
OKTOBER 2020
5 DOCU’S, BOEKPRESENTATIE, 

Q&A, INLEIDINGEN, LIVE CHANSONS, 
CONCERTREGISTRATIE EN MEER ...

Juf Antoinette kijkt reikhalzend uit naar 
haar romantische week met haar geheime 
minnaar Vladimir, de vader van een 
van haar leerlingen. Die laat het echter 
plotseling afweten, omdat zijn vrouw 
een wandelvakantie heeft geboekt in het 
nationaal park van de Cevennen in Zuid-
Frankrijk. Antoinette besluit om ook die 

kant op te reizen. Een hoofdrol in de film 
is weggelegd voor Patrick, de koppige ezel 
die haar zal vergezellen op dit bijzondere 
avontuur.
Een film van Caroline Vignal | Frankrijk, 
2020, 97 minuten
Met Laure Calamy, Olivia Côte, Benjamin 
Lavernhe  

Londenaar Robert en zijn van hem 
vervreemde zoon Jack reizen naar 
Toscane om het huis dat ze hebben 
geërfd te verkopen. De villa blijkt 
compleet verwaarloosd. Robert heeft 
weinig talent voor klussen en zoekt hulp 
bij enkele locals. Voor Jack brengt het huis 
veel herinneringen aan de gelukkige tijd 
met zijn moeder. Terwijl ze het in volle 
glorie herstellen, werken vader en zoon 
ook aan hun relatie. En lijkt hun toekomst 
een verrassende wending te nemen.
Een film van James D´Arcy | Verenigd 
Koninkrijk, Italië, 2020, 94 minuten

Met Liam Neeson, Valeria Bilello, Micheál 
Richardson, Lindsay Duncan  

De succesvolle zangeres Sonne neemt 
haar nichtje in huis na de onverwachte 

dood van haar zus. Als de biologische 
vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor 
het eerst van haar leven gedwongen naar 
buiten te treden over haar traumatische 
verleden. Pas als ze haar zwijgen 
doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.
Naar de gelijknamige bestseller van 
Arthur Japin, geï nspireerd op het leven 
van Karin Bloemen.
Een film van Jelle Nesna | Nederland, 
2020, 95 minuten
Met Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco 
Smits  

ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES 

MADE IN ITALY 

BUITEN IS HET FEEST 

NOG TE ZIEN: A GIRL MISSING, DEUX, 
THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

WWW.DE-FABRIEK.NL

Kaarten kunnen zowel online als aan de kassa op locatie gekocht worden. Gezien het 
beperkt aantal stoelen per voorstelling, raden wij aan vooraf online een kaartje te kopen. 
Het filmprogramma wordt iedere maandag voorafgaand aan de nieuwe speelweek 
(startend op donderdag) gepubliceerd op onze website en sociale media. Alle informatie 
in deze programmafolder is onder voorbehoud. Kijk voor meer informatie over de 
openingstijden van de kassa en kaartverkoop op onze website: www.de-fabriek.nl.
Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website!

OPENINGSTIJDEN CAFÉ KEUKEN
Ma en di 19.30 - 00.00 uur gesloten
Wo en do 14.30 - 00.00 uur 17.30 - 20.00 uur
Vr 13.00 - 01.00 uur 17.30 - 21.00 uur
Za 13.00 - 01.00 uur 17.30 - 21.00 uur
Zo 13.00 - 00.00 uur 17.30 - 20.00 uur

KAARTVERKOOP

VOLG ONS OP INSTAGRAM: 

 DEFABRIEKZDAM

Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: 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!

 uitgave van Filmtheater De Fabriek. Wij verzorgen met een bevlogen team 

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 The Singing Club, De vogelwachter, Farewell 
Paradise, Idiot Prayer: Nick Cave Alone at 
Alexandra Palace

Vanaf 15/10

De twintigjarige jeugddelinquent Daniel 
droomt ervan om priester te worden, 
maar hij heeft een strafblad. Zijn leven 
neemt een onverwachte wending als 
hij tijdens werkverlof in een dorpskapel 
wordt aangezien voor een jonge priester. 
De lokale gemeenschap kan hem goed 
gebruiken en Daniel besluit in zijn 
rol te blijven. Maar terwijl hij steeds 
zelfverzekerder wordt als charismatische, 
onorthodoxe priester, ligt ontmaskering 
op de loer en wordt de angst dat zijn 
criminele verleden hem inhaalt ook steeds 
groter.

