ROYAL OPERA HOUSE:
MADAMA BUTTERFLY
LIVE OP 27/9 De hartverscheurende
opera van Puccini speelt zich af in
het 19de-eeuws Japan en vertelt het
ver-haal van Cio-Cio-San, een jonge
geisha die verliefd wordt op een
Amerikaanse marineofficier, wat ze met
haar leven betaalt. Inclusief een glaasje
prosecco tijdens de pauze!
Regie Moshe Leiser | Met Joshua
Guerrero, Maria Agresta | 190 minuten

Live vanuit
Londen

SEPTEMBER
2022
NEDERLANDS FILM FESTIVAL,

ROYAL OPERA HOUSE, OPENLUCHTFILM
opera

ROYAL OPERA HOUSE: MADAMA BUTTERFLY | DINSDAG 27 SEPTEMBER | 20.15 UUR
REGULIER € 17,50, FILMFAN € 15,50, CINEVILLE € 10,00

FILM OP DE SLUIS:
SUMMER OF SOUL

muziekfilm
ALLEEN OP 22/9 Na een jarenlange
renovatie zetten we op donderdagavond
22 september de Wilhelminasluis in
het (zomer)zonnetje met een gratis
openluchtvertoning van de muziekfilm

DECISION TO LEAVE

tum
Aangepaste da
Openluchtfilm
Gratis

Summer of Soul. Gedurende zes weken
in de zomer van 1969, slechts 160
kilometer ten zuiden van Woodstock,
werd het Harlem Cultural Festival
gehouden. Summer of Soul bevat nooit
eerder vertoonde concertoptredens van
onder anderen B.B. King, Nina Simone,
Sly & The Family Stone, Gladys Knight &
The Pips en Stevie Wonder. Vanaf 19.00
uur is publiek welkom voor een drankje
en een muziekje op de Westkade, om
20.00 uur start de hoofdfilm.
Een film van Ahmir ‘Questlove’
Thompson | Verenigde Staten, 2021,
117 minuten

WEEKPROGRAMMA Ga naar www.de-fabriek.nl voor ons volledige weekprogramma
50+ FILM Elke donderdagmiddag om 15.00 uur draait er tegen gereduceerd tarief
(€ 7,25) een 50+ film.
Deze maand: 1/9 The Princess | 8/9 Decision to Leave | 15/9 Avec amour et
acharnement | 22/9 Corsage
PICL Kijk voor ons online aanbod van recente titels op Picl,
via www.picl.nl/theaters/de-fabriek

thriller
VANAF 1/9 De Zuid-Koreaanse
regisseur Park Chan-Wook (klassieker
Old Boy, deze maand ook opnieuw bij
ons te zien) komt met een spannende,
intrigerende thriller. Detective Hae Jon,
onderzoekt de verdachte dood van een
man die van een berg is gevallen. Zijn
weduwe lijkt niet erg rouwig om het

verlies. Hae Jon heeft zijn bedenkingen,
maar raakt in de ban van deze vrouw. Is
ze echt zo onschuldig als ze lijkt of is de
detective haar volgende prooi?
Een film van Chan-Wook Park |
Zuid-Korea, 2022, 138 minuten
Met Kyung-Pyo, Tang Wei, Park Hae-Il

CORSAGE

VERWACHT De volgende films zullen binnenkort bij ons te zien zijn:
Boiling Point, Competencia Official, Tori et Lokita, Wild Port of Europe, Las bestias

MET KORTING NAAR DE FABRIEK
Word FilmFan voor € 25,00 per jaar en krijg € 2,00 korting op alle reguliere filmvoorstellingen, of neem een abonnement op Cineville voor € 21,00 per maand en ga gratis
naar alle reguliere filmvoorstellingen. Kijk op www.de-fabriek.nl voor meer info.

Filmtheater de Fabriek
www.de-fabriek.nl
Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA Zaandam
Film 075 6311 993
Cafe 075 6147 616

kostuumdrama
VANAF 15/9 Keizerin Sisi wordt op
haar veertigste verjaardag tegen wil en
dank aan de kant gezet als een ‘oudere’
vrouw. Badend in luxe, maar getergd
door eenzaamheid, gaat ze de strijd aan
met het letterlijke en figuurlijke keurslijf

dat de keizerlijke rol van haar eist...
Een film van Marie Kreutzer | Oostenrijk,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 2022,
109 minuten
Met Vicky Krieps, Colin Morgan, Raphael
von Bargen

ENTRE DEUX MONDES
Colofon
Programmering: Katrien Lamers
Redactie: Margreet de Vries, Katja Zwart
Eindredactie: Alexander Zwart
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!

