FILMFAN WORDEN?

Draagt u ons filmtheater een warm hart toe?
U bent al donateur van ons mooie filmtheater De
Fabriek voor € 26,50 per jaar, of € 25,00 als u per
incasso betaalt. Hiervoor krijgt u het volgende van
ons terug: het programmablad in de bus met alle
films voor de aankomende maand, de nieuwsbrief
in uw mailbox met extra informatie en € 2,00
korting op de kaartprijs met uitzondering van
speciale programmering. En 2x per jaar wordt u gastvrij ontvangen op onze FilmFandagen,
met een speciaal voor u samengesteld programma. Voor FilmFans gratis te bezoeken.
Meer informatie? Zie onze website. Wij verwelkomen u graag als FilmFan!
De eerstvolgende FilmFandag is op 2 november 2019!

VERWACHT

The Goldfinch, And Then We Danced, Amazing
Grace, Waar is het Grote Boek van Sinterklaas?

INFO

Entreeprijzen
Regulier:
€ 9,75 / kinderen tot 12 jaar € 6,25
65+, student:
€ 8,75
CJP, Biebpas, Fluxuspas:
€ 8,75
FilmFan:
€ 7,75
Kinderfilms:
€ 6,25 (ook voor volwassenen)
50+ film:
€ 6,75 (alleen op donderdagmiddag, 15.00 uur)
Maandag:
€ 7,75 (alle films)
Rosmolenfilm:
€ 6,25 (elke laatste zondag van de maand)
Kunstfilm:
€ 11,25 (FilmFans € 9,25)
5-rittenkaart:
€ 42,50
Per 1 januari 2019 is het bij de filmkassa enkel nog mogelijk met pin te betalen.
Bij het café kunt u nog wel met contant geld betalen.
Kaartverkoop
U kunt direct via onze website reguliere en FilmFankaarten kopen voor het gehele
maandprogramma. Andere kortingstarieven worden verkocht aan de kassa. Het is
niet mogelijk om te reserveren. De filmkassa opent drie kwartier voor aanvang van
de film, op donderdag- en vrijdagmiddag is dit een half uur voor aanvang van de film.
Bij speciale voorstellingen behouden wij ons het recht voor om bij minder dan tien
verkochte kaarten de spreker of regisseur te annuleren.
Online een kaartje gekocht? Laat uw smartphone scannen en loop direct door naar de zaal!
Hebt u online een FilmFanticket gekocht? Neem dan uw FilmFanpas mee ter controle!
Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website!
OPENINGSTIJDEN CAFÉ
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19.30 - 00.00 uur
14.30 - 00.00 uur
14.30 - 01.00 uur
13.00 - 01.00 uur
13.00 - 00.00 uur

KEUKEN

gesloten
17.30 - 20.00 uur
17.30 - 21.00 uur
17.30 - 21.00 uur
17.30 - 20.00 uur
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Zaalverhuur: Zowel het café als de twee filmzalen zijn beschikbaar voor verhuur.
Mailt u vrijblijvend naar info@de-fabriek.nl voor de mogelijkheden voor het
huren van de filmzalen. Of bel met 075-6311993. Voor partijen in het café kunt
u mailen naar fabriek@live.nl of bellen met 075-6147616.

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
Colofon
Programmering: Liesbeth Glas
Redactie: Harrie Swinkels, Alexander Zwart
Dominique Jurgen, 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!

WO 2 T/M WO 30 OKTOBER
WOENSDAG 2 OKTOBER
14.00 Fisherman’s Friends - voorpremière
20.15 Once upon a time… in Hollywood
20.30 The Swallows of Kabul
DONDERDAG 3 OKTOBER
15.00 De Patrick
20.15 Instinct - première
20.30 Pavarotti - première
VRIJDAG 4 OKTOBER
15.00 CatVideoFest
15.15 Pavarotti
19.00 CatVideoFest
19.15 Instinct
21.00 Once upon a time… in Hollywood
21.30 De Patrick
ZATERDAG 5 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy - première
14.15 Dolor y Gloria
16.30 Your mum and dad
16.45 The Swallows of Kabul - première
19.00 Instinct
19.15 Pavarotti
21.15 Once upon a time… in Hollywood
21.45 De Patrick
ZONDAG 6 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Pavarotti
16.30 De Jeugd van Ivan
16.45 Instinct
19.30 The Patrick
19.45 The Swallows of Kabul
MAANDAG 7 OKTOBER
20.15 De jeugd van Ivan - met inleiding
20.30 Instinct
DINSDAG 8 OKTOBER
20.15 Pavarotti
20.30 Instinct
WOENSDAG 9 OKTOBER
20.15 Once upon a time… in Hollywood
20.30 De Patrick