Een film van Jan Komasa | Polen, 2019, 
115 minuten
Met Eliza Rycembel, Bartosz Bielenia, 
Aleksandra Konieczna  

CORPUS CHRISTI  

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

Vanaf 8/10

De Fabriek is aangesloten bij Cineville. Wie een lidmaatschap neemt op deze pas kan 
voor € 21,00 per maand altijd naar de film, net als alle 50.000 andere filmliefhebbers 
met een Cinevillepas. Deze pas geeft u namelijk toegang tot 44 filmtheaters door heel 
Nederland, allemaal met het beste filmhuisaanbod. Onder de dertig? Dan betaal je 
maar € 17,50 per maand. Benieuwd naar Cineville? Kijk op www.de-fabriek.nl.

DE FABRIEK EN CINEVILLE

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.

FILMFAN WORDEN?

TIJDELIJKE MAATREGELEN COVID-19
KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE COVID-19 INFORMATIE 
OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL.

Vanaf 8/10

Vanaf 22/10

15/10 te zien 
als 50+ film

22/10 te zien 
als 50+ film



Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft 
een joodse jongen bij zijn pleegmoeder 
in Oost-Europa. Als zij overlijdt moet hij 
het alleen zien te redden. Geteisterd door 
honger en kou trekt het kind, opgejaagd 
en mishandeld, van dorp tot dorp. Hij 
is getuige van het geweld van de brute 
Russische en Duitse soldaten. Tegen het 
einde van de oorlog hebben de zware 
jaren hun sporen op hem achtergelaten 
en is hij voorgoed veranderd. Naar de 
bestseller van Jerzy Kosiński.

Een film van Václav Marhoul | Tsjechië, 
2020, 169 minuten
Met Stellan Skarsgard, Harvey Keitel, Udo 
Kier, Barry Pepper  

Concertregistratie van de laatste twee 
shows van de 24 Karat Gold Tour, een 
serie solo-optredens van Stevie Nicks, 
zangeres in de wereldberoemde band 
Fleetwood Mac in 2016/2017. Stevie Nicks 
is een van de bestverkopende muzikanten 
aller tijden met zo’n 140 miljoen 

verkochte platen. Daarnaast is zij de enige 
vrouw die twee keer is opgenomen in de 
Rock and Roll Hall of Fame! 
Verenigde staten, 2020, 135 minuten
Met Stevie Nicks, Tom Petty, Prince, 
Lindsey Buckingham

THE PAINTED BIRD 

STEVIE NICKS, 
24 KARAT GOLD 

Wanneer ze wordt aangereden, denkt het 
hondje Marona terug aan al haar baasjes 
waar ze dol op was. Met haar lieve en vrolijke 
karakter bracht Marona in elk huis waar ze 
woonde plezier en liefde. Maar heel vaak 
moest ze er om een of andere reden weer weg.
Een film van Anca Damian | Frankrijk, 
Roemenie, Belgie, 2019, 92 minuten  
NEDERLANDS GESPROKEN

Abatutu, bekend uit De wilde stad en de eerste winnaar van een 
Nederlandse oeuvreprijs voor dieren, krijg zijn eigen film. En jouw kat 
kan daar een rol in spelen! Via facebook.com/poesliefdefilm kun jij je 
leukste kattenfilmpje delen. Bij voorkeur in een liggend formaat, want 
de leukste inzendingen worden geselecteerd voor de film Poeslief. 
Wie weet wordt jouw kat wel net zo’n grote filmheld als Abatutu!
Een film van Mark Verkerk | Nederland, 2020, 60 minuten
Met de stem van Nicolette Kluijver  

KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 11 OKTOBER | 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. 
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: kinderfilmdefabriek@gmail.com

MARONA 

POESLIEF 

Wanneer ze wordt aangereden, denkt het 

Kinderfilm

Abatutu, bekend uit De wilde stad en de eerste winnaar van een 

Kinderfilm

Wanneer ze wordt aangereden, denkt het 

Vanaf 11/10

4/10: 
Dierendagspecial

THE NEST - vanaf 1/10
Op zoek naar nieuwe kansen verhuist 
ondernemer Rory in de jaren 80 
met vrouw en kinderen van een Amerikaanse 
buitenwijk naar een onbetaalbaar landhuis in 
het conserva� eve Engeland. Terwijl Rory zich 
verliest in zijn werk, hee�  Carrie problemen om 
zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. 
Ze raken steeds verder van elkaar vervreemd 
en het ogenschijnlijk perfecte gezin dreigt 
uit elkaar te vallen. The Nest toont hoe ver 
mensen gaan om de schijn op te houden.
Een fi lm van Sean Durkin | Verenigde Staten, 
2020, 107 minuten
Met Jude Law, Carrie Coon 

