TIJDELIJKE MAATREGELEN COVID-19

KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE COVID-19 INFORMATIE
OP ONZE WEBSITE WWW.DE-FABRIEK.NL
The French Dispatch, Nr. 10,

vader is een vliegtuig, Benedetta,
VERWACHT Mijn
The Man Who Sold His Skin, Eiffel
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

SEPTEMBER 2021
FOTOTENTOONSTELLING VRIJWILLIGERS,
NEDERLANDS FILM FESTIVAL,
BALINA VERHALEN FESTIVAL

DE VEROORDELING

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.

KAARTVERKOOP

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 - DATUMS SPECIALS

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

Donderdag 2 september 50+ film The Father
Donderdag 2 september Rijksbouwmeester - de kracht van de verbeelding i.s.m. Babel
Vanaf 2 september
De veroordeling, Onoda - 10.000 Nights in the Jungle,
Hitsville: The Making of Motown, Le bonheur
Zaterdag 4 september
Music & Movie Night: Aznavour, le regard de Charles
Zaterdag 4 september
Darwinparkfestival: De libi
Donderdag 9 september 50+ film De veroordeling
Vanaf 9 september
Mijn beste vriendin Anne Frank, Dear Comrades!, The Courier,
Zondag 12 september
Balina Verhalen Festival: La haine
Zondag 12 september
Bing’s Dierenverhalen met kinderactiviteit
Donderdag 16 september 50+ film Mijn beste vriendin Anne Frank
Vanaf 16 september
Petite maman, The Quest for Tonewood
Zondag 19 september
Balina Verhalen Festival: Radiograph of a Family
Donderdag 23 september 50+ The Quest for Tonewood
Vanaf 23 september
Beginning, Kuessipan, Oasis Knebworth 1996, Un triomphe
Vrijdag 24 september
Opening Nederlands Film Festival: Mijn vader is een vliegtuig
Zaterdag 25 september Nederlands Film Festival: The Photograph
Zaterdag 25 september Nederlands Film Festival: Do Not Hesitate
Zondag 26 september
Nederlands Film Festival: The Spectacular
Zondag 26 september
Balina Verhalen Festival: Voorpremière The Man Who Sold His Skin
Maandag 27 september Nederlands Film Festival: (R)evolutie
Woensdag 29 september Nederlands Film Festival: Drijfzand
Donderdag 30 september Nederlands Film Festival: Nr. 10
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
VO LG ON S OP
IN STAG RA M: AM
DE FA BR IEK ZD

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. 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!

Televisiejournalist Bas Haan wordt in zijn
onderzoek naar de Deventer moordzaak
steeds meer in het kamp gezogen van
degenen die ‘de klusjesman’ van moord
beschuldigen. Een mediahetze is het
gevolg waardoor het leven van ‘de
klusjesman’ en zijn vrouw verandert
in een ware nachtmerrie. Bas besluit
de complotten te bestrijden met de
feiten, maar tot zijn frustratie blijkt
de beeldvorming sterker dan de
werkelijkheid. Hij gaat tot het uiterste om
de waarheid boven tafel te krijgen.

Vanaf 2/9

Een film van Sander Burger | Nederland,
2020, 130 minuten |
Met Fedja van Huet, Yorick van
Wageningen, Lies Visschendijk, Mark
Kraan

MIJN BESTE VRIENDIN
ANNE FRANK
De allereerste Nederlandse bioscoopfilm
over Anne Frank vertelt het aangrijpende
verhaal van Hannah Goslar over haar
vriendschap met Anne Frank. Hannah
en Anne zijn boezemvriendinnen als de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Wanneer
de familie Frank onderduikt, verliezen ze
elkaar uit het oog. Drie jaar later, in 1945,
volgt een bijzondere ontmoeting tussen
de twee meisjes in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet

Vanaf 9/9

haar leven op het spel in de hoop haar
sterk verzwakte vriendin te helpen.
Een film van Ben Sombogaart | Nederland,
2020, 103 minuten
Met Aiko Beemsterboer, Josephine
Arendsen, Roeland Fernhout, Lottie
Hellingman

DEAR COMRADES!

