KIJK VOOR DE MEEST ACTUEEL
GELDENDE COVID-19 MAATREGELEN OP
ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL
Opera House, Falling for Figaro,
VERWACHT Royal
Silence of the Tides, Madres paralelas
FILMFAN WORDEN?

Voor slechts € 26,50 per jaar (€ 25,00
FilmFandag
bij automatische incasso) bent u
zaterdag 13
FilmFan van De Fabriek. FilmFans
november
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

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 4 november
Vanaf 4 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Vanaf 11 november
Zaterdag 13 november
Donderdag 18 november
Vanaf 18 november
Vrijdag 19 november
Zaterdag 20 november
Zondag 21 november
Donderdag 25 november
Vanaf 25 november
Vrijdag 26 november
Zaterdag 27 november

50+ Eiffel
The United States vs Billie Holiday, The Truffle Hunters,
Ballad of a White Cow, The Doors: Live at the Bowl ‘68
Dag van de mantelzorg: Zorg voor Doy
50+ Tre piani
VO LG ON S OP
Spencer, The Rescue, Do Not Hesitate
IN STAG RA M: AM
DE FA BR IEK ZD
FilmFanDag: Falling For Figaro,
Madres paralelas, The Silence of the Tides
50+ Spencer
The Power of the Dog, The Voice of Love,
Persona Non Grata, (R)Evolutie
IDFA Extended: Four Journeys
IDFA Extended: Bigger Than Us
IDFA Extended: Herr Bachmann und seine Klasse
50+ The Voice of Love
Annette, Herself, Persian Lessons, Un monde
IDFA Extended: Turn Your Body to the Sun
IDFA Extended: Cow

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

NOVEMBER 2021

THE DOORS, CÉLINE DION, FILMFANDAG,
IDFA EXTENDED, DAG VAN DE MANTELZORG

SPENCER

Vanaf
11/11

Het huwelijk van prinses Diana en prins
Charles is al lang bekoeld. Ondanks
geruchten over affaires en een
echtscheiding gaan de kerstfestiviteiten
op landgoed Sandringham door zoals
gepland. Er wordt gegeten, gedronken
en gejaagd. Spencer speelt zich af tijdens
deze cruciale kerstdagen in de vroege
jaren 90 waarin prinses Diana besluit dat
haar liefdeloze huwelijk met prins Charles
niet werkt. Een verbeelding van wat er
gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar
noodlottige dagen.

DO NOT HESITATE

Tijdens een vredesmissie in het MiddenOosten zijn drie jonge soldaten op zichzelf
aangewezen als hun militaire voertuig met
pech midden in de woestijn vast komt

te staan. Ze proberen het hoofd koel te
houden, maar verliezen grip op de situatie
als ze de 14-jarige Khalil ontmoeten,
die weigert te vertrekken. Rampzalige
gebeurtenissen stapelen zich op en de
soldaten voelen zich gedwongen om de
jongen een vijandig gebied in te volgen, op
zoek naar water.
Een film van Shariff Korver | Nederland,
2021, 87 minuten
Met Joes Brauers, Tobias Kersloot,
Spencer Bogaert

THE VOICE OF LOVE

www.instagram.com/defabriekzdam

Vanaf
18/11

Deze ode aan Céline Dion laat met humor
en warmte zien hoe de jonge Aline uit
Quebec, via het Eurovisie Songfestival,
Titanic, en die ene grote liefde, uitgroeit

Een Antwerpse Jood wordt in 1942
opgepakt en naar een kamp in Duitsland
gestuurd. Hij ontsnapt ternauwernood
aan zijn executie door zich voor te doen
als Iraans in plaats van Joods. Het gevaar
is daarmee niet geweken, want hij krijgt
de onmogelijke opdracht SS officier Koch
Perzisch te leren, een taal die hij niet kent.
Hij verzint elke dag nieuwe “Perzische”
woorden, die hij door een ingenieuze
truc probeert te onthouden. Koch’s
verdenkingen nemen echter toe.

