
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 7777

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)

 Kaarten verkrijgbaar via 
www.oxville.nl

Mede mogelijk gemaakt door :

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

8  juni      19:00    FREEDOM FIELDS / Oxville in de Wijk /  Locatie: CLUPPI

€ 1,- 
ACTIE VOOR 
STADSPAS
HOUDERS

coming autumn 2019



GREEN BOOK

MOONLIGHTMOONLIGHT Masha & 
de Beer

8
zaterdag

13:00

2 Oxville Junior

Doxville

Oxville Oscars

drama           111 min.    Nederlands ondertiteld

zondag
19:00

animatie        -  min.      Nederlands gesprokenMoonlight is een Amerikaans drama dat zich 
afspeelt in een ruige buurt van Miami. De film 
volgt drie periodes uit het leven van een 
jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt 
met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele 
geaardheid en plaats in de wereld.

MOONLIGHT

Regisseur: Barry Jenkins
Cast: Mahershala Ali, Naomie Harris, 
Trevante Rhodes
Jaar: 2016
Land: Verenigde Staten

Regisseur: Oleg Kuzokov
Jaar: 2018
Land: Turkije

FREEDOM FIELDS 8zaterdag
19:00

Locatie: CLUPPI

Kom op 8 juni het nationale damesvoetbalelftal van Libië 
aanmoedigen bij de vertoning van Freedom Fields, een 
samenwerking van IDFA, Oxville Cinema en Moviezone. De 
vertoning is op een wel heel bijzonder locatie, de indoor 
voetbalzaal Cluppi in Amsterdam Nieuw-West. In deze 
krachtige documentaire zie je hoe de vrouwen het opne-
men tegen maatschappelijke verwachtingen, in een land 
waar hun sport verboden is. In Freedom Fields zie je dat het 
nieuws over een mogelijke interland van het Libische 
vrouwenvoetbalteam, ook de tegenstanders van de vrouwen-
sport de kans geeft om van zich te laten horen.

documentaire              98 min.         Engels ondertiteld

Regisseur: Naziha Arebi
Jaar: 2018
Land: Libië

Devil’s Pie
D’angelo

10
maandag

19:30

documentaire         84 min.        Nederlands ondertiteld

Devil’s Pie – D’Angelo is een intiem 
portret van één van de meest 
mysterieuze figuren uit de 
hedendaagse muziekscene: D’Ange-
lo, die met zijn albums Brown Sugar 
(1995) en Voodoo (2000) een 
ongeëvenaarde status verwierf 
binnen de neo-soul movement. De 
soulmuzikant ging de jaren ervoor 
door een moeilijke periode waardoor 
hij meer dan een decennium uit het 
publieke oog verdween. In die tijd 
raakte hij in een spirituele crisis door 
zijn status als superster, wat zich uitte 

in meerdere tragedies en keerpunten 
in zijn leven. Bijlsma duikt in de wereld 
van de muzieklegende en komt via 
interviews en nog nooit eerder 
vertoond archiefmateriaal, er 
langzaam achter wie D’Angelo 
eigenlijk is. Zij neemt ons mee in zijn 
innerlijke strijd tussen zijn afkomst uit 
het arme Virginia, waar hij opgroeide 
in de kerk van zijn grootouders, de 
verleidingen van de muziekindustrie 
en de macht die de muziek met zich 
meebrengt.

Regisseur: Carine Bijlsma 
Cast: D’Angelo
Jaar: 2019
Land: Verenigde Staten

Baantjer
Het Begin 

17
zondag

19:30

drama         Nederlands gesproken

In de roerige jaren ‘80 wordt 
rechercheur De Cock gestatio-
neerd in het rauwe politiestati-
on op de Warmoesstraat in 
Amsterdam. Samen met zijn 
nieuwe partner Montijn stuit De 
Cock op een moordzaak die 
leidt naar een mogelijke aanslag 
tijdens de kroning van prinses 
Beatrix. Ze moeten alles op alles 
zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.

IN 
BLUE

18
dinsdag

19:30

drama          102 min.             Nederlands gesproken

Wanneer de Nederlandse stewardess Lin 
tijdens een vlucht helpt bij een bevalling, 
confronteert dit haar met haar eigen 
verleden. Een toevallige ontmoeting met 
de vijftienjarige Nicu, die in de onder-
grondse tunnels van Boekarest leeft, 
mondt uit in een complexe verbonden-
heid tussen beiden. 

