El buen patrón, Falling for Figaro,
VERWACHT Elvis,
Bergman Island, Hit the Road
FILMFANDAG

Op zaterdag 7 mei vindt er weer een
FilmFanDag plaats waarin we onze trouwe
donateurs graag in het zonnetje zetten.
Deze voorstelling is enkel toegankelijk voor
FilmFans en een eventuele introducee. Op
onze FilmFanDag vertonen wij Operation
Mincemeat, El buen patrón en Lunana, a Yak
in the Classroom. Kijk voor meer informatie op
www.de-fabriek.nl

FILMFAN WORDEN?

MEI
2022
FILMFANDAG, BALLET, 4/5 MEI HERDENKING

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA
Vanaf 28/4

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.
Kijk voor meer info op www.de-fabriek.nl/filmfan

DE FABRIEK EN CINEVILLE

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

STARTDATUMS - DATUMS SPECIALS

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

Donderdag 28 april
Vanaf 28 april
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Vanaf 5 mei
Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei
Donderdag 12 mei
Vanaf 12 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei
Vanaf 19 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Vanaf 26 mei
Dinsdag 31 mei

50+ A Hero
Downton Abbey: A New Era, Love It Was Not, Les Olympiades,
Shabu, 2 Kleine Kleutertjes
Film na de Dam: Babi Yar. Context
50+ Love It Was Not
Ich Bin Dein Mensch, Nobody Has to Know, Housewitz,
a-ha: The Movie, This Much I Know to be True
FilmFanDag
Kinderactiviteit
VO LG ON S OP
50+ Downton Abbey: A New Era
IN STAG RA M: AM
DE FA BR IEK ZD
Ali & Ava, Mothering Sunday
50+ Mothering Sunday
Royal Opera House: Het Zwanenmeer
Operation Mincemeat, France, Lunana
De LeesFabriek: The Saint of the Impossible
50+ Ali & Ava
A Yak in the Classroom, The Capote Tapes
TBS on Tour & Echo

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

WWW.DE-FABRIEK.NL
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

Van de bekroonde bedenker en maker
van de beroemde serie, Julian Fellowes,
is hier Downton Abbey: A New Era.
In dit langverwachte vervolg keert
het wereldwijde, maar super Engelse,
fenomeen terug. Alle geliefde personages
worden herenigd terwijl ze op een grootse
reis naar Zuid-Frankrijk gaan, daar zullen

ze het mysterie van de pas geërfde villa
van de weduwe-gravin ontrafelen.
Een film van Simon Curtis | Verenigd
Koninkrijk, 2021, 125 minuten
Met Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura
Carmichael, Joanne Froggatt
Scenarioschrijver: Julian Fellowes

ROH: HET ZWANENMEER

wordt tot leven gebracht. De weelderige
productie van Het Zwanenmeer van het
Royal Ballet keert eindelijk terug op het
Live op podium, nadat de heropvoering in 2020
19/5 werd onderbroken door de sluiting van
de theaters door de pandemie. Met het
Dit klassieke sprookje beeldt de strijd
orkest van het Royal Opera House.
uit tussen goed en kwaad en de poging
Choreografie Marius Petipa, Lev Ivanov |
om alles met liefde te overwinnen. De
200 minuten
magie van de meren, bossen en paleizen
Met Lauren Cuthbertson
HET ZWANENMEER | DONDERDAG 19 MEI | 20.15 UUR | REGULIER € 17,50,
FILMFAN € 15,50, CINEVILLE € 6,50

LUNANA, A YAK IN THE
CLASSROOM
De jonge leraar Ugyen uit Bhutan wordt
voor zijn laatste opleidingsjaar naar het
extreem afgelegen bergdorpje Lunana
gestuurd. De grote hoogte en het gebrek
aan voorzieningen van zijn primitieve
nieuwe omgeving zorgen ervoor dat hij
meteen na aankomst wil vertrekken.
Het warme welkom van de kinderen en
de spirituele kracht van de dorpelingen,

THE SAINT OF THE IMPOSSIBLE
k
esFabrie

De Le
De Leesfabriek is terug! Op woensdag 25 mei vertonen we
eenmalig The Saint of the Impossible, een verfilming van
De heilige Antonio, het boekenweekgeschenk van Arnon
Grunberg uit 1998. Filmjournalist en programmamaker
Gerlinda Heywegen verzorgt een inleiding vooraf aan de film.
Een film van Marc Raymond Wilkins | Zwitserland, 2020, 99 minuten
Met Magaly Solier, Brian Dole, Arnon Grunberg

TBS ON TOUR & ECHO
Alleen
op 31/5

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!