DONDERDAG 17 OKTOBER
15.00 Fisherman’s Friends
20.15 Portrait de la jeune fille en feu première
20.30 Før Frosten - première
VRIJDAG 18 OKTOBER
15.00 Fisherman’s Friends
15.15 Pavarotti
19.00 Før Frosten
19.15 Portrait de la jeune fille en feu
21.15 An unexpected love - première
21.45 Instinct
ZATERDAG 19 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Lotte op zoek naar de draken
16.00 An unexpected love
16.30 Pavarotti
19.00 Før Frosten
19.15 Portrait de la jeune fille en feu
21.15 Instinct
21.45 Fisherman’s Friends
ZONDAG 20 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Solan & Ludwig gaan naar de maan
16.15 De Spiegel
16.30 Portrait de la jeune fille en feu
19.30 Pavarotti
19.45 Fisherman’s Friends
MAANDAG 21 OKTOBER
20.15 Portrait de la jeune fille en feu
20.30 De Spiegel
DINSDAG 22 OKTOBER
20.15 Portrait de la jeune fille en feu
20.30 An unexpected love
WOENSDAG 23 OKTOBER
14.00 Kinderactiviteit
15.00 Kapsalon Romy
15.15 Lotte op zoek naar de draken
20.15 Portrait de la jeune fille en feu
20.30 Før Frosten

DONDERDAG 10 OKTOBER
15.00 Instinct
20.00 Sold - met inleiding
20.30 Fisherman’s Friends - première
VRIJDAG 11 OKTOBER
15.00 Nuestro Tiempo
15.15 Once upon a time… in Hollywood
19.00 Pavarotti
19.15 Fisherman’s Friends
21.30 Instinct
21.45 Dolor y Gloria
ZATERDAG 12 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Nuestro Tiempo
16.00 Once upon a time… in Hollywood
19.00 Fisherman’s Friends
19.15 Dolor y Gloria
21.30 Pavarotti
21.45 Instinct
ZONDAG 13 OKTOBER
13.00 Kinderactivteit
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Instinct
16.15 Solaris
16.30 De Zaanstreek - met live muziek
19.30 Fisherman’s Friends
19.45 Nuestro tiempo
MAANDAG 14 OKTOBER
20.15 Fisherman’s Friends
20.30 Solaris
DINSDAG 15 OKTOBER
20.15 Belofte van Pisa - De LeesFabriek
20.30 Fisherman’s Friends
WOENSDAG 16 OKTOBER
20.15 Fisherman’s Friends
20.30 Instinct

DONDERDAG 24 OKTOBER
15.00 Portrait de la jeune fille en feu
15.15 Solan & Ludwig gaan naar de maan
20.15 Downton Abbey
20.30 De Liefhebbers
VRIJDAG 25 OKTOBER
15.00 Portrait de la jeune fille en feu
15.15 Før Frosten
19.00 Downton Abbey
19.15 De Liefhebbers
21.30 Fisherman’s Friends
21.45 An unexpected Love
ZATERDAG 26 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Solan & Ludwig gaan naar de maan
16.30 Downton Abbey - met vooraf high tea
16.45 Før Frosten
19.00 Portrait de la jeune fille en feu
19.15 De Liefhebbers
21.30 An unexpected Love
21.45 Fisherman’s Friends
ZONDAG 27 OKTOBER
14.00 Kapsalon Romy
14.15 Lotte op zoek naar de draken
16.30 Het Offer
16.45 Downton Abbey - met vooraf high tea
19.30 Portrait de la jeune fille en feu
19.45 De Liefhebbers
MAANDAG 28 OKTOBER
20.15 De Liefhebbers
20.30 Het Offer
DINSDAG 29 OKTOBER
20.15 Portrait de la jeune fille en feu
20.30 Downton Abbey
WOENSDAG 30 OKTOBER
20.15 An unexpected love
20.30 De Liefhebbers

