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Heeft plaats voor
ongeveer 35 personen.

KEDI

11.00 uur

Feelgood-documentaire die een aantal
van de ontelbare zwerfkatten in
Istanboel portretteert als spiegel van
de menselijke ziel in een verstedelijkte
wereld.
Honderdduizenden Turkse katten
bewegen zich vrij door de straten
van Istanboel. Al duizenden jaren
wandelen ze in en uit de levens van
mensen. Zo zijn ze een essentieel
onderdeel geworden van de diverse
gemeenschappen die de stad zo kleurrijk
maken. De katten van Istanboel zijn
niemands eigendom. Ze leven tussen
twee werelden, zijn wild noch tam, en
brengen vreugde en een doel bij die
mensen die ze zelf uitkiezen om hen
te adopteren. In Istanboel zijn katten
spiegels voor de inwoners; ze laten hen
op een unieke manier reflecteren op
hun leven.

Ceyda Torun, VS, Turkije, 2016,
79 min., Docu

visages villages
13.30 uur

Visages Villages won in 2018 op
het filmfestival van Cannes de l ’Œil
d’or voor Beste Documentaire en
kreeg de publieksprijs in Toronto. De
documentaire, door Vrij Nederland
bestempeld als ‘een van de liefste
films van het jaar’.
Een bijna uitgestorven
mijnwerkersstraatje, een geitenmelkerij
en een van een klif gevallen bunker zijn
slechts enkele van de bijzondere locaties
die fotograffiti-kunstenaar JR en nouvelle
vague-coryfee Agnès Varda bezoeken in
hun avontuurlijke docu-roadmovie door
Frankrijk. Hij 33, zij 88, brengen verleden
en heden samen met portrettengalerijen
in de openlucht als ode aan de fotografie,
het toeval en het kunstzinnige oog.
Wat dood was herleeft miraculeus in
een speelse dialoog tussen kunstenaar,
model en toeschouwer: poëtisch,
ontroerend en amusant.

Agnes Varda & JR, Frankrijk, 2017,
90 min., Docu-Roadmovie

so help me god
15.30 uur

In So Help me God volgen we de
buitengewone, extravagante Anne
Gruwez in haar dagelijkse leven als
onderzoeksrechter in Brussel.
Ze verzamelt bewijs op plaatsen delict,
heropent onopgeloste zaken en werkt
nauw samen met rechercheurs van
de politie. Ondertussen voert Gruwez
ongecensureerde en verbijsterende
gesprekken met verdachten en
criminelen om tot hun veroordelingen te
komen. Verbazing, hilariteit en ongemak
wisselen elkaar af terwijl we getuige
zijn van haar onconventionele aanpak.
De waarheid blijkt soms vele malen
schokkender dan fictie.

Yves Hinant, Jean Libon, België,
Frankrijk, 2017, 93 min., Docu

Warm winter film festival

Tussen 11.00 uur en 17.30
uur worden maar liefst negen
aansprekende films gedraaid,
laverend tussen dramatisch,
melancholisch en lichtvoetig, in
3 zalen in Schouwburg Ogterop:
Grote zaal/Engelenbak/Zaal 7.
Naast deze films is er sprake van
een muzikale en hartverwarmende randprogrammering met The
Swinging Dutchman, een unieke
onemanband, met subtiele
theatrale achtergrondswing.

Smullen
voor de ware
ﬁlmliefhebber
Prijs passe-partout: ¤15.Aanvang :
11.00 uur inloop vanaf 10.15 uur
Kaartverkoop & online:
Ogterop
(werkdagen: 11.00 – 15.00 uur)
Telefoon:
0522-254242
Online:
www.filmhuismeppel.com
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Grote zaal
maria by callas
11.00 uur

Engelenbak
Een intiem portret van de beroemdste
sopraan uit de twintigste eeuw aan
de hand van niet eerder vertoonde
video’s en foto’s.

a casa tutti bene
11.00 uur

Achter de diva ging een gevoelige ziel
met een roerig leven schuil, wat zich
uitte in innig doorleefde zang die door
merg en been ging. De documentaire
toont veertig jaar na haar dood
persoonlijke Super 8-films, eigen liveopnames, intieme brieven en zeldzame
archiefbeelden waarin Maria Callas voor
het eerst in kleur achter de schermen te
zien is. Naast Callas zijn ook Aristoteles
Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon,
Yves Saint Laurent, J.F. Kennedy,
Luchino Visconti, Winston Churchill,
Grace Kelly en Liz Taylor te zien in de
film.