Regisseur: Jaap van Heusden
Cast: Maria Kraakman, 
Bogdan IancuBrannigan
Jaar: 2017
Land: Nederland, België, Roemenië

Regisseur: Arne Toonen
Cast: Waldemar Torenstra, Tygo Gernandt, 
Robert de Hoog, Loes Luca, Ruben van der Meer, 
Horace Cohen, Lisa Smit
Jaar: 2019
Land: Nederland

Doxville

THREE 
IDENTICAL
STRANGERS

20
donderdag

19:30

documentaire    96 min.          Nederlands ondertiteld

Drielingbroers Bobby, Eddy en David zijn 
vlak na de geboorte van elkaar gescheiden 
en brachten hun jeugd door in verschillen-
de adoptiegezinnen, totaal onwetend van 
elkaars bestaan. Het herenigde drietal stort 
zich onvervaard in een warm bad van 
publieke aandacht dat hen van krant naar 
krant en van talkshow naar talkshow 
brengt. Overal is men even verbaasd over 
hoe nature toch dominanter blijkt dan 
nurture. Maar als de wittebroodsweken 
voorbij zijn, krijgt het verhaal een wonderlij-
ke maar ook tragische wending. Hun 
identieke genetische pakket blijkt een 
onvermoede schaduwzijde te hebben. 

Regisseur: Tim Wardle
Cast: Silvi Alzetta-Reali , Eddy Galland , 
Ron Guttman
Jaar: 2018
Land: Verenigd Koninkrijk

Peterloo 26
donderdag

19:30

drama       154 min.      Nederlands ondertiteld

Peterloo vertelt het verhaal van een van de 
meest bepalende momenten voor de Britse 
democratie, die van de beruchte Peterloo 
Massacre. 1819. Ontevreden over de steeds 
maar grotere armoede in het land, komen 
meer dan zestigduizend mannen, vrouwen 
en kinderen bijeen op het St Peter´s Field in 
Manchester om politieke hervorming te 
eisen van hun bestuurders. Wat een vreed-
zaam protest had moeten worden, liep uit 
op een van de zwartste bladzijden uit de 
Britse geschiedenis.

Regisseur: Mike Leigh
Cast: Rory Kinnear, Pearce Quigley, 
David Moorst, Maxine Peake
Jaar: 2019
Land: Verenigd Koninkrijk

drama       130 min.  Nederlands ondertiteld

Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is 
naar een lijfwacht voor zijn tournee door het 
zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony 
Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die 
graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door 
verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een 
speciale reisgids (The Green Book) die hen 
informeert over plekken waar Afro-Amerikanen 
welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis worden zij 
geconfronteerd met hun tegengestelde persoon-
lijkheden, gevaar en racisme maar ook met onver-
wachte menselijkheden en een volle dosis humor. 
Om veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen 
aan de kant moeten zetten er ontstaat een bijzon-
dere vriendschap.

Regisseur: Peter Farrelly
Cast: Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

Oxville in de wijk

Doxville

 Kaarten verkrijgbaar via 
www.oxville.nl

WK Vrouwenvoetbal special

19
woensdag

19:30

GREEN BOOK 27donderdag
19:30

Oxville Oscars

Oxville Oscars

If Beale Street
Could talk

30
zondag

19:00

drama         120 min.         Nederlands ondertiteld

If Beale Street Could Talk speelt zich af in het begin van de jaren 70 
in Harlem, New York en vertelt het verhaal over de liefde tussen 
Clementine ‘Tish’ Rivers en Alonzo ‘Fonny’ Hunt. Na een jarenlange 
vriendschap durven zij op 19 en 20 jarige leeftijd toe te geven aan 
hun liefde voor elkaar en dromen zij van een toekomst samen. Alles 
loopt voorspoedig, totdat Fonny valselijk wordt beschuldigd van 
een verkrachting en hij in de gevangenis belandt. Tish ontdekt dat 
ze zwanger is en samen met de volledige steun van haar familie 
doet zij er alles aan om de onschuld van Fonny te bewijzen. Tish 
voelt zich machteloos maar ondanks alles houdt zij hoop en 
vertrouwt zij op de liefde tussen haar en Fonny. Regisseur: Barry Jenkins

Cast: KiKi Layne, Stephan James, Regina 
King, Colman Domingo
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

Van 12 t/m 22 september zal het West Beach 
Filmfestival (WBFF) plaatsvinden. Deze editie 
zal Oxville Cinema een deel van de program-
mering op zich nemen en zo in stijl het nieuwe 
filmseizoen aftrappen! WBFF is een gratis 
openluchtbioscoop. Naast een groot aanbod 
van zowel klassieke als recente films krijgt ook 
aanstormend talent een podium. Kom daarom 
naar het WBFF aan het Sloterstrand (Noordzij-
de 41, nabij haven De Duikelaar) en wees op tijd 
want vol is vol. Bij regen vertonen we de film in 
een tent.Jongeren onder de 16 jaar zijn welkom 
onder begeleiding van een volwassene.

In Masha en de Beer beleven Masha (Een 
ondeugend meisje dat niet stil kan zitten) en 
de vriendelijke Beer enkele leuke, grappige 
en vermakelijke nieuwe avonturen op het 
grote doek. Ook haar andere vriendjes 
Panda, Pinguïn, Rosie het varken en Tijger zijn 
weer van de partij. Van logeerpartijtjes tot een 
potje ijshockey en van apenstreken tot 
zeemeerminnen, met Masha en de Beer is 
het altijd een dolle boel!