OKTOBER 2019

WEGENS SUCCES HERHAALD: DE ZAANSTREEK MET LIVEMUZIEK
9 PREMIEREFILMS EN 7 SPECIALS
Met high tea
Rosmolenﬁlm

DOWNTON ABBEY

Deze herfst wordt het wereldwijde fenomeen Downton Abbey
een speelfilm, waarin de geliefde Crawleys en hun onbevreesde
personeel zich voorbereiden op het belangrijkste moment in
hun leven. Koninklijk bezoek zal schandaal, romantiek en intrige
teweegbrengen die de toekomst van Downton doen wankelen.
Geschreven door Julian Fellowes, de bedenker van de serie, en
met de originele castleden in de hoofdrollen.
Een film van Michael Engler | Verenigd
Koninkrijk, 2019, 122 minuten | Met
Hugh Bonneville, Laura Carmichael,
Allen Leech, Michelle Dockery

Om deze oer-Britse film goed in te leiden, nodigen wij u graag
uit voor een Zaanse high tea op zaterdag 26 en zondag 27
oktober om 15.00 uur in Café Fabriek. Reserveren wordt aangeraden.

TARKOVSKI-REMASTERS

Met
inleiding

Andrei Tarkovski wordt gezien als een van de grootste filmkunstenaars uit de
geschiedenis. De Fabriek vertoont vier van zijn meesterwerken, volledig digitaal
gerestaureerd en bijna nooit vertoond in Nederland. In oktober vertonen we elke week
een Tarkovski-film. Filmjournalist en -componist Kevin Toma houdt voorafgaand aan De
jeugd van Ivan op maandag 7 oktober een uitgebreide inleiding waarbij niet alleen naar
deze specifieke film wordt gekeken, maar vooral Tarkovski zelf (en zijn invloed op de
wereldcinema) wordt besproken.

DE JEUGD VAN IVAN

Tarkovski’s eerste
speelfilm ging in het
Westen in première
op het filmfestival van
Venetië en won direct
de Gouden Leeuw.
De Sovjetregering
was er minder over
te spreken. De geëngageerde film is een
persoonlijke getuigenis van een Russische
jongen.
Een film van Andrej Tarkovski | SovjetUnie, 1962, 95 minuten
Met Nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov,
Evgeniy Zharikov

HET OFFER
De laatste film van
Andrei Tarkovski won
drie prijzen in Cannes.
De in Zweden opgenomen film draait om
Aleksandr, een voormalig acteur en filosoof die zich tot God
richt om alles wat hij lief heeft op te geven
en zo een nucleaire oorlog te voorkomen.
Een film van Andrej Tarkovski | Frankrijk,
Zweden, 1986, 145 minuten
Met Erland Josephson, Susan Fleetwood,
Allan Edwall

SOLARIS

Solaris, naar het boek
van Stanislaw Lem, is
zeer invloedrijk gebleken; de film is vaak
omschreven als het
Russische antwoord op
Kubricks 2001: A Space
Odyssey. Tarkovski zelf
distantieerde zich van die vergelijking.
Ook wilde hij het ‘technische exotisme’
van de traditionele sciencefictionfilms
vermijden.
Een film van Andrej Tarkovski | Sovjet
Unie, 1972, 167 minuten
Met Donatas Banionis, Natalya
Bondarchuk, Jüri Järvet

DE SPIEGEL

Dit meest persoonlijke
werk van Tarkovski
is een mengeling
van jeugdherinneringen, nieuwsbeelden
en gedichten van
Tarkovski’s vader en
is dé archetypische
Tarkovski-film.
Een film van Andrej Tarkovski |
Sovjet-Unie, 1974, 107 minuten
Met Filipp Yankovskiy, Margarita
Terekhova, Ignat Daniltsey

NOG TE ZIEN: ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD, THE SWALLOWS OF
KABUL, DE PATRICK, INSTINCT, KAPSALON ROMY, DOLOR Y GLORIA

DE ZAANSTREEK
MET LIVE MUZIEK

Wegens succes
herhaald!

