
ZAANPRIDE | WOENSDAG 8 JUNI | 20.00 UUR | REGULIERE PRIJZEN
Na de film vindt er een nagesprek plaats met met Caro Ilias, non-binaire theatermaker, 
kunstenaar en docent, en Femke Hurkmans, programmeur bij TranScreen.

JUNI 2022
MUSIC & MOVIE NIGHT: ELVIS,

ZAANPRIDE: LOLA VERS LA MER, 
PINKSTERDRIE, Q&A

In afwachting van een bezoek van 
een commissie, die zijn bedrijf een 
onderscheiding zou kunnen toekennen, 

probeert een charismatische 
fabriekseigenaar koortsachtig alle 
problemen met zijn werknemers 
(ontslagen loopjongen, depressieve 
opzichter en verliefde stagiaire) op te 
lossen. Hij zet onbewust een explosieve 
kettingreactie met grote gevolgen in gang.
Een film van Fernando León de Aranoa | 
Spanje, 2021. 120 minuten | Met Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, 
Óscar de la Fuente  

De succesvolle Millie geeft haar goedbe-
taalde baan en luxe appartement in Londen 
op om haar droom na te jagen: operazan-
geres worden. Ze laat haar vriend achter, 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden 
en neemt les bij de beruchte operadiva 
Meghan. In de pub ontmoet ze de nukkige 
Max die ook zanglessen volgt bij Meghan. 
Wat begint als rivaliteit tussen de twee, 
verandert langzamerhand in iets moois.
Een film van Ben Lewin | Verenigd 
Koninkrijk, 2020, 105 minuten

Met Danielle Macdonald, Joanna Lumley, 
Hugh Skinner, Gary Lewis  
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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

Het leven en de muziek van Elvis Presley, 
gezien vanuit zijn gecompliceerde relatie 
met zijn mysterieuze manager kolonel 
Tom Parker (Hanks). De film toont de 
complexe dynamiek tussen Presley en 
Parker, van Presleys doorbraak tot aan zijn 
status als ongekende superster, tegen de 
achtergrond van het veranderende cultu-

rele landschap en het verlies van onschuld 
in Amerika. Centraal staat een van de 
belangrijkste en invloedrijkste mensen in 
het leven van Elvis: Priscilla Presley.
Een film van Baz Luhrmann | Verenigde 
Staten, 2022, 159 minuten
Met Tom Hanks, Helen Thomson, Austin 
Butler  

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

VERWACHT Previously Unreleased, Grutto, 
Knor, Piccolo Corpo

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 2 juni 50+ Lunana: A Yak in the Classroom
Vanaf 2 juni Falling For Figaro, El buen patron, Crimes of the Future
Dinsdag 7 juni PinksterDrie: Kenau
Woensdag 8 juni Zaanpride: Lola vers la mer
Donderdag 9 juni 50+ El buen patrón
Vanaf 9 juni Délicieux, Bergman Island, Nudo mixteco
Zondag 12 juni Kinderactiviteit bij Het Molletje
Vanaf 15 juni Lightyear
Donderdag 16 juni 50+ Falling For Figaro
Vanaf 16 juni Hit the Road, To Olivia, Wheel of Fortune and Fantasy
Vrijdag 17 juni  Turn Your Body to the Sun met Q&A 
Donderdag 23 juni 50+ Délicieux
Vanaf 23 juni Elvis, Il buco, Nowhere Special
Vrijdag 24 juni Music & Movie Night: Elvis

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

VOLG ONS OP
INSTAGRAM: 
DEFABRIEKZDAM

Vanaf 2/6

ELVIS 

In het kader van de Zaanpride vertonen 
we op woensdag 8 juni eenmalig Lola vers 
la mer, in samenwerking met TranScreen 
en De Zaanse Regenboog! Wanneer Lola 
- een achttienjarige transgender vrouw 
- eindelijk geopereerd kan worden, 
sterft haar moeder. Juist zij wilde haar 
financieel ondersteunen. Om haar laatste 
wens te respecteren, reizen Lola en haar 
vader samen naar de Belgische kust, al 
hebben ze elkaar al twee jaar niet gezien 
en staan ze lijnrechttegenover elkaar.

Hun reis verloopt echter totaal anders 
dan verwacht.
Een film van Laurent Micheli | België, 
2019, 87 minuten  

MUSIC & MOVIE NIGHT: ELVIS | VRIJDAG 24 JUNI | 19.00 UUR | REGULIERE PRIJZEN
Op vrijdag 24 juni vieren we de première van Elvis met muziek! Michael Barkey en Rick 
Lourens spelen al meer dan 30 jaar samen. Hun vriendschap voor het leven is voortge-
komen uit de liefde voor muziek uit de jaren 50 en 60. Vooraf spelen ze enkele nummers 
van grote favoriet Elvis in de zaal, met een uitgebreider optreden achteraf in het café.

