
 

  

jeugdfi lm
Overzicht van vertoningen 
van kinder- en jeugdfilms in 
de Nederlandse filmtheaters 
en filmhuizen. adressen van 
de betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste deel 
van deze agendarubriek.

almere
k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek cinekid | Hocus Pocus 
met alfons alfrink 4+ ma 13 en do 16, 
14.00 | Levende bezems 9+ di 14 en vr 
17, 14.00 | Mother, i Love You 10+ wo 15 
en za 18, 14.00 

amersfoort
k Fth De lieve Vrouw Hocus Pocus 
met alfons alfrink 4+ vanaf wo 8 | 
Johan en de verenkoning 6+ vanaf do 9 
| nog te zien | Kleine anna & lange oom 
4+ | cinekid | za 18 t/m zo 26 dagelijks 
met Hocus Pocus met alfons alfrink 
4+, Johan en de verenkoning 6+, 
Levende bezems 9+ en Mother, i Love 
You 10+ | mini app Lab | In de fi lmfoyer 
kun je op één van de vele IPads aan de 
slag met de beste creatieve apps 3+ wo 
22 t/m vr 24, 13.00-17.00 

amsterdam
k eye Filmmuseum Hocus Pocus 

met alfons alfrink 4+ vanaf wo 8 
(voorpremière op zo 5) | Johan en de 
verenkoning 6+ vanaf za 11 | Het leven 
volgens Nino 6+ vanaf wo 15 | Trippel 
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf 
wo 8 
k Het ketelhuis De boxtrollen 6+ 
vanaf do 2 | Hocus Pocus met alfons 
alfrink 4+ vanaf do 9 | Johan en de 
verenkoning 6+ vanaf do 9 | Het leven 
volgens Nino 6+ vanaf do 16 | Maya de 
bij 4+ vanaf do 9 | Trippel Trappel: 
Dierensinterklaas 4+ vanaf do 9 | 25 
jaar bosbros | brammetje baas 6+ za 
4 en zo 5 (Met DVD cadeau bij 2 
kaartjes!) | cinekid | Het Internationale 
Film, Televisie- en Nieuwe Mediafestival 
voor de jeugd do 9 t/m za 18 

k Pathé tuschinski The boxtrolls 
6+ vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas 
& het pratende paard 4+ vanaf do 16 | 
Dummie de Mummie 6+ vanaf do 9 
k rialto verhalen in de herfst | 
Hocus Pocus met alfons alfrink 4+ 
vanaf za 11 | Johan en de verenkoning 
6+ vanaf za 11 | Het leven volgens Nino 
6+ vanaf wo 15 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Loenatik te gek 6+ za 4, zo 5 | cinekid 
| believe 8+ wo 22, do 23, za 25 | Ho-
cus Pocus met alfons alfrink 4+ zo 12, 
za 18, zo 19, ma 20, di 21, wo 22, do 23, 
vr 24 | Kleine anna & lange oom 4+ zo 
12, wo 22, do 23 | Mijn mama is in ame-
rika en ze heeft  buff alo bill ontmoet 
5+ vr 24, zo 26 | Mother, i Love You 10+ 
ma 20, di 21 | cinekid workshops | 3D 
Avatarfabriek 7+ di 21 | Casting 6+ do 23 

arnhem
k Focus Filmtheater Kerity en het 
geheim van eleonore 6+ za 4 en zo 5, 
13.35 | Kleine anna & lange oom 4+ za 
4 en zo 5, 13.30 | peuterochtend | De 
nieuwe avonturen van het molletje 4+ 
di 14 en wo 15, 09.45 | cinekid | Hocus 
Pocus met alfons alfrink 4+ ma 20. 
13.45 | wo 22, 13.00 | Levende bezems 
9+ wo 22, 11.30 | vr 24, 13.45 | Mother, i 
Love You 10+ ma 20 en vr 24, 11.30 | 
cinekid workshops | Light Up di 21, 
11.00 en 13.00 | Sjef de Superchef do 23, 
11.00 en 13.00 | sprookjesfestival | 
Johan en de verenkoning 6+ za 18, zo 
19, za 25 en zo 26, 13.30 | ma 20 t/m vr 
24, 13.15 | Minuscule en de 
mierenvallei 4+ za 18, zo 19, za 25 en zo 
26, 13.35 | ma 20 t/m vr 24, 11.15 en 
13.30 | De nieuwe avonturen van het 
molletje 4+ ma 20 t/m vr 24, 11.00 | 
griezelavond | Dolfj e Weerwolfj e 6+ di 
21, 18.30 | De Griezelbus 8+ di 21, 19.00 

breda
k Chassé Cinema Hocus Pocus met 
alfons alfrink 4+ vanaf wo 8 | Johan en 
de verenkoning 6+ vanaf do 9

bussum
k Filmhuis Bussum Kleine anna & 
lange oom 4+ za 11, zo 12, za 18, zo 19, za 
25 en zo 26, 13.30 | wo 29, 14.45 | Kleine 
Nicolaas gaat op vakantie 6+ wo 1 en 
wo 8, 14.30 | za 4 en zo 5, 13.00 | Pieter 
Post: de fi lm 4+ za 4 en zo 5, 13.30 | 
Planes 2: redden en blussen (3D) 5+ 
za 11, zo 12, za 18, zo 19, za 25 en zo 26, 
13.00 | wo 22, 14.45 | cinekid | Het 
Internationale Film, Televisie- en 
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd ma 
13 t/m wo 15, 9.15-16.00 