Vanaf 9/9

Lyuda is in 1962 een trouw communist. Wanneer een arbeidersstaking
dreigt, pleit ze voor een hard optreden. Maar ook haar dochter kiest de
kant van de arbeiders. De bijeenkomst wordt hard neergeslagen. Lyuda
is getuige van het bloedbad en de paniek en komt tot het gruwelijke
besef dat haar dochter mogelijk is omgekomen. Haar wereldbeeld
kantelt. Ondanks de pogingen van de autoriteiten om het bloedbad te
verdoezelen, gaat ze wanhopig op zoek naar haar dochter.
Een film van Andrei Konchalovsky | Rusland, 2020, 116 minuten
Met Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev

THE COURIER

The Courier is een spionagethriller Vanaf
over het waargebeurde verhaal van 9/9
de onopvallende Britse zakenman Greville
Wynne die wordt gerekruteerd tijdens een
van de grootste internationale conflicten
in de geschiedenis. In opdracht van de
Britse MI-6 en een CIA-agent, vormt hij
een geheim, riskant partnerschap met
Sovjetofficier Oleg Penkovsky. Hun missie:
belangrijke informatie verzamelen die
nodig is om een nucleaire confrontatie
te voorkomen en de Cuba Crisis te

beëindigen. Wynne komt terecht in een
levensgevaarlijke operatie waarin elke
stap die hij zet wordt gevolgd en niemand
te vertrouwen is.
Een film van Dominic Cooke | Verenigde
Staten, 2020, 111 minuten | Met Benedict
Cumberbatch, Rachel Brosnahan, Merab
Ninidze, Jessie Buckley

FOTOTENTOONSTELLING CaExfépoFasitiebrieink
VRIJWILLIGERS DE FABRIEK

De tientallen vrijwilligers van De Fabriek
maken het mogelijk dat iedereen in
Zaandam kan genieten
van kwaliteitscinema. Om
onze vrijwilligers eens
extra in de schijnwerpers
te zetten en om te laten
zien hoe uiteenlopend
hun werkzaamheden zijn,
portretteerde De Fabriek

medewerker Arjen Kooreman een aantal
van hen. Een zwart-witportret, samen met
een actiefoto in kleur van de vrijwilliger
aan het werk. Te zien vanaf vrijdag 27
augustus t/m vrijdag 24 september 2021.

NOG TE ZIEN: THE FATHER, DRUK, SUPERNOVA, STRAY, TITANE

DE RIJKSBOUWMEESTER -

DE KRACHT VAN DE VERBEELDING

Alleen hoe Alkemade positie kiest bij de perikelen
op 2/9 over de verbouwing van het Binnenhof

en bij de bouw van het Namenmonument
in Amsterdam. We volgen hem op de
zolders, in de kelders en bouwputten
van de rijksgebouwen waar hij
verantwoordelijk voor was. En Alkemade
neemt ons mee naar de zolder van zijn
Donderdag 2 september opent Babel
eigen woning, waar de kracht van de
Zaans architectuurplatform het
verbeelding alle ruimte krijgt. Zo ontstaat
najaarsprogramma in Filmtheater
een persoonlijk portret en een inspirerend
de Fabriek met de vertoning van de
filmmozaïek van ideeën, argumenten,
documentaire De Rijksbouwmeester
meningen en ontwerpen.
i.s.m.
- de kracht van de verbeelding. Deze
Een film van André de Laat |
documentaire van André de Laat toont
Nederland, 2021, 61 minuten
DE RIJKSBOUWMEESTER | DONDERDAG 2 SEPTEMBER 20.00 UUR | € 9,75
(FILMFAN € 7,75, CINEVILLE GRATIS)
Na afloop van de film is er in Café Fabriek gelegenheid om na te praten tijdens een borrel.

BALINA VERHALEN FESTIVAL

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Bureau Discriminatiezaken
vindt op 26 september het Balina Verhalen Festival plaats, een antidiscriminatiefestival voor een breed publiek. De Fabriek vertoont in
september als opwarmer drie films die het thema op verschillende
manieren behandelen. La Haine wordt ingeleid door performancekunstenaar, choreograaf en antiracisme-activist Naomie Pieter.

BINGS DIERENVERHALEN

Kinderfilm

Ontmoet Bings favoriete dieren en help Pico met haar dieren- Vanaf
stickerboek! Samen kijken we Bings mooiste dierenverhalen
12/9
en spelen we nieuwe spelletjes. Help Kikker haar huis te
vinden, wordt vriendjes met Zonneschijn en help Vogel terug naar
haar nest. Een heerlijk dierenavontuur voor de allerkleinsten.
Een film van Nicky Phelan, Declan Doyle, Mikael Shields |
Verenigd Koninkrijk, 2021, 71 minuten
Met de stemmen van Joanne Telesford, Teun Batenburg
NEDERLANDS GESPROKEN
KINDERACTIVITEIT | ZONDAG 12 SEPTEMBER | € 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