Vanaf 19/5

brengen hem echter tot inkeer en zullen
zijn lot voorgoed veranderen.
Een film van Pawo Choyning Dorji |
Bhutan, 2020, 110 minuten | Met Sherab
Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu Lhendup

DE LEESFABRIEK | WOENSDAG 25 MEI | 20.00 UUR | REGULIERE PRIJZEN

Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Alexander Zwart, Margreet de Vries
Eindredactie: Arjen Kooreman
Opmaak en druk: Bejo druk & print

Balletvoorstelling

Alleen
op 25/5
Theatervoorstelling

Nederland. TBS-patiënten spelen samen
met medewerkers en buurtbewoners
scènes waarin het thema ‘Ontmoeten
& Keuzes maken’ centraal staat. Na
de theatervoorstelling vindt er een
dialoog plaats met het publiek. Na een
korte pauze volgt de vertoning van de
Een unieke wederzijdse ontmoeting
documentaire ‘Echo’ van Ingrid Kamerling.
tussen een forensische instelling en de
TBS on Tour wordt uitgevoerd door
samenleving in de vorm van film, theater
Theater Buiten de Muren
én een dialoog. De Utrechtse Van der
Echo is een documentaire van Ingrid
Hoeven Kliniek gaat op theatertour door
Kamerling | Nederland, 2021, 75 minuten
TBS ON TOUR & ECHO | DINSDAG 31 MEI | 19.30 UUR | REGULIER € 12,50,
FILMFAN € 10,50, CINEVILLE GRATIS | TOTALE DUUR: 150 MINUTEN
Nog te zien: A Hero, L’événement, Ninjababy, The Most Beautiful Boy in the World, Death in Venice

DOCUMENTAIRES
Vanaf 3/3

LOVE IT WAS NOT

Wanneer de Joodse Helena Citron in 1942
Vanaf
naar Auschwitz wordt gedeporteerd, begint
28/4
een onwaarschijnlijke romance tussen haar en
Franz Wunsch, een hoge SS-officier. Dertig jaar na haar
bevrijding uit het kamp ontvangt Helena een brief van
de echtgenote van Wunsch, waarin ze Helena smeekt
om voor hem te komen getuigen in zijn rechtszaak.
Documentaire van Maya Sarfaty | Israël, 2020, 83 minuten
Met Helena Citron, Roza Citron en Franz Wunsch

SHABU

Vanaf 28/4

Shabu (14) is een lieve, creatieve en streetsmart Rotterdamse jongen. Als hij de auto
van zijn oma total loss rijdt, is zijn hele familie
boos op hem. Hij moet het goed maken,
voordat oma terugkomt van vakantie. Hij
bedenkt een oplossing waarbij hij de zwoele
zomer, zijn muzikale talent én geld verdienen kan combineren. Shabu lijkt groter dan
hij is. Lukt het hem om zijn familie, maar vooral zijn oma, weer trots te maken?
Een documentaire van Shamira Raphaëla | Nederland, 2021, 75 minuten

FILM NA DE DAM:
BABI YAR. CONTEXT

Alleen
op 4/5

Speciale eenmalige vertoning in het kader van
de 4 mei herdenking. Internationaal bekroonde
regisseur Sergei Loznitsa reconstrueert de
historische massa-executie van 33.771 Joden door de nazi’s in het Babi Yar ravijn in
Oekraïne aan de hand van nooit eerder vertoond archiefmateriaal. Door vrijwel elke vorm
van duiding weg te laten, zijn het de archiefbeelden die moeten spreken, en spreken
doen ze. Onontkoombaar leggen ze getuigenis af. Niet alleen van de gruwelen, maar ook
van de wijze waarop de stad en zijn inwoners zich daarnaar plooien.
Een documentaire van Sergei Loznitsa | Nederland, Oekraïne, 2021, 121 minuten
BABI YAR. CONTEXT | WOENSDAG 4 MEI | 21.00 UUR | REGULIERE PRIJZEN

