
OP EN ROND DE MARKT IN DEURNE

GRATIS ENTREE

OPENLUCHT FILMFESTIVAL

NACHT VAN HET 
WITTE DOEK

29 30 31 AUGUSTUS
• ORO Rijtven
• Sita Recycling Services
• Smits Drukwerk Service
• Stichting Behoud 
• Willibrorduskerk 
• Weekblad van Deurne/Peelbelang
• Winters Liessel
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Locatie:  St. Willibrorduskerk        Aanvang: 21.30 uur
Lengte:  94 minuten
Jaar: 2013
Land: Verenigd Koninkrijk
Genre: Drama
Leeftijd: Alle leeftijden
Regisseur: Stephen Frears
Acteurs: Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark. 

   Philomena Lee raakt als tiener in 1952 zwanger in Ierland. Ze 
wordt naar een klooster gestuurd om verzorgd te worden. Wanneer 
haar kind een peuter is wordt hij door de nonnen voor adoptie naar 
Amerika gestuurd. Philomena gaat de daaropvolgende 50 jaar op zoek 
naar hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een vermoeide cynische jour-
nalist, ontmoet vertrekken ze samen naar Amerika om hem te zoeken.

La Grande Bellezza
Locatie: CCD (kleine zaal)               Aanvang: 21.30 uur
Lengte: 142 minuten
Jaar: 2013 
Land: Italië      
Genre: Drama
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Paolo Sorrentino 
Acteurs: Toni Servillo, Serena Grandi en Sabrina Ferilli. 

  Jep Gambardella is een 65-jarige journalist die in zijn jonge jaren 
een bekroonde roman schreef. Na dit vroege succes dompelde hij zich 
onder in het mondaine nachtleven van Rome en schreef nooit meer. 
Hij raakt gedesillusioneerd over de holle pretenties en lege seks in 
zijn omgeving en treurt over de gemiste kansen in zijn leven, zoals 
zijn verloren jeugdliefde. Gamberdella besluit zijn leven een nieuwe 
wending te geven en op zoek te gaan naar de eigenlijke zin en schoon-
heid van het leven. Behalve een ontmaskering van de decadente jetset 
van Rome is La Grande Bellezza ook een eerbetoon aan de eeuwige 
schoonheid van de stad, die door Paolo Sorrentino in prachtige beel-
den wordt vastgelegd.

12 Years a slave
Locatie: Grote zaal CCD                  Aanvang: 21.30 uur
Lengte : 133  minuten
Jaar: 2013
Land: Verenigde Staten
Genre: Drama, Historisch
Leeftijd: 16 jaar
Regisseur: Steve McQueen 
Acteurs: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
  Lupita Nyong’o, Brad Pitt.

  Solomon Northup leeft in de 19e eeuw, voorafgaand aan de Ameri- 
kaanse burgeroorlog, als vrije zwarte man met zijn gezin in New York. 
Dan wordt Solomon ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden. Hij 
vecht niet alleen om te overleven, maar ook zijn waardigheid te be-
houden. Als slaaf wordt hij geconfronteerd met zowel de verschrik-
kelijke wreedheid van een slaveneigenaar als onverwachte vriendelijk-
heid. Na twaalf jaar ontmoet hij een Canadees die zijn leven voorgoed 
verandert. Gebaseerd op de memoires van Solomon Northup.

De Nieuwe Wildernis
Locatie: De Ossenbeemd         Aanvang: 21.30 uur                          
Lengte: 98 minuten
Jaar: 2013  
Land: Nederland 
Genre: Natuurdocumentaire
Leeftijd : 6 jaar
Regisseur: Ruben Smit en Mark Verkerk. 