In juni dit jaar was onze voorstelling
van De Zaanstreek binnen de kortste
keren uitverkocht. Daarom vertonen we
deze geweldige klassieker opnieuw! De
herstelde versie van De Zaanstreek uit
1927 bestaat uit uniek ingekleurd materiaal dat het leven van de Zaankanter uit
begin vorige eeuw in volle glorie tot leven
brengt. De prachtige beelden gefilmd
van het water en de shots van molens
en grachten, verweven in de synchrone
Fabriek zullen we de herhaling van deze
verhaallijn van nagespeelde scènes die
klassieker opnieuw groots vieren met
een inkijk bieden in het leven van alledag,
aanwezige sprekers en live muziek.
kunnen alleen in hun waarde worden
Een film van Theo Güsten | Nederland,
bewonderd op het grote doek. In De
1927, 116 minuten
DE ZAANSTREEK MET LIVEMUZIEK VAN HUMPH | ZONDAG 13 OKTOBER | 16.30 UUR

CATVIDEOFEST 2019
Elk jaar stelt CatVideoFest uit ontelbare
uren van unieke ingezonden filmpjes,
animaties, muziekvideo’s en natuurlijk de
klassieke internetfilmpjes een compilatie
samen van de allerleukste kattenfilmpjes.
Vertoningen van het evenement vinden
plaats over de hele wereld en een deel
van de inkomsten wordt afgestaan aan
lokale organisaties voor de opvang van
katten en dierenwelzijn. Voor het eerst
komt deze internationale kattensensatie

ag
Werelddierend

nu eindelijk naar Nederland!
Verenigde Staten, 2019, 70 minuten

WERELDDIERENDAG | VRIJDAG 4 OKTOBER | 15.00 EN 19.00 UUR
Op Werelddierendag vertonen wij in samenwerking met Dierenasiel Zaanstad
CatVideoFest 2019. Een deel van de opbrengt gaat uiteraard naar het asiel, maar er is ook
de mogelijkheid te doneren, vragen te stellen of zelfs een leuke kat te adopteren!

SOLD

Lakshmi is een 13-jarig Nepalees meisje. Haar vader accepteert
een voorschot voor haar omdat ze als dienstbode in Kolkata in
India gaat werken. Maar eenmaal daar, komt ze er al snel achter
dat ze is verkocht voor de prostitutie.
Een film van Jeffrey D. Brown | Verenigde Staten, 2017, 94 min.
Met Gillian Anderson, David Arquette, Priyanka Bose
SOLD MET INLEIDING | DONDERDAG 10 OKTOBER | 20.00 UUR | € 9,75
De opbrengt van deze film doneren wij aan Free a girl. Deze organisatie strijdt tegen
mensenhandel en kinderprostitutie. De vertoning en inleiding, door Jolanda de Boer -ervaringsdeskundige officier van Justitie-, zijn tot stand gekomen in samenwerking met de
Soroptimisten Zaanstad.

PORTRAIT DE LA Landelijke première
JEUNE FILLE EN FEU Roze Film
Op een afgelegen eiland bij Bretagne, eind
18e eeuw, krijgt kunstenares Marianne
de opdracht om het huwelijksportret van
Heloïse te schilderen. Heloïse staat niet
te springen om te trouwen, dus maakt
Marianne het portret zonder haar medeweten. Tijdens lange wandelingen observeert ze haar model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een zeldzame glimlach.
‘s Nachts werkt Marianne stiekem aan
van het afgelopen Cannes filmfestival!
het schilderij. In Heloïses laatste dagen
Een film van Céline Sciamma | Frankrijk,
van vrijheid, groeit de aantrekkingskracht
2019, 119 minuten
tussen de twee vrouwen, totdat uiteindeMet Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie
lijk de liefde ontvlamt. Dé grote verrassing
Merlant, Luàna Bajrami
Zaanstad is ook de komende jaren weer Regenboogstad. Daarom organiseren De Fabriek,
De Zaanse Regenboog en Bureau Discriminatiezaken samen een themareeks met roze films.