Albo en Pietro vieren met hun talrijke
familie hun 50-jarig huwelijk op het
zonovergoten eiland Ischia. Als de boot
vanwege sterke wind niet meer afvaart,
moet de grote familie noodgedwongen
twee dagen en nachten met elkaar
doorbrengen en komt alle oud zeer en
andere spanningen naar boven. A Casa
Tutti Bene is niet alleen kommer en kwel.
Want de liefde laat zich niet beteugelen,
waardoor het een fijne mix wordt van
een lach en een traan. Een heerlijke film
waarin al die Italiaanse eigenaardigheden
onder de zon samenkomen.

Tom Volf, Frankrijk, 2017, 113 min., Docu

jij bent mijn vriend
13.45 uur

Een hartverwarmende film - van de
makers van De kinderen van juf Kiet over Branche, een jongen van zes die
nieuw is in Nederland en het belang
en de kracht van vriendschap ervaart.

Gabriele Muccino, Italië, 2018, 112 min.,
Komedie

ﬁlmstars don’t die in
liverpool
13.30 uur

Vriendschap sluiten moet je leren en dat
gaat met vallen en opstaan. Regisseurs
Petra en Peter Lataster filmen in Jij
bent mijn vriend de levendige zesjarige
Branche die net met zijn ouders vanuit
Macedonië naar Nederland is gekomen
en voor het eerst naar school gaat. Hij
spreekt de taal niet en kent niemand.
Een vriend vinden blijkt niet zo eenvoudig
te zijn. Branche moet zich in de klas
van juf Kiet staande houden tussen
klasgenootjes waarmee hij geen taal
of gezamenlijke achtergrond deelt. Jij
bent mijn vriend volgt Branche vanaf de
paniek van zijn eerste dag naar school tot
een zelfverzekerde jongen in de klas van
meester Wout.

15.30 uur

Met afstand de beste Nederlandse
romcom van de afgelopen jaren.(vpro).
Dertiger Evi (Katja Herbers) werkt bij
een groot bouwbedrijf in Rotterdam en
droomt ervan te worden uitgezonden
naar Rio de Janeiro. Tot haar grote
schrik wordt ze echter op een project in
Zeeuws-Vlaanderen gezet. Een knappe
lokale schipper verandert vervolgens
haar blik op het leven (en de liefde).
Romantische komedie, die dankzij een
uitmuntend script en voortreffelijk spel
van de gehele cast (in het bijzonder
hoofdrolspeler Katja Herbers) anderhalf
uur lang weet te vermaken, charmeren
én zelfs te ontroeren.

Jelle de Jonge, Nederland, 2017,
98 min., Romantiek, Komedie

Annette Bening schittert in dit
romantische drama als de excentrieke
Oscarwinnares Gloria Grahame, de
ooit zo geliefde Hollywood-actrice die
nu haar dagen slijt in kleine theaters.
De ooit zo geliefde Hollywood-actrice
Gloria Grahame (Annette Bening) slijt
tegenwoordig haar dagen in kleine
theaters. Op tournee door Engeland
ontmoet ze de jonge acteur Peter Turner
(Jamie Bell) die al snel in de ban raakt
van de legendarische femme fatale. Wat
begint als een vurige affaire, ontwikkelt
zich gaandeweg tot een diepe relatie.
Hoewel Gloria bijna 30 jaar ouder is,
blijkt Peter de enige persoon te zijn bij
wie ze troost kan vinden. Hun passie en
levenslust worden echter zwaar op de
proef gesteld wanneer Gloria ernstig ziek
blijkt te zijn.

Paul Mc Guigan, GB, 2017, 106 min.,
Biografie/Drama/Romantiek

Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster,
Nederland, 2018, 77 min., Docu

WEG van jou

Een gezellige familiereünie ontaardt
in een chaotisch samenzijn als de
familieleden noodgedwongen twee
dagen en nachten met elkaar moeten
doorbrengen.

grace jones:
bloodlight and bami
15.30 uur

Groter dan het leven, wild, uitdagend
en androgyn, maar ook model, popicoon en actrice – Grace Jones is het
allemaal.
Met Pull Up To The Bumper en Slave
To The Rhythm sloeg Grace Jones in
de jaren tachtig een brug tussen disco
en new wave. De film neemt ons mee
naar Jamaica waar we kennismaken
met haar familie en de achtergrond
van haar traumatische jeugd. We zien
haar in Parijs op een fotoshoot met de
beroemde fotograaf (en toenmalige
partner en vader van haar zoon) JeanPaul Goude en tijdens een spectaculair
optreden in 2016 in Dublin waar ze
iconische hits vertolkt. Deze film vlecht
het publieke en privé leven van Grace
Jones samen in een uniek portret dat
alle facetten van haar leven toont:
de zigeuner, de artiest en feestende
hedonist, de warme en grappige
vrouw en moeder met het felle en
vasthoudende zakentalent. Dit is een
Grace zoals we haar nog niet kenden.

Sophie Fiennes, GB, Ierland, 2017,
115 min., Docu
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