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Een hartveroverende film over varken 
Gunda, dat op een Noorse boerderij twaalf 
biggen grootbrengt. In het mooiste zwart-
wit gefilmd, met alleen de geluiden van 
de dieren zelf, worden Gunda en haar 
biggen, wat koeien en een kip, liefdevol 
in beeld gebracht; We volgen haar terwijl 
zij biggen krijgt, verzorgt en opvoedt, ze 
uitfoetert als ze klieren of de achterblijver 
weer liefdevol naar de groep duwt. Het is 
wonderbaarlijk meeslepend om te zien hoe 
de biggen opgroeien.

Een film van Viktor Kosakovskiy | 
Noorwegen, Verenigde Staten, 2020, 93 
minuten  

Nadat ze twee jaar bij hun tante woonden, 
worden Joey (15) en zijn broertje tot hun 
vreugde teruggeplaatst bij hun moeder 
Daphne. Eerst gaat alles goed, Daphne 
heeft werk en Joey vindt zijn draai bij 
een dansgroep. Maar het gezinsgeluk 
staat al snel onder druk wanneer Daphne 
terugvalt in oude patronen. Joey zet 
alles op alles om jeugdzorg buiten de 
deur te houden, maar hoelang houdt hij 
deze destructieve dans met zijn moeder 
vol? Een waargebeurd verhaal, verteld 
en gespeeld door de jongen die het zelf 
meemaakte. Zaanse producent Guusje van 

Deuren was eerder verantwoordelijk voor 
Gouden Kalf winnaar De Libi.
Een film van Flynn von Kleist | Nederland, 
2020, 89 minuten
Met Yfendo van Praag, Romana Vrede, 
Daniel Kolf  

Frank Zappa (1940-1993) was een muzikale 
vernieuwer met een maatschappijkritische 
en scherp analytische kijk op de wereld, 

een enigmatische rockster en een van de 
belangrijkste componisten van de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Hij bracht 
meer dan zestig albums uit en na zijn dood 
liet hij een indrukwekkend archief na. In 
deze documentaire zien we beelden van 
optredens, interviews, familietaferelen, 
animatiefilmpjes en Zappa’s privéleven. 
Het is een fascinerend portret met nog 
nooit eerder vertoond materiaal.
Een film van Alex Winter | 2021, Verenigde 
Staten, 129 minuten
Met Frank Zappa, Gail Zappa, Ringo Starr, 
Mick Jagger, David Bowie  

GUNDA

I DON’T WANNA DANCE   

ZAPPA

NOG TE ZIEN:  
AMMONITE, KOM HIER DAT IK U KUS, THE MOLE AGENT

Na de economische ondergang van haar 
bedrijf op het platteland van Nevada gaat 
Fern met een bus op pad om 
de wereld te verkennen als een 
moderne nomade. In Nomadland 
spelen echte nomaden de mentoren 
en vrienden die Fern steunen tijdens haar 
ontdekking van het Amerikaanse westen. 
Nomadland is de winnaar van twee Golden 
Globes en drie Oscars.

Een film van Chloé Zhao | Verenigde 
Staten, 2020, 108 minuten
Met Frances McDormand, Bob Wells, Linda 
May, David Strathairn, Swankie  

NOMADLAND 

en vrienden die Fern steunen tijdens haar Een film van Chloé Zhao | Verenigde Een film van Chloé Zhao | Verenigde 

Drievoudig 
Oscarwinnaar

JUNI 2021JUNI 2021
DE FABRIEK; VERBOUWD EN GEOPEND! DE FABRIEK; VERBOUWD EN GEOPEND! 

WELKOM TERUG!

NIEUWE KLEUREN FOYER / 
NIEUWE STOELEN ZAAL 1 & 2

Vanaf 5 juni

I DON’T WANNA DANCE   I DON’T WANNA DANCE   Vanaf 10 juni

Vanaf 17 juni

Vanaf 24 juni
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Maar liefst een half jaar is De Fabriek dicht geweest, 
gelukkig hebben we alles behalve stilgezeten! We 
hebben de lockdown optimaal benut met een 
reeds geplande renovatie van het filmtheater. 
Geniet van haarscherp beeld dankzij onze nieuwe 
laserprojectoren, comfortabele nieuwe stoelen, 
betere akoestiek, een gezellige nieuwe look voor de 
foyer en een compleet nieuwe extra filmzaal op de 
begane grond! Momenteel zetten we nog de puntjes 
op de i, maar we zijn hartstikke blij om het resultaat 
van het harde werk nu te kunnen delen. Tot snel!

