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DE FABRIEK 100 JAAR, 

FAFF 2020, IDFA EXTENDED, 
CINEVILLE SPECIAALTJE: THE SHINING

De vogelwachter woont al bijna een halve 
eeuw moederziel alleen en zielsgelukkig op 
een afgelegen eiland. Op een dag krijgt hij 
bericht dat zijn post wordt opgeheven. Aan 
zijn gelukkige bestaan in en met de natuur 
komt abrupt een einde. De afgedankte 

vogelwachter weigert echter te gaan en 
trekt op geheel eigen wijze ten strijde.
Een film van Threes Anna | Nederland, 
2020, 89 minuten
Met Freek de Jonge, Quiah Shilue, Sophie 
van Winden, Nick Golterman  

Welke plaats geef je de liefde als je weet 
dat je nog maar kort te leven hebt? Anja 

(43) leeft samen met Tomas (59) en hun 
samengestelde gezin. Vlak voor kerst 
krijgen ze nieuws dat inslaat als een bom: 
Anja heeft een hersentumor. Samen 
proberen ze een manier te vinden om het 
nieuws te delen met hun familie. In de tijd 
die volgt, wordt de relatie tussen Anja en 
Tomas hevig op de proef gesteld.
Een film van Maria Sødahl | Noorwegen, 
2019, 126 minuten
Met Stellan Skarsgård, Andrea Bræin 
Hovig  

Op 18 november 1920, maar liefst honderd 
jaar geleden deze maand, werd de eerste 
steen gelegd aan ons mooie pand aan de Jan 
Sijbrandsteeg. In verband met de COVID-19 
maatregelen zagen wij helaas geen mogelijkheid 
om daar deze maand feestelijk bij stil te 
staan. Wel zetten wij vanaf 27 november onze 
vrijwilligers in het zonnetje met een prachtige 
fototentoonstelling in Café Fabriek. Daarnaast 
geven we deze maand het startsein van een 
geheel feestelijk jaar, waarbij we op gespreide 
momenten ons mooie gebouw, figuurlijk maar 
wellicht zelfs letterlijk, in de schijnwerpers willen 
zetten. Uitgerekend het aankomende jaar zullen 
we daarnaast het gebouw renoveren om de 
faciliteiten in de zaal, de horeca en het sanitair te 
verbeteren. Ontwikkelingen over de verbouwing 
vindt u vanaf deze maand op onze website.
Op naar de volgende 100 jaar!

DE VOGELWACHTER  

HOPE  

GEBOUW DE FABRIEK GEBOUW DE FABRIEK 
BESTAAT 100 JAAR!  BESTAAT 100 JAAR!  

NOG TE ZIEN: BUITEN IS HET FEEST, I AM GRETA, 
SWEET THING, ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

WWW.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 en sociale 
media.

STARTDATUMS FILMS EN DATUMS SPECIALS
Donderdag 29 oktober:  50+ fi lm Buiten is het feest
Vanaf 29 oktober:  Hope, Farewell Paradise, La úl� ma primavera
Zaterdag 31 oktober:  FluXus Anima� on Film Fes� val
Donderdag 5 november: 50+ fi lm Hope
 Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace
Vanaf 5 november:  The Singing Club, De vogelwachter, Just 6.5
Vrijdag 6 november: Cineville Speciaaltje: The Shining - 
 40th Anniversary Extended Edi� on
Zaterdag 7 november: Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace
Zondag 8 november:  Yakari met kinderac� viteit
Donderdag 12 november:  50+ fi lm The Singing Club
Vanaf 12 november:  La dea fortuna, Kajillionaire, True Mothers
Woensdag 18 november:  Opening IDFA Extended
Donderdag 19 november:  50+ La dea fortuna
Vanaf 19 november:  Blackbird, Eff acer l’historique, The Assistant
Vrijdag 20 november:  IDFA Extended: No� urno 
Zaterdag 21 november:  IDFA Extended: Bloody Nose, Empty Pockets
Donderdag 26 november:  50+ Blackbird
Vanaf 26 november:  The Voice of Love, White Cube
Vrijdag 27 november:  IDFA Extended: Songs of Repression
Zaterdag 28 november:  IDFA Extended: The Mole Agent
Vrijdag 4 december: IDFA Extended: Gunda 
Zaterdag 5 december:  IDFA Extended: Silence of the Tides

KAARTVERKOOP

VOLG ONS OP
INSTAGRAM: 
DEFABRIEKZDAM

Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Alexander Zwart, Margreet de Vries
Eindredactie: 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 de Gemeente Zaanstad, Europa Cinemas en natuurlijk onze vele FilmFans!
Alle informatie in deze programmafolder is onder voorbehoud. KKijk 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