SWEET THING - vanaf 22/10
Billie (15) en Nico (11) wonen bij hun vader 
Adam, bij wie door alcoholmisbruik gebor-
genheid telkens plaats maakt voor tranen en 
schuld. Hun moeder is er al jaren vandoor 
met een andere drinker. Als Adam gedwongen 
opgenomen wordt in een a� ickkliniek, nemen 
Billy en Nico de benen met een vriend, op zoek 
naar diens vader. De tocht van de drie wordt 
een magische ervaring.
Een fi lm van Alexandre Rockwell | Verenigde 
Staten, 2020, 91 minuten | Met Nico Rockwell, 
Lana Rockwell, Jabari Watkins 

BULADÓ - vanaf 1/10
De el� arige Kenza woont met haar vader 
en opa in de binnenlanden van Curaçao. De 
mannen zijn elkaars tegenpolen: vader een 
kordate poli� eagent, opa koestert de spirituali-
teit van het eiland. Wanneer hun rela� e op de 
spits gedreven wordt, zoekt Kenza vastberaden 
haar eigen weg tussen die twee uitersten. De 
nuchterheid van haar vader biedt haar niet 

meer wat ze nodig hee� ; ze stelt zich daarom 
steeds meer open voor de mys� eke, geruststel-
lende tradi� es van haar opa.
Een fi lm van Eché Janga | Nederland, 2020, 86 
minuten
Met Everon Jackson Hooi, Tiara Richards, Felix 
de Rooij  
PAPIAMENTS GESPROKEN, NEDERLANDS 
ONDERTITELD

JEANNE D’ARC - vanaf 15/10
De fi lm draait om het einde van het leven van 
deze heldin. Nadat ze het Franse leger � jdens 
de Honderdjarige Oorlog naar een zegetocht 
hee�  geleid, volgt een proces waarin ze wordt 
beschuldigd van ke� erij. Het gaat in deze fi lm 
niet om de historische feiten, we worden als 
het ware in Jeannes hoofd meegenomen. 
Jeanne, die negen� en was toen ze tot de 
brandstapel werd veroordeeld, wordt gespeeld 
door een twaal� arige Lise Leplat Prudhomme. 
Een fi lm van Bruno Dumont | Frankrijk. 2019, 
138 minuten
Met Lise Leplat Prudhomme, Jean-François 
Causeret, Daniel Dienne, Fabien Fenet

MARIONETTE - vanaf 1/10
Na de dood van haar man verhuist de 
Amerikaanse kinderpsychiater Marianne naar 
Schotland. Een nieuwe pa� ënt is de � enjarige 
Manny, die tekeningen maakt van trauma� sche 
gebeurtenissen en beweert dat hij de toekomst 
kan sturen. Manny speelt ‘mind games’ met zijn 
psychiater. Kan hij echt de werkelijkheid contro-
leren? Kan hij de toekomst alleen zien of ook 
beïnvloeden? Als Marianne ontdekt dat haar 
voorganger een morbide obsessie voor Manny 
ontwikkelde, verliest ze haar grip op de realiteit.
Een fi lm van Elbert van S� en | Nederland, 
2020, 112 minuten
Met Thekla Reuten, Peter Mullan, Bill Paterson, 
Emun Elliot  

OOK DEZE MAAND...

Eenmalige vertoning op 1 oktober met vooraf een inleiding van Erik Schaap, Zaanse 
schrijver van boeken over met name de jaren 30 en 40.

Na afloop van deze korte documentaire volgt een Q&A met verschillende ambachtslui.

OKTOBER: 5 DOCUMENTAIRES

AZNAVOUR, LE REGARD
DE CHARLES DE CHARLES 

Wat is een 
fascist? Was 
het fascisme 
een eenmalig 
verschijnsel 
of is het iets 

van alle tijden, een bepaalde mentaliteit? 
Allen Tegen Allen onderzoekt deze 
vraag aan de hand van het vooroorlogse 

fascisme in Nederland. Het Nederlandse 
fascisme is een onbekende geschiedenis 
van voortdurende ruzies, intriges, 
scheuringen en fusies. Grote ego’s met 
weinig zelfinzicht probeerden zichzelf ten 
koste van iedereen en elkaar als Rijksleider 
van Nederland op te werpen.
Een documentaire van Luuk Bouwman | 
Nederland, 2019, 104 minuten  

Helmut Newton: The Bad and the 
Beautiful vertelt het bijzondere verhaal 
van één van de meest iconische fotografen 
van de twintigste eeuw. Van zijn
kinderjaren in het onbegrensde 
Berlijn, tot zijn artistieke 

hoogtijdagen in Frankrijk. Naast de 
prachtige foto’s van Helmut Newton wordt 
de documentaire afgewisseld met intieme 
interviews met onder andere Grace Jones, 
Charlotte Rampling, Isabella Rossellini en 
zijn weduwe June Newton over zijn leven 
en erfenis aan de fotografie.
Een film van Gero von Boehm | Verenigde 
Staten, 2020, 93 minuten
Met Helmut Newton, Charlotte Rampling, 
Grace Jones, Isabella Rossellini, Anna 
Wintour, Claudia Schiffer  