DE LIEFHEBBERS

FISHERMAN’S FRIENDS
elijke première
Met koor

Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit
Cornwall die met zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormt.

Land

Als de bijdehante Danny, een muziekproducent uit Londen, met zijn collega’s in
Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest,
ziet hij de Fisherman’s Friends op de
kade zingen en wordt hij gegrepen door
hun optreden. Danny is vastberaden een
platencontract voor ze af te sluiten, maar
deze vissers blijken behoorlijk eigenwijs.
Een film van Chris Foggin | Verenigd
Koninkrijk, 2019, 112 minuten| Met
Tuppence Middleton, Daniel Mays, James
Purefoy

FISHERMAN’S FRIEND MET KOOR | WOENSDAG 2 OKTOBER | 14.00 UUR | € 5,00
In het kader van De Dag van de Ontmoeting vertonen wij op woensdag 2 oktober om
14.00 uur Fisherman’s Friend met na afloop een optreden van het Wereldvrouwenkoor,
alles samen voor slechts € 5,00!

NUESTRO TIEMPO
Regisseur Carlos Reygadas speelt zelf de hoofdrol van
dichter en stierenrancheigenaar Juan. Wanneer zijn vrouw
een affaire blijkt te hebben met een Amerikaanse paardendresseur, krijgt Juan twijfels over hun open huwelijk.
Nuestro Tiempo is het nieuwste poëtisch-intieme en visueel
overdonderende project van deze ambitieuze cineast.
Een film van Carlos Reygadas | Mexico, Frankrijk, Duitsland,
2018, 173 minuten
Met Carlos Reygadas, Natalia López, Phil Burgerss

SOLAN & LUDWIG GAAN
Kinderﬁlm
NAAR DE MAAN

Met inleiding

De onderlinge relaties van de vier volwassen kinderen van de familie Liefhebber

ière

Landelijke prem

komen op scherp te staan als blijkt dat
hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om
nader tot elkaar te komen, zullen ze de
confrontatie met elkaar én zichzelf moeten
aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke
familiebanden hebben hun grenzen. Na
een lang hiaat is Jeroen Krabbé weer helemaal terug in de Nederlandse film!
Een film van Anna van der Heide |
Nederland, 2019, 96 minuten
Met Jeroen Krabbé, Hadewych Minis,
Theo Maassen, Beppie Melissen

OOK DEZE MAAND...

PAVAROTTI - LANDELIJKE PREMIÈRE
Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste en misschien wel meest getalenteerde
operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten en zware dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn ongekende
talent en zijn nauwe band met het publiek
maakten hem tot een wereldster.
Met beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties brengt regisseur
Ron Howard (A Beautiful Mind, Apollo 13)
een ode aan een van de grootste artiesten
allertijden.
Een documentaire van Ron Howard | Verenigd
Koninkrijk, VS, 2019, 114 minuten| Met
Luciano Pavarotti, Bono, Prinses Diana
YOUR MUM AND DAD
LANDELIJKE PREMIÈRE
Klaartje Quirijns werd in 2012 door een
medische diagnose op een existentiële
manier geraakt. Ze besloot de camera op
zichzelf te richten, op haar familie en op
een onbesproken trauma. Zij onderzoekt de

krachtige dynamiek van haar familierelaties
en de manier waarop haar leven hierdoor
is gevormd. Terwijl we worstelen met het
heden, zijn we er tegelijkertijd niet altijd
tegen bestand om met de trauma’s uit het
verleden om te gaan.
Een documentaire van Klaartje Quirijns |
Nederland, 2019, 77 minuten
FOR FRØSTEN
LANDELIJKE PREMIÈRE
Klaartje Quirijns werd in 2012 door een
medische diagnose op een existentiële
manier geraakt. Ze besloot de camera op
zichzelf te richten, op haar familie en op
een onbesproken trauma. Zij onderzoekt de
krachtige dynamiek van haar familierelaties
en de manier waarop haar leven hierdoor
is gevormd. Terwijl we worstelen met het
heden, zijn we er tegelijkertijd niet altijd
tegen bestand om met de trauma’s uit het
verleden om te gaan.
Een documentaire van Klaartje Quirijns |
Nederland, 2019, 77 minuten

