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FÊTE DE FAMILLE

Alternatieve titel: Happy Birthday

maandag 18 oktober 2021

Filmhuis Stiens

Frankrijk
Komedie / Drama
101 minuten
12 jaar e.o.
2019

In “de SKALM” - Pyter Jurjensstrjitte 17 - Stiens

programma

2021

september / oktober / november
DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD
maandag 20 SEPTEMBER 2021

Nederland
Drama / Komedie
103 minuten
AL
2020

geregisseerd door Johan Nijenhuis
met Herman Finkers, Johanna ter Steege en Leonie ter Braak

Geregisseerd door Cédric Kahn
met onder andere Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot en
Cédric Kahn zelf.
Een familiereünie ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de ‘mater familias’ verloopt anders dan verwacht. Andrea (Catherine Deneuve) heeft namelijk geen rekening gehouden met de komst van haar oudste dochter, Claire, die vier jaar
eerder met de noorderzon is vertrokken. Ze wordt warm onthaald, maar Claire voelt zich door haar familie tekort gedaan en
is vastbesloten te krijgen wat haar toekomt.
Regiseur Cédric Kahn is geboren in Frankrijk en is voor deze
film zowel schrijver als regiseur en tevens acteur.

THE GOOD LIAR
maandag 1 november 2021

Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Zijn vrouw houdt zóveel
van hem dat hij er benauwd van wordt. Jan ontsnapt aan de
bemoederende zorg wanneer hij in een verzorgingstehuis belandt. Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn eigen
stem terug te vinden, en dankzij een bevriende arts gaat hij als
een vrij man door de achterdeur weer naar buiten. Maar hoe
lang kan hij zijn vrouw ontvluchten?

Verenigde Staten
Drama / Misdaad
109 minuten
12 jaar e.o.
2019

De Twents gesproken film passeerde in 2020 de grens van
700.000 bezoekers. Daarmee behaalde ‘De Beentjes’ de
Platina Film-award.
geregisseerd door Bill Condon
met Helen Mirren, Ian McKellen en Russell Tovey

SORRY WE MISSED YOU
maandag 4 oktober 2021
Verenigd Koninkrijk /
Frankrijk / België
Drama
100 minuten
AL

geregisseerd door Ken Loach
met Kris Hitchen, Debbie Honeywood en Rhys Stone
Sinds de financiële crash in 2008 worstelt het gezin Turner met
geldproblemen. In de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen
knopen koopt Ricky, de patriarch van het gezin, een nieuw
voertuig om een leverdienst te kunnen uitbouwen. Intussen
levert ook zijn vrouw Abbie hard werk als verzorgster. De familieleden weten wat ze aan elkaar hebben, maar de uitdagingen
waarvoor ze staan zullen gevolgen hebben voor hun hechte
band.
Sorry We Missed You won 4x een award en werd 12 x genomineerd .

Bron filminfo: Moviemeter.nl

Betty McLeish is een rustige Engelse vrouw die haar man is
kwijtgeraakt en kwetsbaar is in die zin dat ze veel empathie
heeft met mensen. Ze is niet rijk, maar heeft een goed leven.
Toch mist ze gezelschap en iemand om naar het theater of de
bioscoop te gaan of uit eten. Ze gaat online en vindt Roy Courtnay, een charmante en grappige man, maar met een crimineel
verleden.
Het scenario is van Jeffrey Hatcher (“Mr. Holmes”) en
gebaseerd op de alom geprezen roman van Nicholas Searle.

Aanvang 20.00 uur
Toegang (tijdelijk) tot maximaal
30 personen VOL= VOL
Kassa open om 19.30uur

RESERVEREN VERPLICHT

Voor meer info, ga naar

www.filmhuisstiens.nl
Bron filminfo: Moviemeter.nl

