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Beste leden van de Filmkring, 

Een hartelijk welkom voor iedereen die deze maand lid is geworden van de Filmkring! 

Afgelopen maand keken jullie de bijzondere documentaire Mijn Rembrandt. Ben je geprikkeld om ook kunst te 
gaan verzamelen? Of om zélf (vaker) te schilderen? 

Rembrandt wordt gezien als een van de grootste kunstenaars van Nederland. Deze maand krijgen we een kijkje 
in het leven van een van de meest gevierde schilders van Groot-Brittannië: L. S. Lowry. Hoewel hij ontzettend 
talentvol was en altijd veel heeft geschilderd, werd hij zijn leven lang door zijn dominante moeder ontmoedigd om 
zijn dromen na te jagen. 
 

In november in de Filmkring: Mrs Lowry & Son 

L.S. Lowry werkt keihard als huurincasseerder in Salford om de schulden 
die zijn vader heeft achtergelaten te kunnen betalen. Daarnaast zorgt hij 
voor zijn aan bed gekluisterde moeder en besteedt hij elk vrije uur dat hij 
kan vinden aan het maken van schilderijen. Zijn moeder ziet dat als een 
nutteloze hobby, die bovendien weinig moois oplevert. Op zoek naar 
bevestiging blijft Lowry doorgaan.  

 

De Filmkringdata van deze maand 

Mrs Lowry & Son gaat op 5 maart in première in de Nederlandse 
filmtheaters, maar zien jullie vanaf 11 februari al bij de Filmkring. De film 
duurt 92 minuten.  
 

Let op 

Deze Filmkringfilm draait van 11 februari tot en met 13 maart. De 
carnavalsvakantie valt maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari, dus is er 
dan geen Filmkring.  

Alle data waarop de Filmkring het komende jaar plaatsvindt zijn te vinden 
via de volgende link: natlab.nl/filmkringdata. 
 
Voor opmerkingen, vragen over het programma of administratieve 
abonnementsvragen kan contact worden opgenomen met Maryam Anema, 
gastvrouw van de Filmkring, of kun je mailen naar secretariaat@natlab.nl. 
 

Cadeautje: een extra film in juni 

Verrassing! De Filmkring bestaat niet uit zeven, maar uit acht films. We 
vinden de ochtenden maar stil zonder jullie, dus vertonen we ook in juni nog 
een Filmkringfilm. Data waarop de bonusfilm wordt vertoond vind je 
hiernaast. 

 

Geniet van een prachtige filmmaand! 
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