ZOMERVAKANTIE OP ZONDAG 13 SEPTEMBER

LIVESTREAM FLUXUS ANIMATION FILM FESTIVAL | ZATERDAG 6 JUNI | 20.30 UUR

THE SHAWSHANK REDEMPTION | 27 EN 30 JUNI | 20.30 UUR
SLECHTS TWEEMAAL TE ZIEN
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maar dat blijkt niet makkelijk. Want 
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MAGISCHE ZWAARD MAGISCHE ZWAARD Kinderfilm
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Vanaf 11/6

Vanaf 25/6

Vanaf 4/6

Elke donderdagmiddag om 15.00 uur een 50+ voorstelling tegen gereduceerd tarief:
4 juni: Woman 18 juni: Proxima
11 juni: La vérité 25 juni: About Endlessness

FLUXUS ANIMATION FILM FLUXUS ANIMATION FILM 
Preview-livestream


