
Met Oxville Cinema beogen wij een ontmoetingsplek te creëren 
waar alle bewoners van Nieuw-West terecht kunnen. Wij richten 
onze programmering daarom zo breed mogelijk in; van kinderfilms 
tot documentaires, van wereldcinema tot misdaad-en horrorfilms. 
Naast de reguliere vertoningen hebben we ook specials en probe-
ren we waar mogelijk interessante gasten uit te nodigen die een 
inleiding kunnen geven bij een filmvertoning. 

Naast het feit dat ‘Oxville’ een letterlijke vertaling van ‘Osdorp’ is, 
verwijst het ook naar een community. En dat is precies in het 
stierenoog; wij willen een community van filmlie�ebbers opbouwen 
en aanspreken in Osdorp en de rest van Amsterdam Nieuw-West. 
Plak er ‘Cinema’ achter en het is direct duidelijk waar het om gaat. En 
last but not least is het natuurlijk een dikke vette knipoog naar het 
moderne meesterwerk van Lars von Trier: Dogville (2003)

PRESENTS

Filmprogramma 2019
Alle vertoningen vinden plaats in Theater de Meervaart, Amsterdam.

Naar de Film in Theater de Meervaart.

Bezoekadres:
De Meervaart

Meer en Vaart 300, 
1068 LE Amsterdam
Tel: 020 410 7720

 Kaarten verkrijgbaar via 
www.oxville.nl

Mede mogelijk gemaakt door :

Oxville Horror

THE PRODIGY 28
dinsdag

20:00
horror         92 min.        Nederlands ondertiteld

Wanneer haar jonge zoon Miles zich steeds merkwaardiger gaat 
gedragen, begint Sarah te vermoeden dat hij wordt bezeten 
door iets bovennatuurlijks. Ze vreest voor de veiligheid van haar 
familie maar klampt zich tegelijkertijd vast aan haar moederin-
stinct om Miles te beschermen. De verontrustende gebeurtenis-
sen dwingen haar echter om haar verleden onder ogen te zien 
waarbij de grens tussen waan en werkelijkheid steeds vager 
wordt.

Regie: Nicholas McCarthy
Cast: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, 
Peter Mooney
Jaar: 2019
Land: Verenigde Staten

Dragon
Ball Super:
BROLY

29
woensdag

19:30

animatie     101 min.     Nederlands ondertiteld

Als Goku en Vegeta geconfronteerd worden 
met de macht en kracht van de legendari-
sche Super Saiyan Broly, gaan zij hun 
dodelijkste uitdaging ooit aan. Zullen zij 
genoeg kracht hebben om hun thuis te 
beschermen? Of zal alles en iedereen nodig 
zijn om tegen deze onaantastbare macht op 
te kunnen? Dragon Ball Super: Broly is de 
eerste film uit de Dragon Ball Super serie. Hij 
is gebaseerd op het originele verhaal, scena-
rio en de character designs van schepper 
Akira Toriyama en heeft een gemoderniseer-
de grafische stijl die herinnert aan de klassie-
ke Dragon Ball manga serie.

Regisseurs: Tatsuya Nagamine
Stemmen: Sean Schemmel, Christopher 
Sabat, Vic Mignogna
Jaar: 2018
Land: Japan

COMING 
SOON
COMING 
SOON ...

2  mei      18:00    BON BINI HOLLAND 2  / Nederlands gesproken

4  mei      13:00    BANKIER VAN HET VERZET / Nederlands gesproken

8  mei      19:30    GANZ: HOW I LOST MY BEETLE / Doxville / Nederlands ondertiteld

11  mei      13:00    KLARA EN DE GEKKE KOEIEN / Oxville Junior / Nederlands gesproken

14  mei      19:30    THE BATTLE OF ALGIERS / Oxville Classics / Nederlands ondertiteld

15  mei      19:30    BEAUTIFUL BOY / Nederlands ondertiteld

17  mei      19:30    COLD WAR / Oxville Oscars  / Nederlands ondertiteld

20  mei      19:30    WAD, OVERLEVEN OP DE GRENS.. / Doxville / Nederlands gesproken

21  mei      19:30    THE MAN WHO STOLE BANKSY / Doxville / Nederlands ondertiteld