VANAF 22/9 Een schrijfster gaat
undercover werken als schoonmaakster
op passagiersschepen. Ze wordt
geconfronteerd met de economische
onzekerheid en sociale onzichtbaarheid
van haar collega’s. Ze ontdekt een leven
waarin elke euro telt, maar ook een
van wederzijdse steun en onderlinge
solidariteit. Kan ze daar deel van
uitmaken zonder haar eigen identiteit
prijs te geven?
Een film van Emmanuel Carrère |
Frankrijk, 2020, 106 minuten
Met Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Léa Carne

drama

Nog te zien: Supereroi, Alcarràs, Lingui, Coupez!

THE PRINCESS

WOLF

natuur/familiefilm
documentaire
VANAF 1/9 In 1997, dit jaar 25 jaar
geleden, veroorzaakte Princess Diana’s
dood een publieke uitbarsting van rouw
zoals Engeland niet eerder meemaakte.
Zonder voice-over en uitsluitend aan
de hand van archiefbeelden ontstaat
in deze documentaire een indringend

en waarachtig portret van de geliefde
‘people’s princess’; een confronterende
kroniek over haar publieke leven en haar
dood die iedereen choqueerde.
Een documentaire van Ed Perkins |
Verenigd Koninkrijk, 2022, 109 minuten

VANAF 15/9 De wolf is terug in
Nederland. En dat is zeer bijzonder,
aangezien hij 150 jaar geleden uit
Nederland verdween. Niemand minder
dan Matthijs van Nieuwkerk verzorgt de

voice-over. Wolf is een natuurfilm die
jong en oud zal aanspreken!
Een film van Cees van Kempen |
Nederland, 2021, 90 minuten

MOONAGE DAYDREAM

DRII WINTER

muziekdocumentaire
VANAF 15/9 Deze meeslepende
muziekdocumentaire bevat nooit eerder
vertoonde concertbeelden; het is een
audiovisuele ruimtereis die niet alleen
de raadselachtige erfenis van David

drama
VANAF 1/9 Een aangrijpende
film over liefde, schuld, boete en
vergiffenis. In een Zwitsers bergdorpje
hebben de inheemse Anna en
buitenstaander/landarbeider Marco
een relatie. Wanneer Marco plotseling
de controle over zijn doen en laten

begint te verliezen en zich grillig
gedraagt, ontstaat er spanning in de
dorpsgemeenschap.
Een film van Michael Koch |
Zwitserland,2022, 136 minuten
Met Simon Wisler, Michèle Brand,
Daniela Barmettler

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

Bowie belicht, maar ook dient als een
gids voor een leven dat zinvol is en ook
voldoening geeft in de 21e eeuw.
Een film van Brett Morgen |Verenigde
Staten, 2022

res

Festivalpremiè

Met prosecco

VANAF 21/9 Voor het derde achtereenvolgende jaar komt het Nederlands Film
Festival (NFF) ook naar De Fabriek! Op woensdag 21 september vertonen we
gelijktijdig met de wereldpremière in Utrecht de openingsfilm Zee van tijd. Op dinsdag
27 september vertonen we de slotfilm van het festival, Bo. Bij beide voorstellingen
ontvangt u bij binnenkomst een feestelijk glaasje prosecco!

ZEE VAN TIJD
Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt
in de jaren ’80 met hun zoontje Kai de
wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd
en vol dromen en idealen. Maar midden
op de Atlantische Oceaan wordt de
ergste nachtmerrie van de jonge ouders
werkelijkheid.

NFF OPENINGSFILM ZEE VAN TIJD | WOENSDAG 21 SEPTEMBER | 20.00 UUR
REGULIER € 11.50, FILMFAN € 9.50, CINEVILLE GRATIS

drama/romantiek
VANAF 8/9 Een zinderend
liefdesdrama over een turbulente
driehoeksrelatie. Sara en Jean wonen al
een paar jaar samen. Op een ochtend
loopt Sara haar vroegere minnaar
François tegen het lijf, die haar ooit aan

drama

BO

Jean heeft voorgesteld en die ze zonder
aarzelen voor Jean heeft verlaten.
Een film van Claire Denis | Frankrijk,
2022, 116 minuten
Met Juliette Binoche, Vincent Lindon

Er draaien nog veel meer ﬁlms in De Fabriek. Kijk
voor het volledige programma op www.de-fabriek.nl
Tot ziens in De Fabriek!

Wanneer de onverschrokken Bo naar
Georgië afreist om het graf van haar
vader - een bekende trompettist - te
bezoeken, loopt ze zijn vroegere
jeugdvriend Levan tegen het lijf.

drama
NFF SLOTFILM BO | DINSDAG 27 SEPTEMBER | 20.00 UUR
REGULIER € 11.50, FILMFAN € 9.50, CINEVILLE GRATIS

