Eindhoven, 21 augustus 2018

Geachte Filmkringleden,
Over ruim een week gaat het nieuwe Filmkringseizoen van start. We trappen dit nieuwe seizoen af
met de openingsfilm van het Cannes Film Festival: Todos lo saben, de nieuwe film van tweevoudig
Oscarwinnaar Asghar Farhadi (A Separation, The Salesman) met Penélope Cruz en Javier Bardem in
de hoofdrol.
Todos lo saben (132 min.)
Laura en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje voor een
huwelijk. De bruiloft is een grote reünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco.
Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de verdwijning van Laura’s dochter, staat het leven van
de Spaanse familie op z’n kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen
familiegeheimen boven drijven…

Uw nieuwe Filmkringpas
Het nieuwe filmseizoen start op donderdag 6 september. Op uw Filmkringdag krijgt u uw pasje
uitgereikt met daarbij een persoonlijk datumschema waarop uw Filmkringdagen zijn gemarkeerd. Wilt
u op een andere dag uw pasje alvast ophalen? Dat kan uiteraard. Alle passen liggen vanaf maandag
3 september bij de kassa klaar, van zondag t/m vrijdag zijn we vanaf 10.00 uur open, op zaterdag
vanaf 12.00 uur.
Abonnementsvoorwaarden
Vanaf 1 september 2018 gelden onze nieuwe abonnementsvoorwaarden. Deze zijn in de bijlage van
deze e-mail terug te vinden en staan ook op de website.
Personeelsdag 10 september
Zoals u wellicht heeft gelezen gaat onze directeur, Pauline Terreehorst, per 1 oktober met pensioen.
Omdat wij graag ook in informele sfeer afscheid van haar willen nemen, hebben we op maandag 10
september een personeelsuitstapje gepland. Op die dag is er dus geen Filmkring: deze Filmkringdag
is verzet naar maandag 3 september.

Nieuwe directeur Natlab door Plaza Futura
Per 1 oktober is Ilona van Heeckeren tot Overlaer benoemd als opvolgster van Pauline Terreehorst.
Ilona heeft een lange staat van dienst in de film. Tijdens haar studie Theaterwetenschappen werd ze
zakelijk leider bij filmtheater Rialto te Amsterdam. Hierna was ze directeur van Opus 5, Centrum voor
de kunsten in Geldermalsen. Daarna werd ze filmprogrammeur bij de Verkadefabriek te ’sHertogenbosch, waar later o.a. de filmprogrammering van Tiel en de Cacaofabriek in Helmond aan
werden toegevoegd. Ilona van Heeckeren heeft de afgelopen 15 jaar een belangrijk aandeel gehad in
het grote succes van de Verkadefabriek. Naast de reguliere programmering organiseerde ze specials,
filmcursussen en cross-over programma’s met andere disciplines, zoals theater. Naast haar
werkzaamheden was ze lid van de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur.
Ilona van Heeckeren: “Ik kijk ernaar uit om, na 15 jaar Verkadefabriek, bij Natlab aan de slag te gaan.
Ik wil graag de basis die er is gelegd verder uitbouwen, voor Eindhoven en de rest van Nederland.”
Bonusfilm
Zoals u wellicht al heeft gehoord vertonen we dit jaar aan het einde van het seizoen een extra film.
Welke film is voor nu nog even een verrassing, maar de data zijn inmiddels bekend. Deze vindt u
terug op het bijgesloten datumschema. Let wel: ‘donderdag 4’ valt in deze periode op Hemelvaartsdag
en wordt om die reden een week verzet, naar 6 juni.
Uitkomst enquête
Velen van u hebben de door ons toegestuurde enquête ingevuld. Wij danken u zeer voor uw
opmerkingen en opbouwende kritiek. We zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Eén ding
hebben wij alleen niet in de hand: een aantal van u vraagt om vrolijke en lichtere films. Het valt ons op
dat die op dit moment nauwelijks worden aangeboden, en al helemaal niet zes weken van tevoren.
Waar u wel van op aan kunt, is dat we voor u de beste films selecteren uit een seizoen. We zullen dat
ook dit jaar weer met veel plezier voor u doen.
Wij zien u graag binnenkort terug in Natlab.

Met vriendelijke groet,
Het Filmkringteam

natlab.nl/filmkring