Céline Dion
biopic

vanaf
18/11

tot de één van de grootste sterren ter
wereld. Als haar ouders ontdekken
dat hun veertiende kind een gouden
stem heeft, zet de hele familie zich in
om haar talent aan de wereld te laten
horen. Maar hoe komt een eenvoudig
plattelandsmeisje uit Franstalig Canada
verder?
Een film van Valérie Lemercier | Canada,
2020, 123 minuten
Met Valérie Lemercier, Sylvain Marcel

PERSIAN LESSONS

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
11/11

De broers Phil (charismatisch, maar erg wreed) en George (wat stijver en
zachtaardig) zijn samen de welgestelde landeigenaren van de grootste
ranch in de Montanavallei. Mannen spelen er een dominante rol en de
gemoderniseerde wereld wordt op afstand gehouden. Wanneer Phil op
een dag ontdekt dat George in het geheim met de lokale weduwe Rose
trouwt, reageert hij met een meedogenloze oorlog met als doel Rose te
ruïneren, waarbij haar zoon als pion wordt gebruikt.
Een film van Jane Campion | Verenigd Koninkrijk, Australië, Verenigde
Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, 2021, 126 minuten
Met Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst

www.twitter.com/fabriekzaandam

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

Nederlandse g
Oscarinzendin

THE POWER OF THE DOG

www.facebook.com/filmtheater.defabriek

FILMTHEATER 075-6311993 - CAFE 075-6147616

Een film van Pablo Larraín | Duitsland,
Chili, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten, 2021, 111 minuten
Met Kristen Stewart, Jack Farthing, Sean
Harris, Sally Hawkins, Timothy Spall

Vanaf 25/11

Een film van Vadim Perelman | Duitsland,
2020, 128 minuten
Met Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger,
Jonas Nay

Nog te zien: The Father, The French Dispatch, Benedetta,
Riders of Justice, Eiffel, Tre piani

THE DOORS: LIVE AT THE BOWL MIJN VADER IS EEN SAUCISSE
Vanaf
’68 SPECIAL EDITION 4/Al11leenen 7/op11
28/10

Op 5 juli 1968 zetten The Doors het
podium van de Hollywood Bowl in vuur
en vlam met een legendarisch optreden
dat wordt beschouwd als het beste wat
de band ooit op film heeft vastgelegd.
Op 4 november 2021, ter ere van het 50e
jubileum van het laatste studioalbum L.A.
WOMAN (1971), zal ‘The Doors: Live At
The Bowl ‘68 Special Edition’ bioscopen
omtoveren tot concertzalen.
Verenigde Staten, 2021, 92 minuten
Met Jim Morrison, John Densmore, Robby
Krieger, en Ray Manzarek
DONDERDAG 4 NOVEMBER 20.00 UUR EN ZONDAG 7 NOVEMBER 17.00 UUR.
PRIJZEN REGULIER 12,50, FILMFAN 10,50 EN CINEVILLE GRATIS

DAG VAN DE MANTELZORG:
Alleen op
ZORG VOOR DOY Qre&giAssmeuetr
10/11

De 80-jarige boerenzoon Doy Kemps
verhuist naar de schuur op zijn erf. Hij
woont al zijn hele leven in de boerderij
van zijn ouders. Dankzij een initiatief van
achterneef Toon en diens partner Janne,
kan Doy op zijn vertrouwde erf blijven
wonen maar dan wel in het ‘schob’, dat tot
mantelzorgwoning wordt verbouwd.
Een documentaire van Inge Guffens, Eva
Zwart | Nederlands, 2020, 90 minuten
DAG VAN DE MANTELZORG | WO 10 NOV 20.00 UUR | REGULIERE PRIJZEN,
CINEVILLE GRATIS | HOUDERS VAN DE ZAANSE MANTELZORGPAS BETALEN VOOR
DEZE VOORSTELLING SLECHTS 7,75
Na afloop is filmmaker Inge Guffens aanwezig voor een Q&A.