Documentaire over klimaatactiviste Greta 
Thunberg. Greta wordt gevolgd tijdens 
haar internationale tocht om mensen te 
laten luisteren naar wetenschappers en 
ze te laten begrijpen wat we kunnen doen 
aan de milieuproblemen die onze wereld 
teisteren.
Een documentaire van Nathan Grossman | 
Zweden, 2020, 90 minuten
Met Greta Thunberg  

ALLEN TEGEN ALLEN  

KUNSTFILMFABRIEK: HELMUT NEWTON: 
THE BAD AND THE BEAUTIFUL 

Een unieke en intieme documentaire over het leven en arti-
stieke proces van hedendaagse Busshi, een 1400 jaar oude 
ambachtelijke wijze van houtbewerking van Boeddhabeelden. 
Na de vertoning is er een Q&A met de Amsterdamse Dave van 
Gompel, meester in Japans lakwerk, die zijn vijfjarige opleiding 
in Japan heeft gevolgd. Daarnaast gaan we in gesprek met de 
Zaanse Amber Rijcken, initiator van ‘Master of Making’  die 
haar atelier heeft in Maakgemeenschap De Hoop.
Een film van Daan Simons & Gonzalo Fernandez | Nederland, 
2020, 23 minuten  
JAPANS GESPROKEN, ENGELS ONDERTITELD

Het complete naslagwerk ‘De Zaanse pophistorie – 1960 - 2020’ 
verschijnt vanaf november dit jaar in de boekhandels. Op 25 oktober 
presenteert schrijver Rob Hendriks het boek in De Fabriek, met 
presentaties in het café en een filmische samenvatting van een half 
uur die driemaal te zien zal zijn om 14.15 uur, 15.00 uur en 15.45 uur. 
Toegang is gratis, maar voorinschrijving voor het filmprogramma
via de website is aan te raden gezien de beperkte capaciteit.

BEST OF AMBACHT IN BEELD:
CARVING THE DIVINE 

DE ZAANSE POPHISTORIE 

I AM GRETA
25/10

Een unieke en intieme documentaire over het leven en arti-
Met Q&A

hoogtijdagen in Frankrijk. Naast de 
Met inleiding

fascisme in Nederland. Het Nederlandse 

ALLEN TEGEN ALLEN  1/10: eenmalige 

vertoning met inleiding

Het complete naslagwerk ‘De Zaanse pophistorie – 1960 - 2020’ 
Boekpresentatie & film

van één van de meest iconische fotografen 

In 1948 kreeg Charles Aznavour een 16 mm 
filmcamera cadeau van Edith Piaf, Het was 
zijn eerste camera die hij sindsdien altijd 
bij zich droeg. Tot 1982 schoot hij vele film-
rollen vol. Aznavour filmde zijn leven als 
een persoonlijk dagboek, altijd en overal. 
Momenten en gebeurtenissen, plaatsen 

waar hij optrad, zijn vrienden, liefdes en 
narigheid. Een paar maanden voor zijn 
dood, bekeek hij al zijn materiaal. En 
besloot er een film van te maken, zijn film.
Een film van Marc di Domenico 
en  Charles Aznavour | 
Frankrijk, 2019, 83 minuten
Met Édith Piaf, Maurice 
Biraud, Romain Duris  

Voorgaand aan aan de voorstelling zal 
zangeres Antje Lohse, begeleid door 
harpiste Miriam Overlach, een aantal Franse 
chansons ten gehore brengen. Na de film 
volgt een uitgebreider concert in het café.

AZNAVOUR, LE REGARDAZNAVOUR, LE REGARD
waar hij optrad, zijn vrienden, liefdes en 
narigheid. Een paar maanden voor zijn 

Voorpremière:
17/10
waar hij optrad, zijn vrienden, liefdes en 

Music & 
Movie Night 
met Franse 

chansons

Abatutu, bekend uit De wilde stad en de eerste winnaar van een Abatutu, bekend uit De wilde stad en de eerste winnaar van een 

Vanaf 1/10

Vanaf 15/10

Documentaire over klimaatactiviste Greta 
Vanaf 22/10

Eenmalige 
vertoning 15/10

Eenmalige 
vertoning 21/10

Eenmalige 
vertoning 11/10

Concert-
registratie

Op Werelddierendag vertonen we Poeslief maar liefst driemaal op één dag om 14:00, 
16:00 en 18:00 uur, speciaal voor zowel jonge als volwassen poezenliefhebbers!

met vrouw en kinderen van een Amerikaanse 

8/10 te 
zien als 
50+ film

Een film van Marc di Domenico 