VERWACHT Ammonite, Supernova, 
Kom hier dat ik u kus

Vanaf 29/10

Dit eerbetoon aan het leven van Céline Dion vertelt haar 
verhaal vanaf haar bescheiden jeugd in Canada tot aan 
haar grootste successen, zoals de welbekende filmmuziek 
van Titanic. Ook de relatie met haar familie en het huwelijk 
met haar manager en grote liefde komen aan bod, evenals 
veel van Dions bekende nummers. Aline wordt eind jaren 
60 in Quebec geboren, ze is het veertiende kind In een 
gezin waar muziek een belangrijke rol speelt.
Een film van Valérie Lemercier | Canada, 2020, 123 min.
Met Valérie Lemercier, Sylvain Marcel  

THE VOICE OF LOVE   

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

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

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 DE MEEST ACTUELE COVID-19 INFORMATIE 
OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL.

Vanaf 5/11

Vanaf 26/11



Vier zussen moeten door de scheiding van 
hun ouders het paradijs van de Bahama’s 
in de jaren 60 verlaten. Samen met hun 

moeder komen ze terecht in een zuinig, 
koud en bekrompen Zwitserland.
Bij gebrek aan een thuis en geld worden 
ze verdeeld over pleeggezinnen. Hoe 
verwerken de zussen dit trauma? Elke 
zus (de regisseur is de jongste) heeft haar 
eigen versie van de gebeurtenissen. Als 
een spannend detectiveverhaal wordt het 
levensverhaal van deze familie ontrafeld.
Een film van Sonja Wyss | Nederland, 
2019, 96 minuten

FAREWELL PARADISE 

Terwijl zijn stam klaar staat om verder te 
trekken, vertrekt de jonge Yakari om de sporen 
te volgen van Kleine Bliksem, een ontembare 
mustang. Onderweg ontmoet hij Grote Adelaar, 
zijn totemdier, die hem een prachtige gave 
geeft: Yakari zal kunnen spreken met de dieren!
Een film van Xavier Giacometti en Toby Genkel 
| Belgie, 2020, 84 minuten  
NEDERLANDS GESPROKEN

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 8 NOVEMBER | 13.00 uur | knutselen: € 2,50, film: € 6,25
Elke zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur draait er een fijne kinderfilm in De Fabriek. 
Op 8 november gaan we, voorafgaand aan de film Yakari, een uur lang tipi’s knutselen 
van verschillende materialen. Aanmelden voor de activiteit kan tot één dag van tevoren 
via: kinderfilmdefabriek@gmail.com

YAKARI 
Terwijl zijn stam klaar staat om verder te 

Kinderfilm

LA ÚLTIMA PRIMAVERA - vanaf 29/10
In een sloppenwijk net buiten Madrid, 
loopt de spanning op wanneer bewoners te 
horen krijgen dat ze hun zelfgebouwde huizen 
moeten verlaten. David, een hardwerkende 
schroothandelaar, wil niet bij de pakken neer-
zi� en en zoekt naar een oplossing binnen het 
bureaucra� sche systeem.
Een fi lm van Isabel Lamber�  | Nederland, 
Spanje, 2020, 77 minuten
Met David Gabarre Mendoza, Agus� na Mendoza 
Gabarre  

JUST 6.5 - vanaf 5/11
Deze explosieve en snijdende fi lm 
brengt ons rechtstreeks naar het kloppende 
hart van een massaal poli� eonderzoek naar 
drugsbaron Nasser. Hij duikt onder in de onder-
wereld en schetst met de ‘good-bad cop’ Samad 
een wrang beeld van Iran met zijn 6,5 miljoen 
drugsgebruikers. 
Een fi lm van Saeed Roustaee | Iran, 2019, 
135 minuten | Met Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh en Parinaz Izadyer

KAJILLIONAIRE - vanaf 12/11
Zwendelaars Theresa en Robert hebben 26 jaar 
lang hun enige dochter, Old Dolio, getraind om 
te stelen en mensen op te lichten. Tijdens een 
wanhopige en haas� g bedachte list overtuigen 
ze een vreemdeling om mee te doen aan hun 
volgende klus. Van regisseur en scenarioschrijver 
Miranda July, bekend van Me and You and 
Everyone We Know.
Een fi lm van Miranda July | Verenigde Staten, 
2020, 105 minuten
Met Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina 
Rodriguez, Richard Jenkins 