IDFA EXTENDED
IDFA komt dit jaar opnieuw naar ons toe met vijf festivaldocumentaires.
Deze zorgvuldig geselecteerde films zijn tussen 19 november en 27
november in De Fabriek te zien. Informatie over de films is te vinden op
onze site: www.de-fabriek.nl
IDFA EXTENDED | VR 19 – ZA 27 NOV | REGULIERE PRIJZEN, CINEVILLE GRATIS

Zoë (12) is beste maatjes met haar vader. Wanneer hij in
een bevlieging zijn saaie baan van bankier opgeeft en besluit
acteur te worden, krijgen haar ouders enorme ruzie. Zoë heeft
als enige vertrouwen in het plan van haar vader en wil hem dan
ook helpen zijn doel te bereiken.
Kinderfilm
Een film van Anouk Fortunier | België, 2020, 84 minuten
Met Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche, Hilde De
Baerdemaeker, Eva Van der Gucht
KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 14 NOVEMBER | € 2,50
(kinderfilm € 6,25)
Elke zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur 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 te voren via:
kinderfilmdefabriek@gmail.com

BALLAD OF A WHITE COW

Mina is geschokt als ze hoort dat haar
man een jaar eerder ten onrechte is
geëxecuteerd. Volgens de rechter was het
de wil van Allah. De autoriteiten bieden

THE RESCUE

Zaterdag 20
november
19.00 uur:
Bigger Than Us
(Flore Vasseur,
96 minuten)

Zondag 21 nov.
13.30 uur:
Herr Bachmann
und seine
Klasse (Maria
Speth, 217 m.)

Vrijdag 26 nov.
19.00 uur:
Turn Your Body
to the Sun
(Aliona van der
Horst, 92 min)

Zaterdag 27
november
19.00 uur:
Cow (Andrea
Arnold,
93 minuten)

THE UNITED STATES Vanaf
VS. BILLIE HOLIDAY 4/11
Billie Holiday, een van de grootste jazzmuzikanten aller tijden,
werd en wordt aanbeden over heel de wereld. Door het lied
Strange Fruit, haar aanklacht tegen rassenongelijkheid en racistisch
geweld, werd ze jarenlang het doelwit van de Federal Department
of Narcotics. De zwarte undercover-agent Jimmy Fletcher, met wie
ze een tumultueuze relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om
haar te betrappen op het bezit van drugs. We zien haar eindeloze
strijd met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.
Een film van Lee Daniels | Verenigde Staten, 2021, 130 minuten
Met Andra Day, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne

THE TRUFFLE HUNTERS

Diep in de bossen van Noordwest-Italië
zoekt een groep oude mannen samen
naar ’s werelds duurste ingrediënt: de
witte Alba truffel. Ze zijn van generatie

Mina financiële compensatie voor het
leed dat zij veroorzaakt hebben. Zij start
een stil protest tegen het systeem. Als
iemand een oude schuld aan haar man
komt vereffenen, laat ze hem steeds meer
in haar leven toe. Ze weet echter niet welk
verband hen bij elkaar bracht.
Een film van Maryam Moghadam, Behtash
Sanaeeha | Iran, 2021, 105 minuten
Met Alireza Sani Far, Maryam Moghadam

Vanaf
11/11

Twee weken lang zat een Thaise
voetbalploeg vast in een kilometers
diepe grot. Het toegesnelde leger, de
Navy Seals en de Amerikaanse Special
Forces stonden machteloos. Niemand
was in staat de jonge voetballers te
bevrijden. Niemand, behalve twee
zachtaardige, introverte Engelse mannen
van middelbare leeftijd. Een verhaal met
onwaarschijnlijke en wonderbaarlijke
helden en gebeurtenissen.