Een terminaal zieke moeder besluit dat zij haar leven wil beëindigen. 
Ze nodigt de familie uit in haar landhuis voor een laatste bijeenkomst. 
Aanvankelijk aanvaarden de familieleden dat hun moeder wenst 
te sterven voordat haar ziekte erger wordt. Maar al snel komt een 
onopgelost conflict tussen haar dochters bovendrijven…
Een film van Roger Mitchell | Verenigde Staten, 2019, 98 minuten
Met Kate Winslet, Susan Sarandon, Sam Neill, Mia Wasikowska  

BLACKBIRD Vanaf 10 juni



De buurmannen bouwen een barbecue en maken 
op een originele manier ijsblokjes en brood. Daarna 
sluiten ze zichzelf per ongeluk op. Bekijk het 
allerlaatste avontuur nu in de bioscoop, a je to!
Een film van Marek Beneš | Tsjechië, 2020, 60 
minuten. | Met de stemmen van Kees Prins en Siem 
van Leeuwen  

Het is geen jongen, geen meisje, en geen 
knuffel ... het is gewoon Dropje! Dropje 
woont in ‘De Alleswinkel’; Dropje is 
nieuwsgierig en beleeft van alles met de 
kinderen die langskomen. Perfect voor de 
allerkleinsten!
Een film van Meikeminne Clinckspoor | 
Nederland, 2020, 42 minuten

Met de stemmen van Imanuelle Grives, 
Daniël Boissevain, Warre Borgmans  

DROPJE 

Kinderfilm
Documentaire over de briljante Broadway-
show uit 2019 van voormalig Talking 

Heads-frontman David Byrne. In het 
uitbundige concert American Utopia 
horen we zijn ritmische en inspirerende 
nummers. Hij werkte met een nieuwe 
band en dansers uit de hele wereld 
en transformeerde zijn muziek in een 
tegengif tegen de polarisatie in Amerika 
en de rest van de wereld. Spike Lee maakt 
er een oproep van om samen ongelijkheid 
te bestrijden en om het leven te vieren.
Een film van Spike Lee | Verenigde Staten, 
2020, 105 minuten  

FBI-informant/beroepscrimineel O’Neal 
infiltreert in de Black Panther Party om 
hun leider, Fred Hampton, in de gaten te
houden. Hij schept er genoegen in om niet 
alleen de Black Panthers om de

tuin te leiden, maar ook zijn 
FBI-contactpersoon. Terwijl 
zijn politieke invloed toeneemt, 
wordt Hampton verliefd op een mede-
revolutionair en worstelt O’Neal steeds 
meer met zijn geweten.
Een film van Shaka King | Verenigde 
Staten, 2021, 127 minuten | Met Daniel 
Kaluuya, Lakeith Stanfield, Dominique 
Thorne, Jesse Plemons  

Heddy Honigmann ontmoet 100-plussers 
uit verschillende delen van de wereld. Ze 
hebben al meer dan een eeuw geleefd 
en waren getuige van grote historische 
gebeurtenissen, maar ze blijven niet in 
het verleden hangen. Terwijl de klok 
onverbiddelijk doortikt, houden deze 
honderdjarigen vast aan het leven, stellen 
nieuwe doelen en weigeren toe te geven 
aan het verval van hun lichamen. De tijd is 
zowel hun vijand als hun vriend.

Een film van Heddy Honigmann | 2020, 
Nederland, 93 minuten  

De zevenjarige Sasha droomt ervan een meisje te zijn, al zolang ze zich 
kan herinneren. Haar familie staat haar zonder aarzelen bij. Op school 
moet ze echter jongenskleren dragen en wordt ze anders behandeld 
dan haar klasgenoten. Voor Sasha is het soms moeilijk te begrijpen 
waarom ze niet simpelweg kan zijn wie ze is en kan dragen wat ze wil. 
Een film van Sébastien Lifshitz | Frankrijk, 2020, 85 minuten  

Liefde op het eerste gezicht bestaat. Twee 
mensen kijken elkaar aan en beseffen: dit 
is het. Lucky en Miles zien elkaar slechts 

vluchtig op het vliegveld. Allebei haastig 
onderweg naar huis, omdat er in wereld 
opeens Covid is. Miles zit in Londen, Lucky 
in Amsterdam. Beiden opgesloten in hun 
eigen huis. Ze willen elkaar leren kennen, 
hier begint hun liefdesgeschiedenis. Maar 
zou de relatie ook standhouden als ze 
straks weer uit hun online bubbel kunnen 
stappen?
Een film van Paula van der Oest | 
Nederland, 2021, 80 minuten
Met Hannah Hoekstra, James Krishna 
Floyd  

DAVID BYRNE’S AMERICAN UTOPIA

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

100UP

PETITE FILLE

LOVE IN A BOTTLE

OOK DEZE MAAND...

Kinderfilm

WWW.DE-FABRIEK.NLWWW.DE-FABRIEK.NLWWW.DE-FABRIEK.NL

Kaarten kunnen zowel online als aan de kassa gekocht worden. Zeker zijn van een plek? 
Koop dan online een kaartje. Ons filmprogramma wordt iedere maandag voorafgaand aan 
de nieuwe speelweek (startend op donderdag) gepubliceerd op onze website.

