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Beste leden van de Filmkring, 

Afgelopen weken vertoonden we de komedie/dramafilm Ballon, over een onrustige periode uit 
onze jongere jaren en een gewaagde poging daaraan te ontsnappen. Op welke manier werd u 
geraakt door de film? Vond u hem spannend, ontroerend, herkenbaar misschien?  
 
De nieuwe Filmkringfilm gaat ook over een poging te ontsnappen, maar dan aan een latere 
periode, of ouderdom. De excentrieke weduwe Claire wil haar hele inboedel verkopen. Terwijl ze 
langs haar spullen loopt en deze stuk voor stuk in de handen en auto's van anderen verdwijnen, 
wordt duidelijk wat ze eigenlijk voor haar betekenen. Een film over loslaten en afsluiten, maar 
tegelijkertijd een pleidooi om vaker even stil te staan, al dan niet met behulp van (te) lang 
bewaarde zooi, met een fantastische rol voor steractrice Catherine Deneuve. 
 
 
Filmkringfilm mei: Claire Darling 

Op de eerste dag van de zomer besluit Claire dat dit een mooie dag is om te sterven. Maar eerst 
gaat ze haar hele inboedel verkopen. Ze stalt alles uit in de voortuin: schilderijen van 
museumkwaliteit, Tiffany-lampen, antieke poppen, mechanisch speelgoed, klokken, 
muziekdozen ... 
 
Terwijl nieuwsgierige buren langs de stukken struinen, komen bij Claire steeds meer 
herinneringen bovendrijven. Ondertussen heeft een vriendin Claires dochter Marie 
gewaarschuwd, die haar moeder al 20 jaar niet meer heeft gesproken. Welk drama heeft deze 
familie verscheurd? En heeft Claire simpelweg haar verstand verloren, of is hier meer aan de 
hand?  
 
Claire Darling duurt 95 minuten.  
 

Nog enkele programmatips voor u geselecteerd  
 
Voorpremière Camino met Q&A 
Dinsdag 21 mei om 20.00 uur 

Martin de Vries besluit om zonder noemenswaardige voorbereiding de Camino te gaan lopen, de 
beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella: een tocht van 1600 kilometer in bijna 
zeventig dagen. Tijdens het lopen filmt hij zichzelf, zijn voeten, zijn schaduw, het pad, de velden 



en de bossen en probeert te achterhalen waarom hij dit avontuur is aangegaan. Het resultaat 
daarvan is Camino, een zelfportret in twee miljoen stappen. 
Op dinsdag 21 mei is regisseur Martin de Vries aanwezig voor een Q&A na afloop van de film. 

Books on tour | Reisverhalen 
Donderdag 23 mei om 20.00 uur 

In samenwerking met Bibliotheek Eindhoven en boekhandel Van Piere organiseert Natlab de 
tweede editie van Books on Tour, met het thema reizen. Vier auteurs en kunstenaars komen 
vertellen over reizen die hun leven een compleet andere wending hebben gegeven. We 
ontvangen presentator, journalist en schrijver Jelle Brandt Corstius (As in Tas), schrijver Bas 
van Oort (Het wonder van Iowa), conceptueel kunstenaars en zelfbenoemd ontdekkingsreiziger 
Melle Smets (Snelwegen) en journalist en historicus Martijn van der Kooij (Alle dagen Libanon). 

De avond wordt afgesloten met muziek. Onder het genot van Libanese hapjes en een drankje 
kun je dan kennis maken met de vier auteurs! 

Uw Filmkringdata van deze maand 
 
De film Claire Darling draait als Filmkringfilm van 2 mei tot en met 31 mei. Op donderdag 30 mei 
is er geen Filmkringvertoning in verband met Hemelvaart. Deze vertoning kunt u inhalen op 
donderdag 6 juni. 

Deze film is de laatste van het seizoen 2018-2019. Gooi uw Filmkringpas echter nog niet 
weg! U profiteert nog van enkele extra voordelen en kortingen tijdens de zomer. We houden 
u in de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van evenementen en leuke acties. 

Begin juni ontvangt u een brief met daarin meer informatie over het komende 
Filmkringseizoen en uw lidmaatschap. 
  
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 weer een prachtige filmmaand!
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