(R)EVOLUTIE
Vrijdag 19 nov.
19.00 uur:
Four Journeys
(Louis
Hothothot,
105 minuten)

Vanaf
4/11

Een documentaire van Jimmy Chin,
Elizabeth Chai Vasarhelyi | Verenigde
Staten, 2021, 107 minuten
Met (de redders) Ekapol Chanthawong,
Rick Stanton, “Amp” Bangngoen

Vanaf
18/11

2040. Grote delen van Nederland zijn
overstroomd en miljoenen mensen
hebben hun heil gezocht in Limburg. Hier
wordt niets aan het toeval overgelaten.
De genendokter helpt je aan het ideale
kind met de beste genen en hersenen
en een alles controlerende kunstmatige
intelligentie neemt alle beslissingen. Alles
wordt perfect geregeld, maar hoe vind je
je eigen weg wanneer alles is gebaseerd

op data, en de rol van de mens steeds
minder belangrijk lijkt te worden?
Een film van Servé Hermans | Nederland,
2021, 84 minuten
Met Angela Schijf, Anniek Pheifer, Bruno
Vanden Broecke, Michel Sluysmans

PERSONA NON GRATA

Laura heeft onlangs een succesvolle
debuutroman gepubliceerd over haar
jeugd op het Deense platteland, die

Vanaf
18/11

vooral getekend werd door pesterijen
door haar klasgenootje Cathrine. Voor
het eerst in jaren gaat ze weer naar de
familieboerderij om de bruiloft van haar
broer te vieren. Pas daar wordt duidelijk
dat hij gaat trouwen met Cathrine …
Een film van Lisa Jespersen | Denemarken,
2021, 91 minuten
Met Jens Jørn Spottag, Rosalinde Mynster,
Adam Ild Rohweder, Bodil Jørgensen

OOK DEZE MAAND...

Vanaf
4/11

op generatie geoefend in het vinden van
deze truffels en ze worden begeleid door
goedgetrainde honden met hun scherpe
reuk. De groep is niet gebonden aan
mobiele telefoons of internet en hecht
belang aan hun kleine gemeenschap, hun
levensstijl en de natuur. Een fabelachtig
documentaire.
Een documentaire van Michael Dweck,
Gregory Kershaw | Italië, 2020, 84
minuten

HERSELF vanaf 25/11
Herself is een Brits-Iers drama over de jonge
moeder Sandra die met haar twee dochters
ontsnapt uit een gewelddadige relatie. Ze komt
in het sociale huur-traject terecht, maar door
de schaarste op de huizenmarkt is ze voorlopig
dakloos en genoodzaakt om op een hotelkamer
te kamperen. Vastbesloten om haar jonge
dochters een fijn thuis en een beter bestaan te
bieden, zet Sandra haar zinnen op het bouwen
van een eigen huis.
Een film van Phyllida Lloyd, Verenigd Koninkrijk,
2020, 98 minuten
Met Clare Dunne, Harriet Walter, Molly McCann,
Ruby Rose O’Hara
ANNETTE vanaf 25/11
Als de beroemde operazangeres Ann na een
voorstelling de omstreden cabaretier Henry
ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht.

Al snel worden ze omgedoopt tot het perfecte
glamourkoppel. De paparazzi volgen hen op de
voet, de wereld adoreert ze. De geboorte van
hun bijzondere dochter Annette zal hun leven
echter voorgoed veranderen.
Een film van Leos Carax | Frankrijk, Verenigde
Staten, 2021, 139 minuten | Met Adam Driver,
Marion Cotillard, Simon Helberg

UN MONDE vanaf 25/11
Nora wil niets liever dan vrienden maken
op haar nieuwe basisschool. Maar op het
schoolplein ziet ze dat haar grote broer Abel
wordt lastiggevallen. Als ze hem wil helpen gaat
het van kwaad tot erger. Een meeslepende film
van een sociaal bewogen regisseur over het niet
zo onschuldige leven op het schoolplein.
Een film van Laura Wandel | België, 2021, 72
minuten | Met Karim Leklou, Günter Duret,
Maya Vanderbeque