  In de Oostvaardersplassen bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar 
lang volgden filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de 
grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is een natuur-
film zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. De expressieve 
konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren van de majes-
tueuze edelherten en heckrunderen. Een overvloed aan nieuw leven 
probeert met spectaculaire gevechten nieuwe territoria te veroveren. 
Het is een plek die in de lente en zomer een paradijs vormt, maar in 
de winter een grimmig landschap. Er is minder voedsel waar- door de 
bewoners van de graslanden en moerassen keuzes moeten maken die 
van levensbelang zijn. De film is een natuurspektakel voor het hele ge-
zin. De ‘kringloop van het leven’ in de Oostvaardersplassen wordt schit-
terend in beeld gebracht. Aangrijpend , humoristisch en vertederend.

Mees Kees op Kamp
Locatie:  Markt  (led-scherm)       Aanvang: 13.00 uur
Lengte: 78 minuten 
Jaar: 2013
Land: Nederland
Genre: Komedie / Avontuur
Leeftijd: Alle leeftijden 
Regisseur: Barbara Bredero.
Acteurs: Sanne Wallis de Vries, Willem Voogd, Martijn Fischer.  

  Wanneer directrice Dreus op de eerste dag van het schoolkamp door 
haar rug gaat, krijgt Mees Kees de taak om de rest van het kamp in 
goede banen te leiden. Met behulp van eigenaar Koos proberen Tobias, 
Sep en de kinderen, Mees Kees zoveel mogelijk te helpen. De planning 
en veiligheid zijn het aller-, aller-, allerbelangrijkste! Dit gaat natuur- 
lijk niet altijd even goed, maar spannend en leuk is een kamp met Mees 
Kees zeker wel! Mees Kees op Kamp is een heerlijk avontuur voor de 
hele familie waarin vriendschap en plezier vooraan staat.

Winnie de Poeh, Het Grote Verhaal
Locatie:  De Potdeksel      Doorlopend vanaf 13.00 uur
Lengte: 71 minuten   
Jaar: 2013
Land: Verenigde Staten 
Genre: Animatie
Leeftijd: Alle leeftijden  

   Deze heerlijke verhalen - De Honingboom, De Waaibomendag en 
Het Mooiste van Teigetje - zitten boordevol tijdloze avonturen van Poeh 
- de eerste ontmoeting van Teigetje en Poeh. Poeh die vast komt te 
zitten in het huis van Konijn doordat hij teveel honing heeft gegeten, en 
de rumoerige opwinding van de charmante figuren op een hilarische 
stormachtige dag. Deze klassieke momenten zullen kinderen en fans 
van Poeh blijven betoveren met de onderhoudende liedjes zoals ‘Een 
heel klein vies wolkje’ en het ‘Knaagjes in mijn maagje’-lied.

 Mees Kees op Kamp   

Locatie:  Het Rijtven, De Biekorf   Aanvang: 14.30 uur
Omschrijving zie eerder zondag
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Materiaalsponsors Donateur
• ArtORO
• AutoRent Harrie van der Putten
• Bakkerij van Ham
• Bibliotheek Deurne
• De Koffiewinkel
• Foka
• Hub van Doorne College
• Museum De Wieger

• Nooyen Pig Flooring

NO EXIT 
Locatie:   Bibliotheek                      Aanvang: 14.30 uur
Lengte: 90 minuten
Jaar: 2014
Regisseur: Rob Smit
Acteurs:  Leerlingen groep 7 en 8, Robert van Vegchel, Alfons 
  Woudstra, Angela Alards, Sander Brugman, Bart van             
  Vegchel, Henk Jansen e.v.a

   Een streetmovie verfilmd naar een eigen verhaal van de schoolverla-
ters van basisschool de De Driehoek uit Griendtsveen. Meester Robert 
heeft genoeg van zijn leerlingen die zich gedragen als eenlingen en al-
leen nog oog hebben voor hun computer, mobiel en eigen hobby. Om ze 
socialer te laten worden voordat ze in 2014 de stap naar de middelbare 
school maken, organiseert hij een kamp in de Peel. Tijdens het kamp 
wordt Griendtsveen getroffen door een ramp met een trein...