Alleen 
op 8/6

Music & Movie Night Vanaf 
23/6

probeert een charismatische 

Vanaf 2/6

ZAANPRIDE: LOLA VERS LA MER 

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: Everything Everywhere All at Once, Operation Mincemeat, 
Lunana: A Yak in the Classroom, Downton Abbey: A New Era

Met 
nagesprek



Dit gloednieuwe sci-fi actie-avontuur 
vertelt het achtergrondverhaal van Buzz 
Lightyear, de ruimteheld die als inspiratie 
diende voor het bekende speelgoedfiguur 
uit de Toy Story-reeks. In Lightyear volgen 
we Buzz tijdens een spannende missie in de 
ruimte. Op naar de sterren en daar voorbij!
Een film van Angus MacLane | 2022, 
Verengde Staten, 100 minuten  
NEDERLANDS GESPROKEN

In deze verrukkelijke, tijdloze teken-
filmpjes worden de avonturen van het 
Molletje verteld. Het grappige beestje 
woont samen met zijn vriendjes in het bos 
en wordt telkens opnieuw geconfronteerd 
met een grote uitdaging. Een absolute
aanrader voor jong en oud.
Een film van Zdenek Miller | Tsjechië, 
52 minuten   

PinksterZaan blaast nieuw leven in 
PinksterDrie. Die feestdag vierden we 

sinds 1574 ruim vierhonderd jaar massaal, 
toen we onszelf bevrijdden van de 
Spanjaarden. In 2024 vieren we de Zaanse 
Vrijheid opnieuw groots, als 450-jarig 
jubileum. Kenau, uit 2014, is een prachtige 
filmische toevoeging aan de PinksterDrie-
programmering. Met de Zaanse actrice 
Monic Hendrickx in de hoofdrol, tijdens het 
Spaanse beleg van Haarlem in 1572-73.

Twee zussen wisten dat hun vader na 
de Tweede Wereldoorlog in een van 
Stalins strafkampen had gezeten, maar 
de precieze toedracht bleef onduidelijk. 
Van der Horst gebruikt hun persoonlijke 
zoektocht als uitgangspunt voor een 
ontroerende historische verkenning. 
Hun vader behoorde tot de vijf miljoen 
Russische krijgsgevangenen van de nazi’s. 
Velen kwamen om, de overlevenden 
werden na terugkomst door Stalin als 
verraders beschouwd en naar de goelag 
gestuurd. Was hij een verrader, of werd 
hij verraden?

Een documentaire van Van der Horst | 
Nederland, 2022, 93 minuten  

LIGHTYEAR 

HET MOLLETJE

PINKSTERDRIE: KENAU

TURN YOUR BODY TO THE SUN 

Dit gloednieuwe sci-fi actie-avontuur 

Kinderfilm

Dit gloednieuwe sci-fi actie-avontuur 

Vanaf 15/6

sinds 1574 ruim vierhonderd jaar massaal, 

Alleen op 7/6

Alleen 
op 17/6

OOK DEZE MAAND...
NUDO MIXTECO  vanaf 9/6            
Drie afzonderlijke verhalen raken elkaar 
telkens een kort ogenblik en rijgen zich 
zo aaneen tot een mozaïekvertelling, die 
een bijzonder beeld schept van de lokale 
Mexicaanse cultuur waarin regisseur 
Ángeles Cruz zelf opgroeide. Festiviteiten, 
rituelen en een dorpsvergadering die als 
geschillenraad fungeert, vormen samen 
het weefsel van een gemeenschap.
Een film van Ángeles Cruz | Mexico, 2021, 
91 minuten
Met Sonia Couoh, Noé Hernández, Myriam 
Bravo  

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY 
vanaf 16/6
De nieuwe film van Ryûsuke Hamaguchi 
(Drive My Car), winnaar van de Zilveren 
Beer op het filmfestival van Berlijn. Een 
onverwachte driehoeksverhouding, een 
mislukte verleidingsval en een ontmoeting 
die voortvloeit uit een misverstand. 
Verteld in drie delen om drie vrouwelijke 
personages en de trajecten tussen hun 
keuzes en spijtbetuigingen uit te beelden.
Een film van Ryûsuke Hamaguchi | Japan, 
2021, 121 minuten
Met Kiyohiko Shibukawa, Kotone 
Furukawa

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 12 JUNI | 13.00 UUR | € 2,50 (KINDERFILM € 6,25)
Iedere zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag 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 tevoren via: kinderfilm@de-fabriek.nl

PINKSTERDRIE: KENAU | DINSDAG 7 JUNI | 20.10 UUR | REGULIERE PRIJZEN

TURN YOUR BODY TO THE SUN MET Q&A | VR 17 JUNI | 19.00 U | REGULIERE PRIJZEN
Eenmalige vertoning van documentaire Turn Your Body to the Sun. Regisseur Aliona van 
der Horst is na de film aanwezig zijn voor een Q&A.

Een gezin van vier. De vader lijkt een 
gebroken been te hebben. De moeder 
wisselt lachen en huilen af. De jongen 
speelt wilde autokaraoke, compleet met 
dansnummers. Zijn oudere broer heeft 
een mysterieuze trek op zijn gezicht. 
Hij staat op het punt Iran te verlaten en 
wordt vergezeld door zijn familie op deze 
afscheidsreis. Dierbare herinneringen aan 
het verleden worden afgewisseld met
angsten voor de onbekende en onzekere 
toekomst: hoe kun je afscheid nemen?

