
 

 
30 maart 2019 
  
Beste leden van de Filmkring, 

Afgelopen weken vertoonden we de film God Only Knows, over familieleden die dichter bij 
elkaar komen. Herkenbaar? Zit er een Thomas, een Doris of een Hannah in uw familie? Welke rol 
past u? 

Komende maand trekken we de grens over. We hebben gekozen voor een film van de Duitse 
regisseur Michael Herbig. Hij staat bij de oosterburen vooral bekend vanwege zijn ‘over de top’-
comedy, maar wees gerust, hij bewijst met deze film dat hij het vak van dramafilm ook zeer 
goed beheerst. Deze filmkringfilm zal ons herinneren aan die onrustige periode uit onze jongere 
jaren, toen regelmatig nieuwsberichten de kranten en journaals haalden van wanhopige 
pogingen het ijzeren gordijn over te steken, het vrije westen te bereiken. Geslaagde pogingen 
werden gevierd, in het Westen. Veel vaker bleek het een kansloze missie, dat weer een succes 
voor de ordetroepen aan de andere kant van de grens betekende.  
 
In deze film zien we een poging om met een luchtballon buiten schootsveld van de 
grensbewaking te blijven. Waargebeurd en waanzinnig spannend. 
 

Ballon 

Het is 1979, zomer in Thüringen. De families Strelzyk en Wetzel verlangen naar vrijheid en 
bedenken een gewaagd plan. Ze willen met een zelfgemaakte luchtballon van Oost-Duitsland 
naar het Westen vliegen. Als de ballon af is en de wind gunstig, blijken de Wetzels tegen de 
ontsnapping. De angst dat de ballon te klein is en niet stevig genoeg wint het van de wens een 
nieuw en vrij leven op te bouwen. Zij blijven in spanning achter en de familie Strelzyk begint 
met de vier gezinsleden aan het levensbedreigende avontuur. Kort voor de grens begint de 
ballon plots te dalen en dan begint een zenuwslopende race tegen de klok, tegen de stasi en 
voor de vrijheid. 

Ballon gaat in juli pas in première in de Nederlandse filmtheaters, maar komende maand al bij 
de filmkring. 
Ballon duurt 120 minuten. 

 



Nieuw bij Natlab: Sneak Preview 
Vanaf maandag 1 april wekelijks om 20:00 

Vanaf 1 april vertonen we elke maandag om 20.00 uur een voorpremière van een film die 
binnenkort in onze zalen draait. Voor de liefhebbers als verrassing, voor degenen daar een 
beetje zenuwachtig van worden is er de Sneak Leak: een mailservice die alvast wat informatie 
geeft over de film die gedraaid zal worden. Kaartjes voor deze voorpremières kosten maar € 6,- 
of € 5,- voor Natlabpashouders.  
Dit programma is gratis, kijk op www.natlab.nl/sneakpreview voor meer info en kaarten. 
 
  

'Nu verandert er langzaam iets' met inleiding en Q&A 
9 april om 19.30 uur 

'Nu verandert er langzaam iets' werd uitgeroepen tot Beste Nederlandse Documentaire tijdens 
het International Documentary Festival Amsterdam 2018 en is een uitgesproken en visuele 
verbeelding van de hedendaagse trainings- en coachingscultuur. 
We bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe die trainings- en coachingscultuur nu eigenlijk 
voelt. Op dinsdag 9 april geeft een van de coaches uit de film een inleiding en 
ademhalingsoefening, om alvast in de sfeer van de film te komen. Na de film zijn andere 
coaches uit de film aanwezig voor een Q&A.  
Meer info via www.natlab.nl/nuveranderteriets. 
 
 

Uw Filmkringdata van deze maand 
 
De film Ballon draait als Filmkringfilm van 4 april tot en met 3 mei. Van 22 tot en met 26 april 
zijn er geen Filmkringvertoningen in verband met Pasen. De data waarop de Filmkring de 
komende tijd plaatsvindt zijn te vinden via de volgende link: natlab.nl/filmkringdata. 

LET OP: Anders dan in het schema met data staat, start er ook op 9 mei nog een Filmkringfilm. 
Deze wordt vertoond tot en met 31 mei.  
  

Contact 
 
Heeft u opmerkingen, vragen over het programma of administratieve abonnementsvragen, 
neem dan contact op met Maryam Anema of mail via secretariaat@natlab.nl. 

Geniet van Ballon en van deze filmmaand!
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