Nono het Zigzagkind 
Locatie:   Plein  5                       Aanvang: 15.00 uur
Lengte: 90 minuten
Jaar: 2013
Land: Nederland
Genre: Familie / Drama
Leeftijd: 6 jaar
Regisseur: Vincent Bal
Acteurs: Thomas Simon, Isabella Rossellini, Burghard Klauβner.

   Nono, van 13 jaar oud, wordt door zijn vader naar zijn strenge oom 
gestuurd om hem het een en ander bij te brengen. De vader van Nono is 
de allerbeste politie-inspecteur van de wereld en Nono wil later net zo 
goed worden als hij. Onderweg naar zijn oom krijgt Nono een geheime 
opdracht van zijn vader. Hij moet, om een goed inspecteur te worden, in 
de leer bij meesterinbreker Felix Glick. Maar niets is wat het lijkt… 

De Nieuwe Wildernis
Locatie: CCD Kleine zaal                  Aanvang: 15.00 uur
Aansluitend Questions and Answers met producent
Omschrijving film zie zaterdag

Verschrikkelijke Ikke 2
Locatie:  Markt  (led-scherm)        Aanvang: 15.30 uur
Lengte: 98 minuten
Jaar: 2012
Land: Nederland
Genre: Familiefilm
Leeftijd: 6  jaar
Regisseur: Chris Renaud & Pierre Coffin.
Stemmen: Jon Van Eerd, Kim van Kooten, Frank Lammers

  Gru heeft het leven als superschurk achter zich gelaten om Margo, 
Edith en Agnes op te voeden. Nu ze geen boosaardige plannen meer 
hoeven uit te voeren hebben Gru, Dr. Nefario en de minions veel vrije 
tijd. Net als Gru begint te wennen aan zijn rol als huisvader, wordt hij 
benaderd door een super-geheime organisatie die wereldwijd schurken 
opspoort. Het is nu aan Gru en zijn nieuwe partner Lucy Wilde om uit te 
zoeken wie er verantwoordelijk is voor een bijzonder slechte misdaad. 
Wie kan beter een boef opsporen dan Gru, die zelf kort geleden nog de 
grootste schurk van de wereld was? 

Spijt!
Locatie:  CCD (grote zaal)                  Aanvang: 15.30 uur 
Lengte: 95   minuten 
Jaar: 2013
Land: Nederland
Genre: Drama
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Dave Schram
Acteurs: Stefan Collier, Robin Boissevain, Dorus Witte. 

   Jochem zit in de tweede klas van de middelbare school. Hij heeft over-
gewicht en wordt hiermee gepest door drie van zijn klasgenoten. Dit pes-
ten gaat van kwaad tot erger. Bij het hondenasiel leert Jochem Vera, een 
van zijn klasgenootjes, beter kennen en raakt zelfs bevriend met haar. 
David, die in dezelfde klas zit als Jochem en Vera, probeert hem te helpen 
maar durft dit tegelijkertijd niet zo goed. Ook bij zijn gymleraar en tevens 
mentor, vindt Jochem geen steun. Dit terwijl het pesten steeds verder uit 
de hand begint te lopen…

Kleine films in de bibliotheek
Locatie: Bibliotheek                       Aanvang: 13.00 en 16.00 uur

In de bibliotheek vertonen we dit jaar een korte documentaire over het 
voortbestaan van een kerkparochie in gemeente Den Dungen, een korte 
film van Lizzy Geurts van Kessel uit Deurne en diverse korte filmpjes van 
Dorenda Verhaegen uit Tilburg. 

Gouden Gids naar de Hemel
Jaar: 2012                                                                                                                                        
Lengte: 27 minuten
Land: Nederland 
Genre: Documentaire                                                                                                                                
Leeftijd: Alle leeftijden                                                                                                                             
Regisseur: Jeroen van de Nieuwenhof en Albertine Piels                                                                                         
Met  o.a. Pastoor Chris van Beurden uit Den Dungen.

