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Wilt u op de hoogte blijven  

van de films die worden vertoond? 

Abonneer u dan gratis op de nieuwsbrief  

van het filmhuis !  

Stuur een e-mail via de nieuwsbrief pagina op 

www.filmhuisstiens.nl 

of rechtstreeks naar 

info@filmhuisstiens.nl 

www.filmhuisstiens.nl 

 

Toegangsprijs filmvoorstellingen: 
 

 Losse kaartjes         €    7,00 

 strippenkaart (6 voor 5)           €  35,00 TIP 

 Veteranenpashouders   €    6,00 

 Leden CGPA KLu , ANBO, PCOB , 

KBO, LOS     €    6,00 

 Vrienden/vriendinnen *  €    5,50 

            * op vertoon van lidmaatschapskaart      

in de “De Skalm” 

Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens 

Tel. 058-2575220 

Aanvang 20.00 uur 

Toegang tot maximaal 50 personen 

VOL=VOL, dus kom op tijd 

Kassa open om 19.30uur 
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Maandag 28 november 2016 

 CAROL (2016) 

 
Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten 

Drama / Romantiek 
118 minuten 
12 jaar e.o. 

geregisseerd door Todd Haynes 
met Cate Blanchett, Rooney Mara en Kyle Chandler 

 

Samenvatting 

New York, begin jaren 50. Therese Belivet (Rooney Mara, 

Her) werkt in een warenhuis in Manhattan en droomt van een 

meer vervullend leven als ze Carol Aird (Cate Blanchett, 

Knight of Cups) ontmoet. Carol is een aantrekkelijke vrouw 

van betere komaf. De vonk slaat onmiddellijk over en hoe 

beter de vrouwen elkaar leren kennen, hoe dieper ze verbon-

den raken. Maar hun liefde is verboden en hun omgeving 

keert zich tegen hen. Carol en Therese voelen zich benauwd 

en ontvluchten New York.  

Carol is de verfilming van het boek ‘The price of salt’ van 

Patricia Highsmith uit 1952. Qua thematiek is Carol vergelijk-

baar met Far From Heaven, een drama van regisseur Todd 

Haynes uit 2002. Lesbische relaties waren uit den boze in het 

Amerika van de jaren 50 en Haynes weet zijn vinger op de 

juiste plek te leggen. Carol is een sfeervolle verfilming van 

een verboden maar krachtige liefde. De film werd genomi-

neerd voor vier Golden Globes en zes Oscars. 

 

★★★ ★ ''Een beeldschone film.'' - De Volkskrant 

Maandag 12 december 2016 

MIRACLES FROM HEAVEN (2016)  

 

Verenigde Staten 

Drama 

109 minuten 

12 jaar e.o. 

geregisseerd door Patricia Riggen 

met Jennifer Garner, John Carroll Lynch  

en Martin Henderson 

 

Samenvatting 

Christy is de moeder van 10-jarig meisje, Anna genaamd, 

dat lijdt aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte. Na een  

buitengewoon medisch wonder wordt ze ineens genezen 

verklaard, tot grote verbazing van specialisten. Hierdoor 

worden hun levens voorgoed veranderd en levert het inspi-

ratie op voor de gemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 14 november 2016 

KOLLEKTIVET (2016) 
Alternatieve titel: The Commune 

Denemarken / Zweden / Nederland 
Drama / Familie 

111 minuten 
AL 

geregisseerd door Thomas Vinterberg 
met Ulrich Thomsen, Fares Fares en Trine Dyrholm 

 

Samenvatting 

In de jaren zeventig erven Erik en Anna een villa in  
Kopenhagen, waar ze samen met hun dochter Freja gaan 
wonen. Het huis is te groot en te duur, dus ze besluiten een 
commune op te richten. Excentrieke persoonlijkheden trekken 
in en er ontstaat een hechte gemeenschap. Er is vriendschap, 
liefde en saamhorigheid, totdat een liefdesaffaire de commu-
ne zwaar op de proef stelt. Alles verandert wanneer de min-
nares van Erik in het huis trekt. De realiteit maakt zijn intrede 
en dreigt de gevormde familie en hun droom van het samen-
zijn te verwoesten 

Regisseur Thomas Vinterberg groeide zelf op in een commu-
ne, wat zijn inspiratie voor deze film vormde. Vinterberg 
schreef Kollektivet samen met Tobias Lindholm, waar hij eer-
der mee samenwerkte voor Jagten (2012). Erik en Anna wor-
den gespeeld door UlrichThomsen en Trine Dyrholm. Beide 
speelden eerder in Vinterbergs Festen (1998). 

★★★★  ‘Weergaloos’ - De Filmkrant 