22 mei      19:30    KLANKEN VAN OORSPRONG / Doxville / Nederlands gesproken

25 mei      13:00    DE FABELTJESKRANT / Oxville Junior / Nederlands gesproken

26 mei      19:00    THE WIFE / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld

28 mei      20:00    THE PRODIGY / Oxville Horror / Nederlands ondertiteld

29  mei      19:30    DRAGON BALL SUPER: BROLY / Nederlands ondertiteld

2  juni      19:00    MOONLIGHT / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld

8  juni      13:00    MASHA EN DE BEER / Oxville Junior /  Nederlands gesproken

10  juni      19:30    DEVIL’S PIE - D’ANGELO / Doxville / Nederlands ondertiteld

17  juni      19:30    BAANTJER HET BEGIN / Nederlands gesproken

18 juni      19:30    IN BLUE / Nederlands gesproken

19  juni      19:30    BAANTJER HET BEGIN / Nederlands gesproken

20  juni      19:30    THREE IDENTICAL STRANGERS / Doxville  / Nederlands ondertiteld

26  juni      19:30    PETERLOO / Nederlands ondertiteld

27  juni      19:30    GREEN BOOK / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld

30 juni      19:00    IF BEALE STREET COULD TALK / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld



MEI BANKIER 
VAN HET
VERZET

4
zaterdag

13:002

Oxville Junior

Met welkomswoord van Jandino Aspiraat

komedie       89 min.   Nederlands gesproken

donderdag
18:00

drama         123 min.  Nederlands gesproken

Net als Robertico zijn vriendin Noella op Curaçao ten 
huwelijk wil vragen, besluit zij een “time-out”in te 
lassen. Robertico is vastberaden om haar terug te 
winnen en vliegt haar achterna terug naar Nederland. 
Bij aankomst blijkt er concurrentie op de loer te liggen: 
de aantrekkelijke ideale schoonzoon Christiaan. 
Robertico besluit zijn oude FC Kip-vrienden om hulp te 
vragen. Samen met Sydney, Rajesh, Gerrie en tante 
Judeska zet Robertico alles op alles om Noella’s hart 
weer te veroveren om zo alsnog een ring om haar 
vinger te kunnen schuiven. Maar hoe laat je zien dat je 
het beste huwelijksmateriaal bent, als alles wat je 
aanraakt verandert in een fiasco?

BON BINI
HOLLAND 2

Bankier van het Verzet is het waargebeurde 
verhaal van een Nederlandse verzetsheld. Als 
bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in de 
Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij 
zijn financiële contacten voor het verzet wil 
inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn 
broer bedenkt hij een riskante constructie om 
grote leningen af te sluiten waarmee het verzet 
gefinancierd kan worden. Hoe grootschaliger 
de operatie wordt, hoe meer mensen er vanaf 
weten. Iedere dag neemt de kans toe dat 
iemand dat ene foutje maakt dat een einde kan 
maken aan de daden en het leven van de 
bankier van het verzet.

Regisseur: Jon Karthaus
Cast: Jandino Asporaat, Liliana de Vries, 
Lone van Roosendaal, Dennis Rudge, Phi 
Nguyen, Sergio Ijssel, Alpha Oumar Barry
Jaar: 2017
Land: Nederland

Regisseur: Joram Lürsen
Cast: Barry Atsma, Jacob Derwig, 
Pierre Bokma
Jaar: 2018
Land: Nederland

GANZ: HOW I LOST 
MY BEETLE 

8
woensdag

19:30

Josef Ganz, auto-ingenieur en redacteur van het vaktijdschrift 
Motor-Kritik, verraste Duitsland toen hij in 1932 in een revoluti-
onaire kleine auto verscheen. Het was zijn droom: een lichte 
en wendbare auto die iedereen zich kan permitteren. Hitler, 
net aan de macht, deelde zijn droom. Alleen was er in Hitlers 
Duitsland geen plek voor de Joodse uitvinder Ganz. Dit is het 
verhaal van de man wiens ontwerpen en ideeën leidden tot 
de uitvinding van de Volkswagen Kever, maar die uiteindelijk 
alles kwijtraakte. In de film brengen Ganz’ familie en bewon-
deraars zijn verloren erfgoed weer tot leven.