   Documentaire over pastoor Chris van Beurden uit het Brabantse dorp 
Den Dungen. Hij houdt van het goede leven, en minder van de strenge 
regels van de katholieke kerk. Hij is zeventig jaar en nadert zijn pensioen. 
Hij zit echter met een dilemma. Zijn parochie moet wellicht fuseren met 
andere veel conservatievere parochies. Durft de pastoor na ruim veertig 
jaar de kerk achter zich te laten, of blijft hij ervoor vechten?

Blijf (stay)
Jaar: 2013
Duur:  11 minuten 
Acteur/ regisseur: Lizzy Geurts van Kessel.

   De eeuwigheid en vergankelijkheid zijn terugkerend in het filmische 
werk van Lizzy.  Hierbinnen gaat het de confrontatie aan met materie en 
ziel, het heden en het verleden met elkaar verbonden, zowel in bood-
schap als in uitvoering. Beelden zijn er om te helpen zien. Een registratie 
van een gemis, het proberen te begrijpen en de frustratie daarvan. 

De Zesde Dag
Jaar:  2012                                                                                                                                            
Lengte:  6 minuten
Regisseur: Dorenda Verhaegen

  De film De Zesde Dag is een van de eerste werken uit haar oeuvre.
In deze film versmelt, waar dit doorgaans een persoonlijk verhaal van 
een ander is, een eigen persoonlijk verhaal met het scheppingsverhaal. 
In De Zesde Dag zie je twee mensen die elkaar ontdekken in het bos. 
Er ontstaat een liefdesspel dat verschillende kanten van de liefde laat 
zien. In de film zitten meerdere verwijzingen naar Verhaegens visie op 
de liefde. 

Remember 1, 2 en 3                                                                                                                                               
Jaar: 2012-2013                                                                                                                                       
Lengte: 8 minuten
Regisseur: Dorenda Verhaegen 

   In de reeks Remember zoekt Verhaegen naar lotgenoten. Ieder mens 
heeft gevoelens, maar gevoelens zijn relatief en persoonlijk. Vanuit deze 
denkwijze ging ze het gesprek aan met verschillende mensen. Ze gaf 
hen een zin, bijvoorbeeld: I am/ was trying to catch a free bird. Hierbij 
onderzocht ze persoonlijke verhalen van deze mensen en de koppeling 
met haarzelf. Uiteindelijk heeft ze één van de reactie gevende gevraagd 
om fysiek deel te nemen aan een video. Deze persoon heeft zijn of haar 
persoonlijke verhaal symbolisch herbeleefd in een video. 
Dit is gebeurd in de gehele Remember reeks.

En verder…
• Expositie van werken van Emelie Jegerings In museum De Wieger    
 en de bovenzaal van het CCD. Emilie heeft zich laten inspireren  
 door de documentaire: De Nieuwe Wildernis.
• Etalagewedstrijd voor kinderen in de weken voorafgaande aan het   
 festival.
• Openingsact door  popkoor sKoor.
• Mees Kees op zondag ook in de Biekorf van het Rijtven,
 (ook toegankelijk voor belangstellenden).
• Filmquiz in CCD op zondagmiddag. Teams kunnen zich opgeven via   
 de website.
• Ruilbeurs DVD’s in CCD op zondagmiddag.

2014

Subsponsors
• ABN AMRO Peel- en Maasvallei
• Accountantskantoor Manders
• Apotheek In ‘t Groen
• Atmaram
• Bouwbedrijf Manders Van Doorne
• Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh
• Garage van Bakel
• Hans van Nunen Houten- en Parketvloeren
• Holten v.d. Wal Hout & Bouwmaterialen

• Jan van de Velden Tuinen 
• Jetstone Verkoop
• Manders Fietsen Deurne
• Max Accountants & Belastingadviseurs
• Movico
• Niba Beheer
• Praktijk Psychologie en Psycho-
 therapie Deurne
• Smits drukwerk service
• Walker Campingstyle
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Hoofdfilm Soof
Locatie:  Markt                                    Aanvang: 21.15 uur
Lengte: 96 minuten
Jaar: 2013
Land: Nederland
Genre: Humor
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Antoinette Beumer
Acteurs : Daniel Karaty, Lies Visschedijk, Chantal Janzen.