HOUSEWITZ

Vanaf 5/5

Lous, een ‘Jiddische mama’, een excentrieke, slimme, dwingende
moeder met een snijdend gevoel voor humor, komt al jarenlang
de deur niet uit. In haar zelfgecreëerde isolement reist ze via
haar tv’s en computers de hele wereld over. Nachtmerries
voeren haar telkens terug naar de dag waarop ze als meisje uit
huis werd gehaald en op transport gezet. Tegen het eind van
haar leven laat Lous haar dochter met haar camera’s binnen.
Een documentaire van Oeke Hoogendijk | Nederland, 2021, 69 minuten

2 KLEINE KLEUTERTJES: EEN DAG
OM NOOIT TE VERGETEN Vanaf 28/4

Stiekem gaan ze samen buiten

Kinderfilm &it op avontuur. Onderweg komen
Kinderactivite
ze allemaal hindernissen tegen

en leren ze om hun krachten te bundelen
en ze maken veel nieuwe vrienden. Samen
komen ze er wel!
Een film van Wip Vernooij | 2021,
Nederland, 67 minuten
Er is een klein geitje op de kinderboerderij,
Met de stemmen van Chantal Janzen, Jan
waar Joey en Anna meteen dol op zijn.
Smit, Ronnie Flex, Manou Jue Cardoso
KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 8 MEI | 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

ALI & AVA

Vanaf
12/5

Ali is een goedgehumeurde, betrokken
huisbaas, Ava een Ierse lerares en
alleenstaande moeder van vijf. Ze hebben
een klik door hun gedeelde liefde voor
muziek. De smaak van Ali verschilt echter
enorm met die van Ava. Er bloeit een
relatie op die al snel wordt overschaduwd
door de sporen van Ava’s eerdere relatie

MOTHERING SUNDAY

Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag.
Op deze dag krijgt het huispersoneel elk
jaar vrij voor familiebezoek. Jane is het
dienstmeisje van een gegoede familie,
die die dag traditiegetrouw gaat lunchen

THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE

Deze nieuwe documentaire brengt de
uitzonderlijk creatieve samenwerking tussen
muzikanten Nick Cave en Warren Ellis in beeld.
Opgenomen in de lente van 2021 in London en
Brighton, aan de vooravond van hun tour in het
Verenigd Koninkrijk, geven de beelden kleur aan
hun laatste twee studioalbums. De film toont
Alleen op
de eerste keer dat deze albums live worden
11/5 & 15/5
opgevoerd. Een bijzondere bijdrage komt van
hun vriendin Marianne Faithfull, met wie zij in het verleden veelvuldig samenwerkten.
Een documentaire van Andrew Dominik | Verenigd Koninkrijk, 2022, 105 minuten
Met Nick Cave, Warren Ellis, Earl Cave, Marianne Faithfull, Andrew Dominik
THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE | WO 11 EN ZO 15 MEI | REGULIER € 12,50, FILMFAN €
10,50, CINEVILLE GRATIS

THE CAPOTE TAPES

Vanaf

26/5
Na Breakfast at Tiffany’s en In Cold Blood was
hij een gevierd auteur, een icoon van zijn tijd.
Hij uitte zijn geaardheid in mediaoptredens
toen dit nog uitzonderlijk was. Zijn nieuwe
boek joeg vele uptown miljonairs en socialites
schrik aan: pijnlijke onthullingen zouden licht
werpen op de schaduwzijde van hun geliefde
wereld. Dit boek kwam nooit af ... wel zijn er nooit eerder gehoorde geluidsopnames van
interviews met vriend en vijand van Capote die deze reconstructie zo uitzonderlijk maken.
Een documentaire van Ebs Burnough | Verenigde Staten, 2019, 99 minuten
Met Lauren Bacall en Norman Mailer

De geallieerden zijn in 1943 vastbesloten
om Europa te ontworstelen aan Hitlers
ijzeren greep en plannen een grote
aanval op Sicilië. Maar ze staan voor een
onmogelijke uitdaging: hoe kunnen ze een
enorme invasiemacht beschermen tegen

Vanaf
12/5

met vrienden. Jane gebruikt de vrije
dag om in het geheim haar minnaar
Paul te ontmoeten. Hij is de zoon van
die familievrienden. De dag neemt een
dramatische wending, maar Jane zal haar
ervaringen gebruiken om uit te groeien tot
een gevierd schrijfster.
Een film van Eva Husson| Verenigd
Koninkrijk, 2021, 110 minuten
Met Odessa Young, Olivia Colman, Josh
O’Connor, Colin Firth

