Boek & Film: Een filmprogramma voor liefhebbers van goede literatuur
en de betere films
Twee series van vijf boekverfilmingen met inleidingen en nabesprekingen.
Filmjournalist Harry Peters, gespecialiseerd in film & literatuur, houdt een
inleiding over het boek, de schrijver, de film en de maker. Vervolgens
wordt de film bekeken en nabesproken. Uitwisseling van opgedane
kijkervaringen geeft mogelijkheid tot interessante gesprekken. Iedere
deelnemer ontvangt een reader bij de film.
Tip: u beleeft meer aan deze avonden als u de boeken van tevoren hebt
gelezen.
Georganiseerd door Stichting Literaire Activiteiten Zeist i.s.m. Bibliotheek
Idea Zeist en Figi-bioscoop.
Aanvang: 19.30 uur
Prijs: per serie € 45,-; serie A en serie B samen: € 80,Losse kaarten: € 12,50 (indien nog voorradig)
Verkoop: Bestel uw kaarten via figi.nl of koop ze bij de Figi bioscoopkassa.
(* titel onder voorbehoud)
Serie A
Maandag 4 september 2017
The Circle (naar het boek van Dave Eggers)
James Ponsoldt / Verenigde Staten / 2017 /110 min
Een jonge vrouw krijgt een baan bij het grootste ICT-bedrijf ter wereld. Na
verloop van tijd begint ze te twijfelen aan de werkwijze van het concern.
Maandag 13 november 2017
Fai bei sogni (Sweet Dreams) (naar het boek Ik wens je mooie dromen
van Massimo Gramellini)
Marco Bellocchio / Italië / 2016 / 134 min
Wanneer een negenjarige jongen zijn moeder verliest, tekent dat de rest
van zijn leven.
Maandag 8 januari

A Quiet Passion
Terence Davies / Groot-Brittannië, België / 2016 / 125 min
Het leven van de negentiende-eeuwse Amerikaanse dichteres Emily
Dickinson.
Maandag 12 maart 2018
Vele hemels boven de zevende (naar het boek van Griet Op de Beeck)
Jan Matthijs / België / 2017 / 119 min
Eva is een wereldverbeteraar, maar denkt nooit aan haar eigen geluk.
Anderen hebben haar steun nodig, zoals haar nichtje, haar ruziënde
ouders of haar overspelige zus.
N.B. Deze film komt in de plaats van de eerder aangekondigde film The
Children Act, omdat deze film pas in september 2018 zal worden
uitgebracht.
Maandag 7 mei 2018
Het leven is vurrukkulluk (naar het boek van Remco Campert)
Frans Weisz / Nederland / 2018
In een groepje jonge kunstenaars speelt de liefde een grote rol.
Serie B
Maandag 9 oktober 2017
Nocturnal Animals (naar het boek Tony en Susan van Austin Wright)
Tom Ford / Verenigde Staten / 2016/ 116 min
Nocturnal Animals verkent de dunne scheidslijnen tussen liefde en
wreedheid en tussen wraak en verlossing.
Maandag 11 december
American Pastoral (naar het boek van Philip Roth)
Ewan McGregor / Verenigde Staten / 2016 / 108 min
Epos over een Amerikaanse familie die in de jaren zestig verdwaasd
achterblijft wanneer de zestienjarige dochter een terroriste blijkt te zijn.

Maandag 19 februari 2018
Denial (naar het boek De geschiedenis ontkend van Deborah Lipstadt)
Mick Jackson / Groot-Brittannië, Verenigde Staten / 2016 / 110 min
Het verhaal van Deborah E. Lipstadt die in haar juridische strijd tegen
David Irving de essentiële waarheid van de Holocaust moest zien te
bewijzen.
Maandag 9 april 2018
The Sense of an Ending (naar het boek van Julian Barnes)

Ritesh Batra / Groot-Brittannië, Verenigde Staten / 2017 / 108 min
Door een onverwachte erfenis wordt een ongeveer 60-jarige man
geconfronteerd met zijn niet altijd flatteuze verleden.
Maandag 11 juni 2018
Murder on the Orient Express (naar het boek van Agatha Christie)
Kenneth Branagh / Verenigde Staten / 2017
Poirot probeert de moord op een medepassagier van de Oriënt-Express,
gepleegd nadat de trein is ingesneeuwd, op te lossen.