  Soof nadert de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: 3 leuke kinderen, 
een klein cateringbedrijfje, een lieve man Kasper en een heerlijk huis. 
Tot ze zich op een dag afvraagt: “Is this all there is?” Als Soof tijdens 
een etentje choreograaf Jim tegen het goddelijke lijf loopt is er meteen 
een klik. Als de relatie tussen Soof en Jim onbedoeld uit de hand dreigt 
te lopen en de verbouwing van Soofs tuinhuis tot professionele keuken 
zijn tol eist, dringt de vraag zich langzaam op of Kasper nog wel die 
woest-aantrekkelijke man is, waar Soof ooit voor viel. En hoe meer ze 
grip probeert te krijgen op haar leven, des te meer lijkt dit te ontsporen.

The Butler
Locatie: CCD (grote zaal)               Aanvang : 21.30 uur
Lengte: 132 minuten
Jaar: 2013
Land: Verenigde Staten
Genre: Drama
Leeftijd: 16 jaar
Regisseur: Lee Daniels
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo.

  Eugene Allen, opgegroeid als slaaf op een plantage, is meer dan 
drie decennia lang een butler in het Witte Huis. Voor de butler is poli-
tiek binnen het Witte Huis niet toegestaan. Zijn zoon is echter zeer 
politiek betrokken. Hij vecht voor gelijkheid in een tijd dat rassen-
discriminatie een grote rol speelt in het dagelijks leven van de Ame-
rikaanse bevolking. In de film komt een groot deel van de Amerikaanse 
geschiedenis terug en veel verschillende presidenten passeren de 
revue. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

The Selfish Giant
Locatie: Museum de Wieger         Aanvang : 21.30 uur
Lengte: 91 minuten
Jaar: 2013
Land: Verenigd Koninkrijk
Genre: Drama
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Clio Barnard
Acteurs: Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder.

  Arbor, 13 jaar, en Swifty, zijn beste vriend, leven aan de rand van 
de maatschappij en zijn beiden geschorst van school. Ze ontmoeten 
Kitten, een ijzerhandelaar. Met hulp van een paard en een kar ver-
zamelen de twee vrienden metaal voor de rekening van Kitten. Swifty 
voelt zich op zijn best in het gezelschap van paarden, Arbor wil vooral 
Kitten imponeren en geld verdienen. Wanneer Kitten het talent van 
Swifty ontdekt om met paarden om te gaan en hem bevoordeelt, voelt 
Arbor zich gekwetst en uitgesloten. Hun vriendschap komt op wan-
kele poten te staan. Arbor wil nog meer geld verdienen en gaat daarbij 
tot het uiterste waardoor de spanningen tussen de twee vrienden nog 
hoger oplopen. 
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Filmoverzicht

Sterplus sponsors Stersponsors

Nebraska    
Locatie: Ster 3 (Markt)                    Aanvang: 21.15 uur
Lengte: 115 minuten
Jaar: 2013
Land: België
Genre: Romantiek & Drama 
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Alexander Payne 
Acteurs: Bruce Dern, Bob Odenkirk, Will Forte, 
 Mary Louise Wilson.

  Een oude alcoholistische vader denkt dat hij een miljoen dollar 
heeft gewonnen. Zijn familie probeert hem er van te weerhouden om 
de lange reis van Montana naar Nebraska te maken om zijn prijs in 
ontvangst te nemen. Zijn zoon, die niet gelooft dat hij het winnende lot 
heeft, wordt hierdoor gedwongen om met hem mee te reizen en hem 
uit de problemen te houden. Tijdens de reis verwondt de oude man zich 
en zijn ze verplicht om te stoppen in een klein dorpje in Nebraska. In 
dit dorpje is de oude man geboren. Gesteund door zijn zoon, vindt de 
oude man herinneringen uit zijn jeugd terug.