OPERATION MINCEMEAT

A-HA: THE MOVIE

De hit Take on Me betekende de wereldwijde
doorbraak van a-ha. Een droom die de
Vanaf
bandleden al van kinds af aan hadden. Het
5/5
succes van a-ha veranderde jongens in één
klap in tieneridolen, terwijl ze misschien zelf liever
als serieuze rocksterren gezien werden. 35 jaar later
treden de mannen, nu allemaal in de vijftig, nog steeds op. Ooit waren het jeugdvrienden,
maar wat doet supersterrendom met levens? Alleen op het podium zijn ze nog samen.
Een documentaire van Thomas Robsahm, Aslaug Holm | Noorwegen, Duitsland, 2021, 108
minuten | Met Morten Harket, Magne Furuholmen en Pål Waaktaar

en het ineenstorten van het huwelijk
van Ali. Een optimistische film, die zich
afspeelt in een voormalige industriestad.
Een film van Clio Barnard | Verenigd
Koninkrijk, 2021, 95 minuten | Met Adeel
Akhtar, Claire Rushbrook

Vanaf
19/5

een mogelijk bloedbad? Twee speciale
inlichtingenofficieren, Ewen Montagu en
Charles Cholmondeley krijgen de opdracht
om de meest briljante en bijzondere
desinformatiestrategie van de hele oorlog
te verzinnen, op basis van een wel heel
onwaarschijnlijke geheim agent: een dode
man.
Een film van John Madden | Verenigde
Staten, 2022, 128 minuten
Met Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew
Macfadyen, Penelope Wilton

OOK DEZE MAAND...

LES OLYMPIADES vanaf 28/4
In deze Parijse wijk ontmoeten we drie
vrouwen en een man. Ze zijn vrienden,
soms geliefden, vaak allebei. Emilie leert
Camille kennen als ze zoekt naar een
nieuwe huisgenoot. Nora is de vriendin
van Camille, maar heeft moeite met
intimiteit; ze voelt zich meer op haar
gemak bij Amber, die ze online ontmoette.
Deze jongeren ontdekken wat moderne
liefde is, waarin vriendschap en liefhebben
dichter bij elkaar liggen dan ooit.
Een film van Jacques Audiard | Frankrijk,
2021, 104 minuten | Met Noémie
Merlant, Makita Samba, Lucie Zhang,
Geneviève Doang, Jehnny Beth
NOBODY HAS TO KNOW vanaf 5/5
Phil, een Waalse man op een
afgelegen Schots eiland, wordt na
een hersenbloeding wakker met
geheugenverlies. Millie ontfermt zich
over hem. Ze helpt hem om weer aan zijn
eigen leven te wennen, vertelt hem waar
hij vandaan komt en dat zij een geheime
verhouding hadden. Gaandeweg geven
ze zich aan elkaar over. Oude liefde roest
immers niet. Maar was het wel oude
liefde?
Een film van Bouli Lanners | België,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 2021, 90
minuten | Met Bouli Lanners, Michelle
Fairley, Julian Glover, Clovis Cornillac

ICH BIN DEIN MENSCH vanaf 5/5
Wetenschapper Alma werkt bij het
vooraanstaande Pergamonmuseum in
Berlijn. Ze wordt overgehaald om deel
te nemen aan een bijzondere studie:
drie weken lang samenwonen met een
levensechte robot. En zo ontmoet Alma
Tom, het mechanische equivalent van
haar perfecte levenspartner.
Een film van Maria Schrader | Duitsland,
2021, 102 minuten
Met Dan Stevens, Maren Eggert, Sandra
Hüller

FRANCE vanaf 19/5
Sterverslaggever France schuwt de
sensatie niet wanneer dit voor hogere
kijkcijfers zorgt. Haar leven speelt zich af
in de televisiestudio en in oorlogsgebied,
terwijl ze ook een gezin heeft. Haar
hectische bestaan komt plotseling tot
stilstand door een verkeersongeluk.
Hierdoor begint ze haar hele bestaan
in twijfel te trekken. Terwijl France rust
probeert te vinden in de anonimiteit, blijft
haar beroemdheid haar achtervolgen
totdat een mysterieuze liefdesaffaire een
einde lijkt te maken aan haar zoektocht.
Een film van Bruno Dumont | Frankrijk,
Duitsland, België, 2021, 134 minuten
Met Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane
Köhler