Delft 
k Filmhuis lumen casper en emma 
4+ vanaf wo 29 | Kleine Nicolaas gaat 
op vakantie 6+ vanaf wo 29 | Minus-
cule en de mierenvallei 4+ vanaf do 2 | 
Pim en Pom 4+ vanaf do 2 | cinekid | 
Het Internationale Film, Televisie- en 
Nieuwe Mediafestival voor de jeugd zo 
19 t/m zo 26 

Den bosch
k Verkadefabriek Johan en de 
verenkoning 6+ vanaf za 11 | Het leven 
volgens Nino 6+ vanaf za 18 | Trippel en 
Trappel 4+ vanaf za 11 | kinderfi lm-
feest | Films, workshops, etc. in de 
herfstvakantie van za 18 t/m zo 26 

Den haag
k Pathé Buitenhof The boxtrolls 6+ 
vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas & 
het pratende paard 4+ vanaf do 16 | 
Maya de bij 4+ vanaf wo 8 | Trippel 
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf 
wo 8 

le carrés plot zit 
een stuk steviger 
in elkaar dan die 
van corbijns eer
dere The Ameri-
can, waardoor de 
actie tijdens 
wind stille mo
menten niet als 
een pudding in
eenzakt. corbijn 
slaagt erin de 
meeste persona
ges hier als echte 
mensen en niet als 
archetypen neer 
te zetten.

mark van den tempel over 
A Most Wanted Man in de 
filmkrant

Dé oorlogsfi lm bestaat niet
Goede timing, zou je cynisch kun-
nen zeggen over het thema Oorlog 
in Filmhuis De Zwarte Doos in 
Eindhoven. Het fi lmhuis besteedt 
met twee fi lms (6 en 7 oktober)  en 
een lezing (8 oktober)  aandacht 
aan de menselijke activiteit die 
sinds mensenheugenis dood en 
verderf zaait. Het op de oorlogsro-
man van James Jones gebaseerde 
The Thin Red Line, waarmee Ter-
rence Malick na twintig jaar in 
1998 terugkeerde in de fi lmwereld, 
gaat over de slag om het eilandje 
Guadalcanal in de Stille Zuidzee 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een Amerikaans peloton gaat de 
strijd aan met de Japanse verdedi-
gers. De fi lm toont een chaotische 
en meeslepende strijd, maar Ma-
lick stond geen Saving Private 
Ryan of Letters from Iwo Jima voor 
ogen, de indrukwekkende oorlogs-
fi lms van Steven Spielberg en Clint 
Eastwoord. Dat de regisseur op-

merkelijk veel oog heeft  voor de 
fl ora en fauna op het strijdtoneel, 
illustreert dat The Thin Red Line 
meer een fi losofi sche refl ectie op 
oorlog is dan een rechttoe-recht-
aan oorlogsfi lm. Dat geldt niet 
voor de documentaire Return to 
Homs, de openingsfi lm van het 
IDFA vorig jaar. De fi lm volgt een 
groepje jonge strijders in de hope-
loze verdediging van de door het 
Syrische leger belegerde stad 

Homs. De kijker ziet meedogen-
loos geweld van het leger, maar de 
fi lm roept ook vragen op over het 
tegen beter weten in blijven vol-
houden van de jonge strijders, die 
liever omkomen in de strijd dan die 
op te geven. The Thin Red Line en 
Return to Homs gaan allebei over 
oorlog, maar dat is de enige over-
eenkomst. Over de grote verschil-
len tussen oorlogsfi lms – van paci-
fi stische oproep tot aansporing om 
de vijand van de aardbodem te ver-
drijven - houdt fi lmdocent Jan 
Salden 8 oktober een lezing. 

DeZwarteDoos.nL
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above Us all               
alphabet               
as above so below               
chef               
clouds of Sils Maria               
Dorsvloer vol confetti               
Gett, the Divorce Trial of Viviane amsalem               
Le grand cahier               
into the Storm               
Kreuzweg               
Life of crime               
a Most Wanted Man               
November Man               
De overgave               
The Prince               
Sin city: a Dame to Kill for               
The Tale of Princess Kaguya               
The Third Side of the river               
Watermark               
What if               
  

 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

the thin reD Line
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