Naar de Film in Theater de Meervaart.

PRESENTS

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

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 filmliefhebbers 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.
Community Cinema pur sang.
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 Oscarwinnaars tot documentaires, van wereldcinema tot Nederlandse
klassiekers. Naast de reguliere vertoningen hebben we ook
specials en proberen we waar mogelijk interessante gasten uit te
nodigen die een inleiding of nagesprek kunnen houden bij een
filmvertoning.

Kaarten verkrijgbaar via
www.oxville.nl
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19:30 DIEGO MARADONA / Doxville / Nederlands ondertiteld
20:00 DIEGO MARADONA / Doxville / Nederlands ondertiteld
19:30 MOMMY / Nederlands ondertiteld
19:30 NOCES / Nederlands ondertiteld
13:00 DOCULAB SURINAME / Doxville / Nederlands gesproken /onderti-
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19:30
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BOHEMIAN RHAPSODY / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld
THE FAVOURITE / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld
A STAR IS BORN / Oxville Oscars / Nederlands ondertiteld

SORRY TO BOTHER YOU / Nederlands ondertiteld
WAN PIPEL / Oxville Classics / Nederlands gesproken/ ondertiteld

In november
voor € 1,naar de film
met de stadspas

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via:

www.oxville.nl

Mede mogelijk gemaakt door :

Bezoekadres:
De Meervaart
Meer en Vaart 300,
1068 LE Amsterdam
Tel: 020 410 7777

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Doxville

3

Oxville Oscars

Bohemian
Rhapsody
drama

120 min.

donderdag
19:30

Nederlands ondertiteld

'Bohemian Rhapsody' volgt het
verhaal van de Britse band Queen
met leadzanger Freddie Mercury.
De band, die in 1970 wordt opgericht, weet al snel door te breken
met diverse hits als 'We Will Rock
You' en 'Radio Ga Ga'. De band
weet door de jaren heen een
legendarische status te vergaren
met als hoogtepunt het Live Aid
benefietconcert in 1985.

13 Diego Maradona 4
The
Favourite
Doxville

Oxville Oscars

zondag
17:00

drama

120 min.

Nederlands ondertiteld

Het begin van de 18e eeuw, Engeland
is in oorlog met Frankrijk. De broze
koningin Anne zit op de troon. Haar
goede vriendin Lady Sarah regeert in
haar plaats over het land en draagt
tegelijkertijd zorg voor Anne’s slechte
gezondheid en haar woedeuitbarstingen. Als de nieuwe dienares
Abigail arriveert, raakt Sarah onder de
indruk van haar charme.

documentaire

125 min.

10
zondag
19:30

drama
Regisseur: Bryan Singer
Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee
Jaar: 2018
Land: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten

Regisseur: Yorgos Lanthimos
Cast: Olivia Colman, Emma Stone, RachelWeisz
Jaar: 2018
Land: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten

Oxville Oscars

A STAR IS BORN
drama / romantiek

135 min.

woensdag
19:30

30

Nederlands ondertiteld

Jackson Maine is een countryzanger die op de rand
van de afgrond staat als hij een getalenteerde onbekende zangeres ontdekt, genaamd Ally. Als de twee
een hartstochtelijke liefdesrelatie beginnen zet
Jackson Ally in de spotlights en werpt haar in de
wereld van de sterren. Maar als zijn eigen carrière in
de schaduw komt te staan van die van Ally begint hij
het steeds moeilijker te vinden om met zijn vergane
glorie om te gaan.

Regisseur: Bradley Cooper
Cast: Bradley Cooper, Lady GaGa,
Sam Elliott
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

139 min.

Nederlands ondertiteld

Special in het kader van de Dag van de
Mantelzorg. Diane, een alleenstaande
moeder, probeert haar onrustige puberzoon weer op de rails te krijgen. Steve
kan heel lief en zacht zijn, maar op het
andere moment uiterst druk en soms
zelfs gewelddadig. Diane kan Steve's
stemmingen maar moeilijk onder
controle krijgen. Een nieuwe vriendschap met een verlegen buurvrouw, die
een klik met zowel moeder als zoon
heeft, lijkt het tij te doen keren.