KAARTVERKOOP

VOLG ONS OP INSTAGRAM:

 DEFABRIEKZDAM

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

VERWACHT Quo Vadis, Aida?, The World to Come, 
Aznavour, le regard de Charles, Supernova

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.

TIJDELIJKE MAATREGELEN COVID-19
KIJK VOOR INFORMATIE OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL

De buurmannen bouwen een barbecue en maken 
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Vanaf 5 juni

Vanaf 17 juni

Vanaf 10 juni

Vanaf 17 juni

Vanaf 24 juni

LA DEA FORTUNA - vanaf 5 juni
Alessandro en Arturo zijn al 
meer dan vij� ien jaar samen. 
De passie is uit de rela� e en 
ze praten zelfs over uit elkaar gaan. Op 
een dag staat hun vriendin Annamaria 
voor de deur. Ze moet een paar dagen 
naar het ziekenhuis en vraagt of zij op 
haar kinderen willen passen. De plotse 
verantwoordelijkheid voor twee kinderen 
zorgt voor een onverwachte wending in 
hun leven.
Een fi lm van Ferzan Özpetek | Italie, 2019, 
114 minuten
Met Stefano Accorsi, Silvia Ranfagni, 
Gianni Romoli  

SHADOW GAME - vanaf 5 juni
De ervaringen van jonge vluchtelingen 
vertellen een universeel verhaal. Drie jaar 
lang volgden de regisseurs verschillende 
jongeren op hun tocht door Europa. Een 
deel van het materiaal is door de jongens 
zelf op hun telefoon gefi lmd.
Een fi lm van Ee� e Blankevoort en Els van 
Driel | Nederland, 2021, 90 minuten  

FIRST COW - vanaf 17 juni
In het Oregon van 1820 ontmoet kok O� s 
‘Cookie’ Figowitz een Chinese immigrant 
die op de vlucht is na het plegen van een 
moord. De eerste koe in de wijde omtrek 
biedt een uitweg uit hun zwervende 
bestaan: ‘s nachts melken ze haar s� ekem 
en Cookie maakt met die melk ongekende 
lekkernijen. Het duo weet al snel een bloei-
ende handel op te ze� en, en hun dromen 
lijken werkelijkheid te gaan worden.
Een fi lm van Kelly Reichardt | Verenigde 
Staten, 2019, 121 minuten
Met John Magaro, Orion Lee  

SON-MOTHER - vanaf 17 juni
Als de arme weduwe Leila, moeder van 
12-jarige zoon Amir en 2-jarig dochtertje 
Munes wil hertrouwen met Kazem, moet 
zij een onmogelijke keuze maken. Amir 
moet namelijk elders gaan wonen tot het 
meisje is getrouwd. Het off er dat Amir 
moet brengen is hartverscheurend.
Een fi lm van Mahnaz Mohammadi | Iran, 
2019, 102 minuten | Met Mahan Nasiri, 
Raha Khodayari, Reza Behbudi  

FLOWERS OF SHANGHAI - vanaf 24 juni
Deze historische vertelling over het leven 
in de door de Bri� en beheerde bordelen 
van het 19-eeuwse Shanghai was door 
rechtenissues slechts eenmalig te zien op 
het IFFR (1999). De pros� tuees vinden hier 
hun beschermers, er worden huwelijken 
gesloten, zaken gedaan en de opiumpijp 
gaat rond.
Een fi lm van Hou Hsiao-hsien Taiwan, 
Japan, 1998, 113 minuten
Met Michelle Reis, Tony Leung Chiu Wai, 
Michiko Hada  

LOURDES - vanaf 24 juni
Lourdes, een stadje in Zuid-Frankrijk, 
waar 160 jaar geleden de Maagd Maria 
verscheen aan Bernade� e Soubirous, is 
nu een plek waar dagelijks duizenden 
pelgrims uit de hele wereld samenkomen. 
De fi lmmakers volgen een aantal pelgrims 
op hun jaarlijkse reis naar de beroemde 
bedevaartsplaats.
Een fi lm van Thierry Demaizière, Alban 
Teurlai | Frankrijk, 2019, 96 minuten  

VERDER DEZE MAAND ... 
LA HAINE, UNDINE, DE OOST

Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Alexander Zwart, Margreet de Vries
Eindredactie: Arjen Kooreman
Foto’s: 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 Gemeente Zaanstad, Europa Cinemas, het Prins Bernhard Cultuurfonds 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!
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ze praten zelfs over uit elkaar gaan. Op 

Roze Film

BUURMAN & BUURMAN: 
BAKKEN EN GRILLEN 

Zaanstad is ook de komende jaren weer Regenboogstad. Daarom organiseren De Fabriek, 
De Zaanse Regenboog en Bureau Discriminatiezaken samen een themareeks met roze films.