ONODA, 10 000 NIGHTS IN THE JUNGLE
Vanaf
2/9

Japan, 1944. De jonge inlichtingenofficier
Onoda wordt naar een eiland in de
Filipijnen gestuurd, vlak voor de
Amerikaanse landing. Hij moet er
guerrillaoorlog voeren tot de terugkeer

van de Japanse troepen. Deze bevelen
krijgt hij mee: pleeg geen zelfmoord,
houd de missie voor ogen en geef nooit
op. Voor het Keizerrijk is de oorlog bijna
ten einde, maar voor de plichtsgetrouwe
Onoda, die weigert te geloven dat zijn
taak erop zit, eindigt deze pas in de lente
van 1974; 10.000 nachten later
Een film van Arthur Harari | Japan,
Frankrijk, 2021, 165 minuten
Met Kanji Tsuda, Yûya Endô, Yûya Matsuura,
Tetsuya Chiba, Shinsuke Kato

HITSVILLE: THE MAKING OF f
MOTOWN Va2/na9
Zondag 12 sept. 20.00 uur
La Haine

Zondag 19 sept. 20.00 uur
Radiograph of a Family

Zondag 26 sept. 20.00 uur
Voorpremière The Man
Who Sold His Skin

NEDERLANDS FILM FESTIVAL

Voor het tweede jaar achtereen komt het Nederlands Film Festival ook naar Zaandam!
Eind september zijn maar liefst zeven films gelijktijdig met de galapremière in Utrecht ook
te zien in De Fabriek. Meer informatie over de films is te vinden op www.de-fabriek.nl
Prijzen: € 11,00 regulier, € 9,00 FilmFan en Cineville gratis
Vrij 24 sept. 19.00 uur
Zat 25 sept. 16.30 uur
Zat 25 sept. 19.00 uur
Zon 26 sept. 13.00 uur
Maa 27 sept. 20.00 uur
Woe 29 sept. 20.00 uur
Don 30 sept. 20.00 uur

Mijn vader is een vliegtuig – Antoinette Beumer
The Photograph - Sherman De Jesus, 92 minuten
Do Not Hesitate - Shariff Korver, 99 minuten
The Spectacular - Willem Bosch &
Pieter Kuijpers, 4x 50 minuten
(R)evolutie - Servé Hermans, 91 minuten
Drijfzand - Margot Schaap, 116 minuten
Nr. 10 - Alex van Warmerdam, 97 minuten

Avonds is er livemuziek en we sluiten af
met de film De Libi in de openlucht. Het
Darwinparkfestival is voor iedereen en
daarom is de toegang gratis. Jongeren
onder de 16 jaar zijn welkom onder
begeleiding van een volwassene.
Openingstijden: Zaterdag 4 september
13:00 - 23:00, toegang gratis
Kijk voor het gehele programma op
www.de-fabriek.nl

OASIS KNEBWORTH 1996

Deze muziekdocumentaire over de
geboorte van Motown in Detroit in 1958
tot de verhuizing naar Los Angeles begin
jaren zeventig, vertelt het verhaal van
oprichter Berry Gordy. Hij heeft door zijn

unieke aanpak in een muzikaal, cultureel
en politiek roerige en inspirerende tijd
Motown tot het meest succesvolle
platenlabel aller tijden gemaakt. Het
succes werd bereikt tijdens een periode
van aanzienlijke raciale spanningen
in Amerika en te midden van de
snelgroeiende burgerrechtenbeweging.
Een film van Benjamin Turner, Gabe
Turner | Nederland, 2019, 113 minuten
Met Berry Gordy , Smokey Robinson

UN TRIOMPHE

DARWINPARKFESTIVAL:
Film in de
DE LIBI
buitenlucht
Op zaterdag 4
september 2021
vindt de eerste
editie van het Darwinparkfestival plaats
in het Darwinpark. Er is een foodmarkt
met kraampjes, waar je kunt proeven van
verschillende culturen en leuke spulletjes
kunt kopen van initiatieven uit de buurt.
Overdag zijn er kinderactiviteiten en
als ouder kun je even lekker relaxen. ’s

i.s.m.
Podium
de Flux

Concertregistratie

Op 10 en 11 augustus 1996 kwamen 250.000
Alleen op
jonge muziekfans samen in Knebworth
23/9
Park, om Oasis te zien optreden in twee
en 26/9
recordbrekende, tijdperkbepalende shows.
De concerten waren binnen een dag
uitverkocht. De optredens kwamen in een tijd
waarin het Verenigd Koninkrijk langzaam maar
zeker uit een lange recessie kroop. Een golf van i.s.m.
vertrouwen in eigen kunst en cultuur, die de
Podium
de Flux
naam ‘Cool Britannia’ kreeg, verspreidde zich
door het land: Oasis’ opkomst weerspiegelde
deze hervonden zelfverzekerheid.
Een film van Jake Scott | Verenigd Koninkrijk,
2021, 110 minuten
Met Noel Gallagher en Liam Gallagher
OASIS KNEBWORTH 1996 | ALLEEN TE ZIEN OP 23/9 - 19.50 UUR en 26/9 - 17.10 UUR
€ 12,50 (FILMFANS € 10,50, CINEVILLE GRATIS)