Regisseur: Xavier Dolan
Cast: Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon,
Suzanne Clément
Jaar: 2014
Land: Canada

6

woensdag
20:00

Nederlands ondertiteld

Diego Maradona is een nieuwe film van Oscarwinnaar Asif
Kapadia (Amy), over de opkomst en ondergang van stervoetballer Diego Maradona. Gemaakt aan de hand van meer dan
500 uur aan archiefmateriaal schetst de film een uniek
portret van deze man, rebel, held, en voor velen: God. Op 5
juli 1984 arriveerde de 23-jarige Diego Maradona voor een
recordbedrag bij SSC Napoli. De club had voorheen nooit
een groot toernooi gewonnen, en verlangde naar meer
succes. De charismatische Argentijn trok Napels naar hun
eerste winst ooit, en werd door velen aanbeden. In een stad
waar zelfs de duivel nog bodyguards nodig had, werd Maradona groter dan God.

MOMMY

maandag
19:30

drama

98 min.

DocuLab Suriname
documentaire

270 min.

13
woensdag
19:30

Nederlands ondertiteld

"We moeten een beetje met onze tijd
meegaan", zegt Zahira's moeder lachend.
Zahira is achttien en mag vanuit haar
ouderlijk huis in België via Skype - heel
modern - kennismaken met drie huwelijkskandidaten in Pakistan. Zahira heeft
haar twijfels, maar wil haar ouders een
plezier doen. De familiebanden zijn
immers hecht en liefdevol. Maar tussen de
verwachtingen en tradities van haar
ouders en de westerse levensstijl waar
Zahira ook mee is opgegroeid, zitten
vrijwel onoverbrugbare verschillen.

Special in het kader van de viering van de Surinaamse
onafhankelijkheid (25 november): Suriname heeft een rijke
historie en kent vele culturen met een grote eigenheid. De
diversiteit van Suriname is een vaak aangehaalde kwaliteit.
Veel van wat zich heeft afgespeeld en zich nog afspeelt en
ontwikkelt, is verborgen voor grote delen van onze gemeenschap. Dit kan tot leven worden gebracht op het grote witte
doek of op de intiemere tv in huiselijke kring. Doculab '8 voor
40' is geïnitieerd ter gelegenheid van 40 jaar Onafhankelijkheid waarbij voor elk jubileum jaar een documentaire
gemaakt zou worden. Het doel van dit initiatief is een documentaire cultuur voor het vertellen van eigen verhalen, te
stimuleren in Suriname.

Regisseur: Stephan Streker
Cast: Lina El Arabi, Sébastien Houbani,
Babak Karimi
Jaar: 2016
Land: België, Pakistan, Luxemburg, Frankrijk

Sorry to
Bother You
drama

120 min.

24

Nederlands gesproken/ondertiteld

Regisseur: Asif Kapadia
Cast: Diego Maradona
Jaar: 2019
Land: Verenigd Koninkrijk

Noces

zondag
13:00

9

maandag
19:30

Nederlands ondertiteld

Een zwarte telemarketeer met weinig
gevoel van eigenwaarde ontdekt een
magische sleutel tot zakelijk succes. Hij
brengt zichzelf naar de bovenste regionen van de hiërarchie, net op het
moment dat zijn collega's zich verzetten tegen onrechtvaardige arbeidsomstandigheden. Wanneer hij het macabere geheim van zijn bedrijfsleiders
blootlegt, moet hij beslissen of hij wil
opstaan of zich wil uitkopen.

Regisseur: Boots Riley
Cast: Lakeith Stanfield, Tessa Thompson,
Armie Hammer
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

Regisseurs: Ananta Khemradj, Ginny
Roos, Kenrich Cairo, Nancy de
Randamie, Rosita Leeflang, Tessa
Leuwsha
Jaar: 2019
Land: Nederland Suriname

Oxville Classics

Wan Pipel
drama

120 min.

11

woensdag
19:30

Nederlands gesproken

Een knappe Surinaamse man verlaat
gehaast zijn Nederlandse vriendin om zijn
stervende moeder in Paramaribo op te
zoeken. Terug in zijn thuisland raakt hij al
snel geconfronteerd en geobsedeerd door
zijn eigen cultuur. Als hij echter verliefd
wordt op Hindoestaanse 'Rubia' staat de
gemeenschap op zijn kop.

Regisseur: Pim de la Parra
Cast: Willeke van Amelrooy, Borger Breeveld,
Gangaran Panday
Jaar: 1976
Land: Suriname