Bro’s Before Ho’s
Locatie:  Terras The Ocean              Aanvang: 21.15 uur
 /D’n Borrel
Lengte: 87 minuten 
Jaar: 2013 
Land: Nederland
Genre: Komedie 
Leeftijd: 12 jaar 
Regisseur: Steffen Haars en Flip van der Kuil
Acteurs: Tim Haars, Daniël Arends, Sylvia Hoeks.

  Max en Jules zijn geen biologische broers maar wel samen opge-
voed door dezelfde ouders. Ook zijn ze elkaars beste vrienden. In hun 
kindertijd hebben ze een deal gemaakt; ze zullen beide nooit een vaste 
relatie beginnen. Erg ambitieus zijn de jongens niet, ze werken beide 
nog bij hun bijbaantje en vermaken zich met drugs, alcohol, games 
en onenightstands. Hun afspraak en vriendschap komt op het spel te 
staan wanneer ze beide verliefd worden op de mooie Anna. De film is 
anders dan je zou verwachten van deze New-Kids regisseurs, maar de 
humor blijft even flauw en grof. 

Ne Me Quitte Pas 
Locatie:  Museum de Wieger            Aanvang: 21.30 uur
Lengte: 106 minuten   
Jaar: 2013
Land: Nederland -België
Genre: Documentaire -Drama
Leeftijd: 16 jaar
Regisseur: Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker
Acteurs: Bob Spaenhoven, Marcel Meijsl.

  De Vlaamse Bob en de Waalse Marcel trekken met elkaar op in 
de buitengebieden van Wallonië. Het is er guur, kaal en grauw; zoals 
deze heren zich van binnen voelen. Ze zagen hun bestaan wegglippen en 
hebben elkaar gevonden in hun verdriet en hun met drank overgoten 
nachten. Bob ziet zijn volwassen kinderen nauwelijks, is zijn geliefde 
kwijt en zuipt rum als water. Marcel ligt in een scheiding en verdrinkt 
zijn verdriet met liters bier in zijn leeggehaalde huis. Maar ze hebben 
elkaar. Ze bezoeken de tandarts, vieren carnaval in de dorpskroeg en 
gaan naar Marcels intakegesprek in de afkick-kliniek. Maar ze treffen 
elkaar vooral aan een van de keukentafels, waar altijd drank en goede 
gespreksstof voorradig lijkt te zijn. Hoewel het duo met de nodige 
humor tegen het leven aankijkt, zinnen ze steeds weer op een gezamen-
lijke zelfmoord. 

VRIJDAG 29 AUGUSTUS
Soof: Markt   21.15 uur

The Butler: CCD (grote zaal)  21.30 uur

Selfi sh Giant: Museum De Wieger  21.30 uur 

 
ZATERDAG 30 AUGUSTUS                                                                                                            

Vriendenfi lm: CCD grote zaal  18.30 uur

Vervloekt zij de oorlog/ Maudite soit la guerre 

met orgelmuziek: St. Willibrorduskerk 20.15 uur    

Oblivion: Ster 1 (Markt)  21.15 uur      

Prisoners: Ster 2 (Markt)  21.15 uur 

Nebraska: Ster 3 (Markt)  21.15 uur      

Bro’s Before Ho’s: Terras The Ocean/D’n Borrel 21.15 uur     

Ne me quitte pas : Museum De Wieger 21.30 uur

Philomena: Willibrorduskerk  21.30 uur   

La Grande Bellezza: CCD ( kleine zaal) 21.30 uur      

12 years a slave: CCD (grote zaal)  21.30 uur          

De Nieuwe Wildernis: Ossenbeemd  21.30 uur

         

ZONDAG 31 AUGUSTUS
Film voor prijswinnaars etalagewedstrijd:

 CCD (kleine zaal)  11.15  uur

Mees Kees op kamp: led-scherm  (Markt) 13.00 uur

Winnie De Poeh, Het grote verhaal: De Potdeksel 13.00 uur

Kleine fi lms: (Bibliotheek)  13.00 uur

Mees Kees op Kamp: Het Rijtven (De Biekorf) 14.30 uur

NO EXIT: Bibliotheek  14.30 uur 

Nono het Zigzagkind: Plein 5  15.00 uur 

De Nieuwe Wildernis: CCD (kleine zaal) 15.00 uur 

Verschrikkelijke Ikke 2: led-scherm  (Markt) 15.30 uur

Spijt: CCD  (grote zaal)  15.30 uur

Kleine fi lms: (Bibliotheek)  16.00 uur 

 

Vervloekt zij de oorlog / 
Maudite soit la guerre
met orgelmuziek 
Locatie:  St. Willibrorduskerk        Aanvang: 20.15 uur
Lengte: 45 minuten
Jaar: 1914, stille film, organist Joost Langeveld speelt op  
 het kerkorgel de bijbehorende filmmuziek
Land: België
Genre: Drama
Leeftijd: 12 jaar
Regisseur: Alfred Machin
Acteurs : Suzanne Berni, Henri Goidsen, Fernand Crommelynk.

  Deze Belgische anti-oorlogsfilm is gemaakt aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog en voorziet reeds alle verschrikkingen van 
1914-1918. Machin heeft zowel oog voor visueel spektakel als voor 
menselijke tragedie. De film is in België opgenomen: de luchtaanval 
op Zeppelins met de molens die heftig wiekzwaaiend tenondergaan is 
de visuele tegenhanger van de emotionele catastrofe: Een Duitse vlie-
genier en zijn Belgische verloofde worden definitief gescheiden door 
de oorlog. Deze film sluit mooi aan op de vele herdenkingen die dit jaar 
-100 jaar na het uitbreken van die oorlog- zullen plaatsvinden.

Oblivion
Locatie:  Ster 1 (Markt)                    Aanvang: 21.15 uur
Lengte: 124 minuten 
Jaar: 2013
Land: Verenigde  Staten
Genre: Actie/ avontuur 
Leeftijd: 12 jaar  
Regisseur: Joseph Kosinski  
Acteurs: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko.

  De wereld is vergaan door een jarenlange nucleaire oorlog. De over-
levenden kunnen niet meer op de grond leven en zijn genoodzaakt om 
op wolkenniveau een nieuw bestaan op te bouwen. Beneden op de 
aarde leven aliens die tegen de straling kunnen. Soldaat Jack Harper 
is een van de laatste robotreparateurs op aarde, als onderdeel van een 
grote operatie om belangrijke grondstoffen te verkrijgen. Zijn mis-
sie zit er bijna op, totdat hij een vreemdeling redt uit een neergestort 
ruimteschip.

Prisoners
Locatie:  Ster 2 (Markt)                    Aanvang: 21.15 uur
Lengte: 153 minuten  
Jaar: 2013
Land: Verenigde Staten
Genre: Drama, Misdaad Thriller
Leeftijd: 16 jaar
Regisseur: Denis Villeneuve
Acteurs: Hugh Jackman, Terrence Howard, 
 Maria Bello, Melissa Leo, 

  Wanneer Keller Dover met zijn familie Thanksgiving viert bij de 
buren, raken de dochters van beide families vermist. Samen met 
rechercheur Loki gaat hij op zoek naar zijn dochter. Er wordt een 
verdachte gevonden, maar door gebrek aan bewijs wordt deze weer 
vrij gelaten. Daarop besluit Dover het heft in eigen handen te nemen. 

www.nachtvanhetwittedoek.nl
info@nachtvanhetwittedoek.nl

NACHT VAN HET 
WITTE DOEK
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SubsidiëntHorecasponsor

Horeca markt
Plein Vijf, De Potdeksel, Sensa Pari, 
Beekman & Beekman

Ook vriend worden? Geef je op via:
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