Programma Najaar 2022
Cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1, Deurne
Entree € 9.00, Vrienden van Het Witte Doek € 1.00 korting.
Kaartjes via www.ccdeurne.com
Aanmelden voor informatie vóór iedere film via info@nachtvanhetwittedoek.nl

Woensdag 7 september

19.30 uur

Madres Paralelas

Spanje, 2021, 120 min
Bijna veertiger Janis en twintiger Ana zijn ongewenst zwanger en ontmoeten elkaar op de
kraamafdeling van een ziekenhuis. Door een aantal toevalligheden blijven hun levens elkaar op
indringende wijze kruisen.
Veelkleurig melodrama van grootmeester Pedro Almodóvar die voor de 7e keer Penelope Cruz een
hoofdrol gaf. Mooi vormgegeven film met humor en verdriet. Op de achtergrond aandacht voor de
diepe sporen die de Spaanse Burgeroorlog heeft nagelaten.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gHbUhkmeSy8
Woensdag 21 september

19.30 uur

King Richard

VS, 2021, 145 min
Vader Richard Wiliams heeft een sympathieke missie: hij wil dat zijn vijf dochters door studie en
sport de achterstandswijk Compton (LA) kunnen ontgroeien. Venus en Serena moeten onder zijn
strakke leiding de absolute wereldtop in tennis bereiken. De rest is geschiedenis.
Mooie rol van Will Smith als gedreven en veeleisende vader (bekroond met een Oscar). Venus en
Serena Williams waren coproducenten waardoor de scherpe randjes wat bijgeschaafd zijn, maar er
valt genoeg te genieten, zeker wanneer de 14-jarige Venus haar eerste proftoernooi speelt.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OS815dUd5iU
Woensdag 5 oktober

19.30 uur

Belfast

Engeland, 2021, 98 min
Belfast Noord-Ierland 1969, de bloedige strijd tussen katholieken en protestanten breekt los. De 9jarige Buddy is protestant. Hij woont in een gemengde straat en maakt het allemaal mee. Daarnaast
wordt hij verliefd op een katholiek meisje, is er spanning in het huwelijk van zijn ouders en heeft hij
geweldige grootouders.
Regisseur Branagh putte uit zijn jeugdherinneringen, centraal staat de beleving van Buddy. Gefilmd
in mooi zwart-wit met indringende muziek van Van Morrison. Van de zeven Oscar-nominaties, o.a.
voor de altijd geweldige Judi Dench, werd die van beste originele scenario verzilverd.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9vuqOFdNY3E
Woensdag 19 oktober

19.30 uur

The worst Person in the World

Noorwegen, 2021, 121 min
Julie is eind twintig en heeft alles mee, zij is knap, intelligent, succesvol in de liefde en zij woont in
een rijk land, Noorwegen. Toch kan zij het geluk niet vinden. Welke keuze is de goede? Intussen tikt
de klok verder. Alhoewel, Julie kan de tijd stil zetten om een nieuwe liefde te vinden.
Eigenzinnig romantisch drama dat begint als een geestig portret van een fladderende millennial die
niet kan kiezen. Uiteindelijk wordt het een wezenlijke zoektocht naar de scharnierpunten van het
bestaan. Renate Reinsve kreeg voor haar eerste hoofdrol de prijs voor beste actrice in Cannes 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=2CbDifm22HE
Overige voorstellingen:
Woensdag 2 november,
Woensdag 16 november,
Woensdag 30 november,
Woensdag 14 december,
steeds om 19.30 uur,
titels volgen.

Filmbeschrijvingen: www.vpro.nl/cinema
Recensies: www.volkskrant.nl/film