documentaire               85 min.        Nederlands ondertiteld

Regisseur: Suzanne Raes
Jaar: 2019
Land: Duitsland, Nederland

Klare en de
gekke koeien

11
zaterdag

13:00

animatie          91 min.        Nederlands gesproken

Midden in de grote stad woont 
het jonge kalf Klara die maar 
één grote droom heeft. Als ze 
later groter is wil ze een grote 
ster worden! Op een dag krijgt 
Klara een langverwachte brief 
van haar vader. Ze heeft haar 
vader al jaren niet gezien en ze 
besluit hem op te zoeken. Zo 
komt Klara terecht in het echte 
boerderijleven vol avontuur. Ze 
maakt allemaal nieuwe 
vrienden, maar dan komt 

plotseling de boerderij in 
gevaar. Om de boerderij te 
redden uit de handen van een 
gemene zakenman, moeten 
Klara en haar vrienden 100 
appeltaarten bakken. Alleen de 
appels van de boerderij blijven 
maar verdwijnen… Gaat het 
Klara en haar vrienden lukken 
om de dader te pakken, haar 
droom waar te maken én de 
boerderij te redden?

Regisseur: Lise I. Osvoll
Jaar: 2018
Land:  Noorwegen

THE 
BATTLE
OF ALGIERS

14
dinsdag
19:30

drama/oorlog     121 min.    Nederlands ondertiteld

Piekfijn gerestaureerd Italiaans/Algerijns 
meesterstuk over de Algerijnse opstand 
tegen de Franse overheersing eind jaren 
vijftig van de vorige eeuw. De internationaal 
gelauwerde film is losjes gebaseerd op het 
boek Souvenirs de la Bataille d’Alger van 
verzetsstrijder Saadi Yacef en belicht zowel 
de Algerijnse kant als de Franse kant van de 
strijd, compleet met wederzijdse martelin-
gen, ‘politionele acties’, bomaanslagen en 
allerhande slinkse propaganda.  

Beautiful
Boy

15
woensdag

19:30

drama         121 min.  Nederlands ondertiteld

Journalist David Sheff en zijn getalenteer-
de tienerzoon Nic zijn twee handen op 
één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic 
worstelt met een drugsverslaving, stort 
zijn wereld plots in. David besluit om alles 
in het werk te stellen om zijn zoon te 
begrijpen en te redden. Maar hoe red je 
iemand die misschien niet gered wil 
worden? Is loslaten soms de enige moge-
lijkheid? Beautiful Boy vertelt het waarge-
beurde verhaal van een onvoorwaardelijke 
liefde tussen een vader en zijn zoon.

Regisseur: Felix van Groeningen
Cast: Steve Carell, Timothée Chalamet, 
Maura Tierney
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

Regisseur: Gillo Pontecorvo
Cast: Brahim Hadjadj, Jean Martin, Yacef 
Saadi, Samia Kerbasch
Jaar: 1966
Land: Algerije, Italië

Oxville Classics

COLD
WAR

17
vrijdag

19:30

drama       88 min.          Nederlands ondertiteld

In het Polen ten tijde van de Koude Oorlog 
is het voor Wiktor en Zula liefde op het 
eerste gezicht. Ze beleven een gepassio-
neerde romance, maar worden gescheiden 
door politiek en tegenslagen. In zijn 
zoektocht naar jonge artiesten om een 
ensemble op te zetten dat Poolse folklore 
opvoert, valt het oog van muzikant Wiktor 
op de jonge en vrijgevochten Zula. De twee 
voelen zich direct tot elkaar aangetrokken, 
maar lijken voortdurend op de vlucht 
tussen oost en west. Ze kunnen niet zonder 
elkaar, maar ook niet met elkaar. Cold War 
toont een onmogelijke liefde in een onmo-
gelijke tijd.

Regisseur: Pawel Pawlikowski
Cast: Tomasz Kot, Joanna Kulig, 
Agata Kulesza
Jaar: 2018
Land: Polen

WAD,
Overleven op 
de grens van 
water en land

20
maandag

19:30

Doxville

natuur        93 min.        Nederlands gesproken

Wad is de eerste Nederlandse natuurfilm over het 
waddengebied. Ruben Smit en zijn crew registreren dit 
unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere 
natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk 
jaargetijde. Vanuit een holistische benadering; alles 
heeft met alles te maken. Geen aaneenschakeling van 
mooie plaatjes maar een duidelijk verhaal met herken-
bare iconen zoals de zeehond, de bergeend en de 
slechtvalk. Met de nieuwste filmtechnieken, timelap-
ses, drones, microfotografie en onderwatercamera’s 
weet de crew de bijzondere natuur van de wadden 
vanuit alle perspectieven te vangen.