LA DEA FORTUNA - vanaf 12/11
Alessandro en Arturo zijn al ruim
vij� ien jaar samen. De passie is weg en ze 
praten zelfs over uit elkaar gaan. Dan staat hun 
vriendin Annamaria voor de deur en vraagt of ze 
op haar kinderen willen passen. De verantwoor-
delijkheid voor de twee kinderen zorgt voor een 
onverwachte wending in hun leven.
Een fi lm van Ferzan Özpetek | Met Stefano 
Accorsi, Silvia Ranfagni en Gianni Romoli | Italië, 
2019, 114 minuten  

TRUE MOTHERS - vanaf 12/11
Een Japans echtpaar, dat ongewenst kinderloos 
is, besluit een zoon te adopteren, met wie zij 
een aantal jaren gelukkig leven. Dan verschijnt 

er een vrouw, die zegt dat zij zijn biologische 
moeder is. Zij vraagt om geld of om het kind, 
maar is zij wie ze zegt? 
Een fi lm van Naomi Kawase | Japan, 2020, 140 
minuten | Met Arata Iura, Hiromi Nagasaku, 
Taketo Tanaka 

BLACKBIRD - vanaf 19/11
Een terminaal zieke moeder nodigt haar familie 
uit in haar landhuis voor een laatste bijeen-
komst. Aanvankelijk hebben de familieleden 
aanvaard dat hun moeder wenst te sterven 
voordat haar ziekte erger wordt. Gaandeweg 
beginnen de spanningen hoger op te lopen.
Een fi lm van Roger Mitchell | Verenigde Staten, 
2019, 98 minuten
Met Kate Winslet, Susan Sarandon, 
Sam Neill, Mia Wasikowska  

EFFACER L’HISTORIQUE - vanaf 19/11
In een woonwijk worden drie buren gecon-
fronteerd met de invloed van sociale media op 
hun leven. Marie wordt gechanteerd met een 
sekstape, Bertrands dochter wordt via Facebook 
op school gepest en Uber-chauff eur Chris� ne is 
van slag omdat haar klanten weigeren posi� eve 
recensies achter te laten. Samen besluiten ze de 
strijd aan te gaan tegen de internetgiganten.
Een fi lm van Benoît Delépine, Gustave Kervern | 
Frankrijk, België, 2020, 105 minuten
Met Bruno Podalydès, Blanche Gardin, Corinne 
Masiero 

THE ASSISTANT - vanaf 19/11
Een dag op het werk met een jonge vrouw die 
haar eerste stappen zet in de wereld van de fi lm-
produc� e. Die wereld is niet zoals ze zich had 
voorgesteld. The Assistant was te zien op het 
fi lmfes� val van Sundance en dat van Berlijn.
Een fi lm van Ki� y Green | Verenigde Staten, 
2019, 87 minuten
Met Julia Garner, Owen Holland, Ma� hew 
Macfadyen

WHITE CUBE - vanaf 26/11
Als Renzo Martens met zijn fi lm Enjoy 
Poverty Tate Modern in Londen bezoekt, ziet 
hij daar overal het logo van Unilever. Dit is het 
startpunt van White Cube, over de rela� e tussen 
westerse kunstmusea en het geweld van het 
plantagesysteem. Een groep plantagearbei-
ders besluit zelf kunst te gaan maken. Met de 
opbrengsten kopen ze hun eigen land terug, het 
land waar Unilever in 1911 zijn eerste plantage 
ves� gde en dat na honderd jaar monocultuur 
volledig vernie� gd is. 
Een documentaire van Renzo Martens | 
Nederland, 2020, 90 minuten  

OOK DEZE MAAND...

Passe-partout gehele dag: € 15,00. Losse kaarten kinderprogramma: € 7,50

Kaarten regulier € 12,50, FilmFan € 10,50, Cineville € 2,50 toeslag
In verband met de aangescherpte COVID-19 maatregelen zal in het voorjaar van 2021 
een derde voorstelling gepland worden met het eerder aangekondigde live optreden van 
Nasty Loose Precision

EENMALIGE VOORSTELLING | ZONDAG 1 NOVEMBER | 14.15 UUR

Op zaterdag 31 oktober vindt de 
tweede editie van het FluXus Animation 
Film Festival (FAFF) plaats: het eerste 

en enige animatiefilmfestival voor 
volwassenen in de Zaanstreek! De 
hele dag animatiefilmpjes kijken van 
over de hele wereld? Dat kan bij het 
FluXus Animation Film Festival. Tijdens 
dit kleine animatiefestival worden 
verschillende animatiefilms vertoond. 
De films komen van over de hele wereld, 
maar één deel is speciaal gewijd aan 
animaties uit Nederland en België. Maak 
kennis met onder andere getekende 
animaties, stopmotion en 3D-animaties. 
Er is daarnaast ook een speciaal 
kinderprogramma.

