
Geachte leden van de Filmkring, 
 
Zoals u weet werd de film Girl die u afgelopen maand zag gevierd op het Filmfestival van Cannes. Inmiddels heeft 
de film zelfs zeventien prijzen op haar naam staan. Zo’n Filmkringfilm kunnen jullie niet meer overtreffen, denkt u 
nu misschien. We gaan toch ons best doen met de winnaar van de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes, 
namelijk Shoplifters.  
 
Shoplifters 

Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou 
een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar 
ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te 
stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en 
de familiebanden hevig op de proef worden gesteld. 
Shoplifters duurt 120 minuten. 
 
De trailer van Shoplifters  kunt u alvast hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=4g1ZdnL6v_A.  
 
Boekie Night (13 november) 

Er staat weer nieuw seizoen Boekie Nights voor de deur! We trappen af op dinsdag 13 november met de 
bijzondere auteurs Suzanne Wouda en Cornald Maas. Zoals gewoonlijk is Wim Daniëls uw enthousiaste 
gastheer.  
 
Bacteriën in Beeld (18 november) 

Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente 
bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Dit is een belangrijk probleem in onze huidige maatschappij. ABR 
zorgnetwerk Noord-Brabant, GAIN en LINK organiseren een informatiedag over bacteriën, antibiotica en alle 
vraagstukken die hiermee samenhangen voor een gezonde toekomst. We vertonen verschillende interessante 
documentaires en films rond dit thema met nabesprekingen, in een ochtend- en middagprogramma. 
 
Eindhovens Film Festival (29 november t/m 2 december) 

Dit jaar vindt alweer de 8e editie van het Eindhovens Film Festival plaats. Filmmakers maken met 
onconventionele, verrassende films mogelijk wat we alleen denkbaar achtten. Afstudeerwerk van studenten van 
het Sint Lucas wordt getoond in een expo, u wordt uitgedaagd met een interactieve installatie of een VR-game en 
u kunt een lezing sound design of een van de genomineerde films bezoeken. Op zaterdag 1 december worden de 
awards uitgereikt.  
 
Uw Filmkringdata van deze maand  
De film Shoplifters ziet u van 15 november t/m 14 december. De data waarop de Filmkring de komende tijd 

plaatsvindt kunt u nog eens bekijken via de volgende link: 
https://www.natlab.nl/cms_files/File/DATA%20FILMKRING%202018-2019.pdf  
 
Contact 

Heeft u opmerkingen, vragen over het programma of administratieve abonnementsvragen, neem dan contact op 
met uw gastvrouw Maryam Anema of neem contact op met het secretariaat via secretariaat@plazafutura.nl.  
 
We hopen dat u weer geniet van deze filmmaand. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Natlab door Plaza Futura  
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