Een film van Panah Panahi | Iran, 2021,
93 minuten
Met Hassan Madjooni, Pantea Panahiha  

John is een 35-jarige alleenstaande 
glazenwasser die de zorg heeft voor zijn 
vierjarige zoontje Michael. John heeft niet 

lang meer te leven, dus gaat hij op zoek 
naar ouders voor Michael. Hij denkt te 
weten wat hij zoekt en weet zich gesteund 
door het adoptiebureau, maar het 
perfecte gezin lijkt niet te bestaan. Wat is 
een goede ouder en wie is het beste voor 
Michael? Samen ontdekken ze dat je op je 
gevoel moet vertrouwen.
Een film van Uberto Pasolini | Verenigd 
Koninkrijk, 2020, 96 minuten
Met James Norton, Daniel Lamont  

In 1961 onderzoekt een groep 
wetenschappers een nog niet in kaart 
gebrachte grot in de Italiaanse regio 
Calabrië. Voor het eerst verkennen zij de 
bodem van de maar liefst zevenhonderd 
meter diepe Abisso del Bifurto. De 
speleologen tasten letterlijk in het 
duister; door steentjes en brandend 
papier naar beneden te gooien, proberen 
ze, gadegeslagen door een oude 
schaapherder, te zien en horen hoe diep 
de afgrond is.

Een film van Michelangelo Frammartino | 
Italië, 2021, 93 minuten 
Met Paolo Cossi, Denise Trombin, Jacopo 
Elia, Nicola Lanza   

HIT THE ROAD 

NOWHERE SPECIAL

IL BUCO

Vanaf 23/6

Vanaf 23/6

In een dystopische toekomst past het 
DNA van de aardse bevolking zich steeds 
meer aan zijn kunstmatige en vervuilde 
omgeving. Kunstenaar Saul Tenser maakt 
gebruik van deze evoluties en laat nieuwe 

organen groeien in zijn lichaam die hij 
samen met zijn partner Caprice operatief 
verwijdert in hun provocatieve performan-
ces. Met Crimes of the Future is de beju-
belde regisseur David Cronenberg terug 
met deze langverwachte sci-fi horrorfilm.
Een film van David Cronenberg | 
Verenigde Staten, 2022, 107 minuten
Met Lea Seydoux, Kristen Stewart, Tanaya 
Beatty, Viggo Mortensen, Scott Speedman

Het Amerikaanse stel Chris en Tony werkt 
aan scripts voor een nieuwe film. Ze 
besluiten een zomer lang op werkvakantie 
naar het Zweedse eiland Fårö te gaan. 

Een heilige plek voor filmliefhebbers, 
de legendarische filmregisseur Ingmar 
Bergman woonde en werkte op het eiland. 
Terwijl de zomer voorbijgaat en hun 
scripts vorderen, verandert de dynamiek 
tussen Chris en Tony en vervagen de lijnen 
tussen fictie en realiteit te midden van het 
wilde landschap.
Een film van Mia Hansen-Løve | Frankrijk, 
België, 2019, 100 minuten
Met Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky 
Krieps, Anders Danielsen Lie  

Délicieux vertelt het smakelijke verhaal 
van het allereerste Franse restaurant. 
Wanneer kok Pierre Manceron het lef 
heeft om zijn adellijke werkgever en diens 
gasten een nieuw gerecht te serveren, 
wordt hij op staande voet ontslagen. Hij 
vlucht met zijn zoon naar het platteland 
om een herberg te runnen. Als de 
mysterieuze Louise arriveert, blijkt zij in 
staat Manceron weer met plezier te laten 
koken. Het duurt niet lang of de kok tovert 

de herberg om in een gastronomisch 
paradijs. 
Een film van Éric Besnard | Frankrijk, 
2021, 112 minuten
Met Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, 
Grégory Gadebois  

CRIMES OF THE FUTURE 

BERGMAN ISLAND 

DÉLICIEUX 

Vanaf 
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Een heilige plek voor filmliefhebbers, 

Vanaf 
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Délicieux vertelt het smakelijke verhaal 

Vanaf 
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Alleen 

Met 
Q&A

Vanaf 
16/6

Kinderfilm & 
Kinderactiviteit Vanaf 16/6

De excentrieke kinderboekenschrijver 
Roald Dahl en zijn echtgenote, de 
glamoureuze Hollywoodactrice Patricia 
Neal, hebben zich teruggetrokken op het 
Engelse platteland om hier hun jonge 
kinderen op te voeden. Wanneer hun 
dochter Olivia komt te overlijden, heeft 
dit verlies onvermijdelijk invloed op hun 
relatie. Maar hun gedeelde verdriet wordt 
ook een bron van verlossing en kracht die 

hun leven voor altijd zal veranderen.
Een film van John Hay | Verenigd 
Koninkrijk, 2021, 94 minuten
Met Hugh Bonneville, Keeley Hawes, Sam 
Phillips  

TO OLIVIA 
De excentrieke kinderboekenschrijver 

Vanaf 
16/6


