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 2 november

19.30 uur

Downton Abbey: A new Era

Engeland, 2021, 126 min.
Violet Crawley, de gravin van Grantham (Maggie Smith) erft onverwacht een Franse villa van een
markies met wie ze ooit een ‘idyllisch intermezzo’ beleefde. De ene helft van de familie reist af naar
de villa in de badplaats Toulon. De andere helft krijgt thuis een Hollywoodcrew over de kasteelvloer
voor de opnames van de eerste geluidsfilm.
Ook in deze tweede film gebaseerd op de populaire tv-serie staat trouw aan de familie voorop.
Voor de vaste kijkers een feest van herkenning, alle bekende personages komen voorbij. Geen
diepgravende thematiek maar wel onderhoudend entertainment met vele verhaallijnen en
onderkoelde Engelse humor.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s4RHSuK0g9Y
Woensdag 16 november

19.30 uur

Elvis

VS, 2022, 159 min
Het verhaal van de opkomst en ondergang van popfenomeen Elvis Presley, verteld door de man die
de gehele carrière lang zijn manager was, Colonel Tom Parker (Tom Hanks).
Een lange film, tweeënhalf uur, die toch snel voorbij gaat. Stijlvol gefilmd, spectaculair, over de top
en vol energie. Austin Butler zet een geloofwaardige Elvis neer. Hij zingt de jaren vijftig-nummers
zelf. Later in de film wordt hij een beetje geholpen door opnamen van The King himself.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=51gRhpOwppo
Woensdag 30 november

19.30 uur

C’mon C’mon

VS, 2021, 108 min
De alleenstaande radiojournalist Johnny spreekt in een radioproject met jongeren over hun
toekomstverwachtingen. Zijn zus vraagt hem om op zijn negenjarig neefje Jesse te passen. Zij moet
al haar aandacht geven aan haar ex die een manische periode doormaakt. Uiteindelijk neemt
Johnny de vroegwijze Jesse mee naar zijn werk langs Detroit, New York en New Orleans.
Sympathieke roadmovie in fraai zwart-wit die soms wat gekunsteld overkomt, maar ruim overtuigt,
mede ook door de fantastische chemie tussen Joaquin Phoenix (Johnny) en de kleine Woody
Norman (Jesse).
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tTewPp9NfxU

Woensdag 14 december

19.30 uur

Encore

Frankrijk, 2022, 107 min
Na een val op het podium krijgt balletdanseres Elise te horen dat ze wellicht nooit meer zal kunnen
dansen. Maar Elise kan zich een leven zonder dans niet voorstellen. Wanneer ze een moderne
dansgroep ontmoet blijkt er toch nog veel mogelijk.
Feelgoodmovie met prachtige dansscènes. De cast bestaat voor een groot deel uit professionele
dansers. Hoofdrolspeelster Marion Barbeau is prima ballerina bij de Parijse Opera. De Hofesh
Shechter Company is top in moderne dans. Zij waren al meerdere malen op Lowlands te
bewonderen.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cRJX5dTouOk
Filmbeschrijvingen: www.vpro.nl/cinema
Recensies: www.volkskrant.nl/film