Solan & Ludwig gaan de ruimte in! Ze doen mee aan een internationale race naar de maan, Solan wordt een dappere astronaut. Er
worden geheime passagiers ontdekt, verborgen agenda’s onthuld
en niets verloopt zoals het moet lopen ... Kortom, het wordt een
reis naar de maan vól verrassingen voor Solan & Ludwig!
Een film van Rasmus A. Sivertsen | Noorwegen, 2018, 80 min.
Met de stemmen van Dennis Willekens, Hero Muller, Mitchell van
den Dungen Bille
NEDERLANDS GESPROKEN

LOTTE OP ZOEK NAAR
Kinderﬁlm
DE DRAKEN

Hondje Lotte en haar zusje beleven een spannend avontuur. Karl
Wasbeer en Viktor Vis zijn wetenschappers die meedoen aan
een wedstrijd. Wie het volkslied van het oudste dier ter wereld,
een vuurspuwende draak, op kan nemen wint de hoofdprijs. De
hondjes besluiten te helpen met het zoeken naar de draken.
Een film van Heiki Ernits, Janno Põldma | Estland, Letland, 2019,
NEDERLANDS GESPROKEN
71 minuten
KINDERACTIVITEIT | ZO 13 OKT. 13.00 UUR EN WO 23 OKT. 14.00 UUR | € 2,50
(KINDERFILM: € 6,25)
In oktober draait Kapsalon Romy als kinderfilm in De Fabriek, waarvan twee keer
met voorafgaand een kinderactiviteit! 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.
In de herfstvakantie vertonen wij extra kinderfilms en is er natuurlijk ook een extra
kinderactiviteit! Kijk voor meer info in de filmladder.

AN UNEXPECTED LOVE

Landelijke
première

Marcos en Ana zijn meer dan vijfentwintig jaar getrouwd. Ze zijn tevreden met
hun leven, ze zijn een solide en redelijk
gelukkig stel. Als hun enige zoon het
huis verlaat om te gaan studeren, raakt
Ana in een diepe existentiële crisis. Het
huwelijk begint leeg en sleets aan te
voelen; ze besluiten uit elkaar te gaan. Als
pas gescheiden mensen doorlopen ze de
verschillende stadia van het single leven.
Uiteindelijk beseffen ze wat ze hebben
verloren en weten dat weer te waarderen.

Een film van Juan Vera | Argentinië,
2018, 136 minuten
Met Ricardo Darin, Mercedes Moran,
Claudia Fontan

De Belofte van Pisa is gebaseerd op
het gelijknamige boek van Mano
Bouzamour. Samir speelt fantastisch
trompet. Als hij wordt toegelaten tot het
Muzieklyceum laat zijn broer Mo hem bij
IJssalon Pisa beloven dat hij zijn school

af zal maken. Maar wanneer Mo wordt
aangehouden voor een gewapende
overval, verandert alles. Op school, Sam
is de enige Marokkaanse leerling, wordt
het mooiste meisje uit de klas verliefd
op hem. Ondertussen probeert hij zijn
broer uit de gevangenis te krijgen, moet
hij zich staande houden tegenover de
pesterijen van een klasgenoot en maakt
zijn vader zich zorgen over de omgang
met niet-gelovigen.
Een film van Norbert ter Hall |
Nederland, 2019, 105 minuten,
Met Shahine El-Hamus, Olivia Lonsdale,
Yorick van Wageningen, Monic
Hendrickx

DE BELOFTE VAN PISA De LeesFabriek

DE LEESFABRIEK | DINSDAG 15 OKTOBER | 20:15 UUR
In De LeesFabriek staat een recente boekverfilming of een anderszins aan literatuur
verwante film centraal, met telkens de vraag: wat is de relatie tussen boek en film?
Inleidingen komen van filmjournalist en Zaankanter Alexander Zwart (De Filmkrant).