All work and no play... daar gaan we 
wat aan doen! Op vrijdag 6 november 
tovert De Fabriek, in samenwerking 
met Cineville, een avond lang om in The 
Overlook Hotel voor de 40ste verjaardag 
van Stanley Kubricks horrorklassieker 
The Shining. We vertonen de volledig 
gerestaureerde oorspronkelijk versie van 
144 minuten (!) met een speciale Shining-
quiz vooraf. Cinevillers nemen gratis 
een +1 mee (op reserveringsverzoek per 

e-mail) en ontvangen een speciaal drankje 
aan de bar. 

We zien Nick Cave alleen achter de 
piano, spelend zonder opsmuk in een 

lege concertzaal. De setlist varieert van 
vroege nummers tot werk van zijn meest 
recente album. Unieke akoestische 
uitvoeringen van liedjes in de stille 
grandeur van het Alexandra Palace. De 
film werd in juni 2020 opgenomen, toen 
het Verenigd Koninkrijk langzaam uit de 
eerste lockdown kwam, als reactie op de 
beperkingen en isolatie van de maanden 
ervoor. Een blijvende herinnering aan deze 
vreemde en onzekere tijden.
Een film van Nick Cave en Robbie Ryan | 
Verenigd Koninkrijk, 2020, 118  

In verband met de COVID-19 maatregelen komt IDFA dit jaar naar ons 
toe met zes festivaldocumentaires, waaronder de openingsfilm, die 
tussen 18 november en 6 december in De Fabriek te zien zullen zijn. 
Informatie over de films zijn te vinden op onze site: www.de-fabriek.nl
18 november: Opening IDFA
20 november: Notturno (Regie: Gianfranco Rossi - 100 min. - Italië)
21 november: Bloody Nose, Empty Pockets (Regie: Bill Ross IV, Turner Ross -  98 mins - VS)
27 november: Songs of Repression (Regie: Marianne Hougen-Moraga, Estephan Wagner - 
 90 mins - Denemarken | Chili | Nederland)
28 november: The Mole Agent (Maite Alberdi - 90 mins - Chili | VS | Nederland)
4 december: Gunda (Regie: Victor Kossakovsky - 93 mins - Noorwegen | VS)
5 december:  Silence of the Tides (Regie: Pieter-Rim de Kroon - 80 mins - Nederland | 
 Duitsland | Denemarken)

CINEVILLE SPECIAALTJE: 
THE SHINING

IDIOT PRAYER - NICK CAVE 
ALONE AT ALEXANDRA PALACE 

IDFA EXTENDED
IN DE FABRIEK

21 november: Bloody Nose, Empty Pockets (Regie: Bill Ross IV, Turner Ross -  98 mins - VS)

Op 5 en 7 
november

In verband met de COVID-19 maatregelen komt IDFA dit jaar naar ons 

IDFA EXTENDED
18 november 

t/m 6 december 

Eye en het British Film Institute 
(BFI) presenteren een compilatie 
van gerestaureerde opnamen uit 
de collectie van de Mutoscope and 
Biograph Company, een van de eerste 
filmbedrijven. Laat je meevoeren naar het 
Venetië, Berlijn en Amsterdam van ruim 
honderdtwintig jaar geleden en voel de 
opwinding van de eerste filmbeelden. Wie 
goed oplet ziet ook prachtige beelden van 
de Zaanstreek vlak voor de aanvang van 
de 20ste eeuw!
Documentaire, 2020, 52 minuten  

Het leven van een vrouw van een 
beroepsmilitair kan zwaar zijn. Gescheiden 
van geliefden liggen angst en eenzaamheid 
op de loer. Moed en opoffering worden 
zelden opgemerkt en altijd is er angst voor 
de noodlottige klop op de deur. Terwijl 

hun partners op missie zijn in Afghanistan, 
vormt een groep vrouwen, onder leiding 
van Kate, aan het thuisfront een koor. Al 
snel worden ze een mediasensatie, het 
middelpunt van belangstelling en een 
wereldwijde beweging. The Singing Club is 
de feelgoodfilm van het jaar!
Een film van Peter Cattaneo | Verenigd 
Koninkrijk, 2019, 110 minuten
Met Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan 
en Greg Wise  

THE SINGING CLUB 
40th 

anniversary 
edition

V/A 27 NOVEMBER: FOTOTENTOONSTELLING VRIJWILLIGERS DE FABRIEK

Negentiende-
eeuwse 
cinema

vij� ien jaar samen. De passie is weg en ze 

Roze film

FLUXUS ANIMATION 
FILM FESTIVAL 

31 oktober 
13:00-21:30 uur

moeder komen ze terecht in een zuinig, 

Vanaf 
29/10

hun partners op missie zijn in Afghanistan, 

Vanaf 5/11
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