
 

 

Programma Voorjaar 2023 
 

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 11 januari   19.30 uur  Presque (première-film) 

 

Frankrijk, 2021, 93 min 

 

Begrafenisondernemer Louis rijdt de lichamelijk beperkte Igor per ongeluk aan. Dit is het begin van 

een ontmoeting die leidt tot een roadtrip met een lijkwagen van Lausanne naar het zuiden van 

Frankrijk. De twee mannen blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan zij aanvankelijk 

dachten. 

 

Feelgoodmovie vol komische momenten. De hoofdrolspelers/regisseurs Bernard Campan en 

Alexandre Jollien schreven samen het scenario. De film is gebaseerd op het levensverhaal van 

Jollien die geboren werd met een spastische verlamming en tot zijn twintigste in een instelling 

woonde. Daarna studeerde hij literatuur en filosofie. Ook schreef hij meerdere boeken. In de film 

strooit Jollien met citaten van bekende filosofen. 

 

Presque draait vanaf 5-1-23 in de Nederlandse bioscopen. Wij kunnen deze komedie als première-

film vertonen dankzij de bereidwillige medewerking van distributeur Cinéart.  

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LdrQtkED-WM 

 

Woensdag 1 februari   19.30 uur  A Chiara 

 

Italië, 2021, 121 min 

 

De vijftienjarige Chiara leidt een onbezorgd leven. Het achttiende verjaardagsfeest van haar oudere 

zus wordt op grootse wijze in de familiekring gevierd. Maar dan is haar vader plotseling 

voortvluchtig en wordt hij op het nieuws een maffioso genoemd.  

 

http://www.ccdeurne.com/
mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LdrQtkED-WM


Intiem en spannend coming-of-age-verhaal in het Italiaanse Calabrië waar een manier van leven 

van generatie op generatie wordt doorgegeven. Derde film van de jonge Italiaans-Amerikaanse 

regisseur Carpignano die filmt in neorealistische stijl met een niet-professionele cast. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=odN31mr4_48 

 

Woensdag 8 februari   19.30 uur  El buen Patron 

 

Spanje, 2021, 120 min 

 

De weegschalenfabriek van de zelfingenomen directeur Julio Blanco krijgt binnenkort een 

belangrijke inspectie voor de prijs van Excellente Onderneming. De balans dreigt ernstig verstoord 

te raken wanneer een zojuist ontslagen arbeider een eenmansprotest begint, de belangrijkste 

voorman onder de maat presteert vanwege huwelijksproblemen en Blanco zelf een affaire begint 

met de nieuwe stagiaire.  

 

Zwarte komedie die kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt. In deze satire is Javier Bardem in 

grootse vorm als de charmante schurk Blanco. Hij heeft als motto dat ook de beste weegschaal een 

zetje nodig heeft om in balans te komen. Komt hij weg met dit gedrag? 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dN-HeHZilOA 

 

Woensdag 22 februari  19.30 uur  Ich bin dein Mensch  

 

Duitsland, 2021, 102 min 

 

Alma is een wetenschappelijk onderzoekster van oude geschriften. Zij zal als testpersoon drie 

weken doorbrengen met haar ideale man Tom, een nieuw model robot die op grond van zeventien 

miljoen in kaart gebrachte menselijke voorkeuren aan al haar wensen kan voldoen. Maar Alma is 

niet uit op een relatie, laat staan op voorspelbaar geluk.  

Romantische komedie die de genreclichés op de hak neemt, mijmert over menselijkheid en liefde, 

en over de waarde van geluk.  

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY 

 

Filmbeschrijvingen: www.vpro.nl/cinema 

Recensies: www.volkskrant.nl/film 
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