Regisseur:Ruben Smit
Jaar: 2018
Land: Nedrland

THE MAN WHO 
STOLE BANSKY 

21
dinsdag

19:30

documentaire          93 min.    Nederlands ondertiteld

In 2007 schildert Banksy in Bethlehem een soldaat die de papieren van 
een ezel controleert. Bedoeld als uiting van verwondering, maar door 
Palestijnen met grote ergernis bekeken. Een taxichau�eur besluit de 
muurschildering uit te zagen en op eBay aan te bieden. Wat volgt is een 
fascinerende tocht naar gerenommeerde musea, kunstverzamelaars 
over de hele wereld en uiteindelijk te koop op een kunstveiling. Filmma-
ker Proserpio interviewt bewoners uit Bethlehem, advocaten, kunstlief-
hebbers en kunsthandelaren en stuit op een schimmige wereld waar 
muurkunst te koop wordt aangeboden met een eigen excuus; uit 
commercie, om kunst te bewaren, beroepend op publiek eigendom of is 
het uiteindelijk toch diefstal? Regisseur: Marco Proserpio

Cast: Iggy Pop (stem)
Jaar: 2018
Land: Italië

Doxville

Oxville Oscars

Doxville

Doxville

Klanken van
de oorsprong

22
woensdag

19:30

documentaire        112 min.        Nederlands gesproken

Klanken van Oorsprong neemt ons mee in een indringende 
zoektocht naar de impact van oorlog, vlucht en opnieuw moeten 
beginnen op verschillende generaties Nederlands-Indische muzi-
kanten. Verhalen en muziek maken invoelbaar hoe de turbulente 
geschiedenis als last en inspiratiebron doorklinkt in hun invloedrij-
ke muzikale bijdrage aan Nederland en daarbuiten.
Regie: Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Cast: Riem de Wol� (Zichzelf), Liesbeth List 
(Zichzelf), Anneke Grönloh (Zichzelf), Hans Bax 
(Zichzelf)
Jaar: 2018
Land: Nederland

De
Fabeltjeskrant
de grote dierenbos-spelen

25zaterdag
13:00

animatie     83 min.     Nederlands gesproken

In het Grote Dierenbos is weer van alles te 
beleven. De picknick van Juffrouw Ooievaar 
dreigt in het water te vallen als Bor de Wolf 
geen uitnodiging heeft ontvangen en de 
andere dieren verdwalen. Daarnaast viert 
Stoffel de Schildpad zijn verjaardag en hij 
heeft wel een heel bijzondere wens: hij wil 
leren vliegen. En dan is het ook alweer tijd 
voor de jaarlijkse Grote Dierenbos-spelen. In 
de spannende competitie nemen Team 
Zwart en Team Wit het tegen elkaar op. 
Meneer de Raaf van Team Zwart zet 
letterlijk alles op alles om nu eens te winnen, 
maar zal dat hem lukken? 

The
Wife

26
zondag

19:00

drama         100 min.  Nederlands ondertiteld

Joan Castleman heeft veertig jaar lang 
haar talent, dromen en ambities opgeof-
ferd voor de literaire succescarrière van 
haar charismatische man Joe Castleman. 
Hun pact zorgde voor een stevig huwelijk, 
maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. 
De dag voordat haar man de Nobelprijs 
voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze 
een geheim te onthullen waardoor alles in 
één klap op losse schroeven komt te staan. 
Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian 
Slater spelen de hoofdrollen in The Wife.

Regisseur: Björn Runge
Cast: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian 
Slater, Max Irons, Elizabeth McGovern
Jaar: 2018
Land: Zweden, Verenigde Staten, 
Verenigd Koninkrijk

Regisseurs: Freek Quartier, Jens Møller
Stemmen: Georgina Verbaan, Elsje 
Scherjon, Armin van Buuren, Richard 
Groenendijk, Loes Luca
Jaar: 2018
Land: Nederland

Oxville Junior

Inleiding door regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich

Oxville Oscars

Inleiding door Guido Demaret 