Om rond te kunnen komen, geeft
acteur Étienne een theaterworkshop
in een gevangenis. Verrast door het Vanaf
23/9
daar aanwezige acteertalent besluit
hij om met zijn groep gedetineerden
Beckett’s toneelstuk ‘Wachten op Godot’
op de planken brengen. De mannen
beginnen aan een tournee buiten de
gevangenismuren, die elke terugkeer

achter de tralies weer pijnlijker maakt dan
de vorige.
Een film van Emmanuel Courcol |
Frankrijk, 2021 107 minuten
Met Kad Merad, Marina Hands, Laurent
Stocker, David Ayala

OOK DEZE MAAND...

LE BONHEUR vanaf 2/9
Deze digitaal gerestaureerde klassieker is een
van Agnès Varda’s meest provocerende films,
ze onderzoekt op bedrieglijk vrolijk wijze de
ideeën over trouw en geluk in een moderne,
egocentrische wereld. François, een gelukkig
getrouwde timmerman, wordt per ongeluk
verliefd op een jong meisje. Vreemd genoeg
versterkt zijn affaire juist zijn gevoelens voor
zijn vrouw en kind. Maar hoe vertelt hij hen
dit? Een ironisch portret van het burgerlijke
gezinsleven, gefilmd in pastelkleuren en
gelardeerd met muziek van Mozart.
Een film van Agnès Varda | Frankrijk, 1965, 85
minuten
Met Jean-Claude Drouot, Marie-France Boyer,
Marcelle Faure-Bertin, Manon Lanclos

PETITE MAMAN vanaf 16/9
Na Portrait de la jeune fille en feu komt Céline
Sciamma terug met Petite Maman. Na het
overlijden van haar oma verkent de achtjarige
Nelly het huis en de omgeving waar haar
moeder opgroeide. In het bos ontmoet ze
een ander jong meisje. Langzamerhand wordt
duidelijk dat ze het meisje kent, maar wie is ze?
Een film van Céline Sciamma | Frankrijk, 2021,
72 minuten
Met Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse, Stéphane Varupenne
THE QUEST FOR TONEWOOD
vanaf 16/9
In de Balkan zijn esdoorns te vinden die hun
gewicht in goud waard zijn. Van dit magische
hout maak je een viool van onschatbare
waarde: zo prestigieus als een originele
Stradivarius. Vioolbouwer Borchardt vond als
twintiger zo’n perfecte boom. Hij kon het hout
destijds niet meenemen, maar is vastbesloten

het weer te vinden en er alsnog een viool van
te maken voor de wereldberoemde violiste
Janine Jansen.
Een film van Hans Lukas Hansen | Noorwegen,
Nederland, 2020, 83 minuten
Met Janine Jansen

BEGINNING vanaf 23/9
Als extremisten de kerk van de Jehova’s
Getuigen platbranden, is de maat vol voor
Yana. Ze is de vrouw van kerkgemeenteleider
David, maar wil weg van het Georgische
platteland. David doet haar angst af als
irrationele overgevoeligheid en vertrekt naar
de kerkoudsten om geld te regelen voor het
herbouwen van de kerk. Yana neemt steeds
meer afstand van een wereld die ze dacht
te kennen, maar ze worstelt om haar eigen
verlangens te begrijpen.
Een film van Dea Kulumbegashvili | Georgië,
2021, 125 minuten
Met Ia Sukhitashvili, Rati Oneli, Kakha
Kintsurashvili, Saba Gogichaishvili
KUESSIPAN vanaf 23/9
Mikuan en Shaniss zijn hartsvriendinnen die
opgroeien in een Innu reservaat in Québec,
Canada. Mikuan woont bij haar familie en wil
graag schrijfster worden. Shaniss komt uit een
gebroken gezin en woont samen met haar
vriend en hun baby. Als kinderen beloofden ze
elkaar altijd samen te zullen blijven. Naarmate
ze ouder worden, komen de verschillen steeds
meer naar boven; maar ondanks de grote
discrepanties blijkt hun liefde voor elkaar
sterker te zijn.
Een film van Myriam Verreault | Canada, 2019,
117 minuten
Met Brigitte Poupart, Étienne Galloy, Sharon
Ishpatao Fontaine

