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Beste leden van de Filmkring, 

Soms worden mensen met een geestelijke beperking, zoals het syndroom van Down, gezien als bijzonder. Hoe 
prachtig en tegelijkertijd moeilijk dat soms kan zijn zag je afgelopen maand in het hartverwarmende Hors 
Normes. In het nieuwe jaar leren we een ander soort excentrieke mensen kennen: kunsthandelaars. 

Na 350 jaar maken de schilderijen van grootmeester Rembrandt nog ontzettend veel opwinding en emoties los. 
In de documentaire Mijn Rembrandt zie je wat zijn werk zo bijzonder maakt en waarom verschillende mensen 
diep geraakt worden. 

In januari in de Filmkring: Mijn Rembrandt 

Nederlands regisseur Oeke Hoogendijk maakte 

eerder al de film Het nieuwe Rijksmuseum. Toen 

ze daar bijna mee klaar was, stuitte ze op een 

ander verhaal: dat van Rembrandtliefhebbers.  

Van een adellijke Schot die de ultieme plek zoekt 

om zijn Lezende oude vrouw op te hangen, een 

bevlogen Amsterdamse kunsthandelaar die 

zichzelf Rembrandtdetective noemt en aast op 

'nieuwe' Rembrandts, en een hongerige 

Amerikaanse zakenman die hun Rembrandt 

beschikbaar stellen aan het Louvre, tot een 

diplomatieke rel tussen Frankrijk en Nederland: 

Hoogendijk weet het allemaal te vangen in deze 

aanstekelijke documentaire..  

 

De Filmkringdata van deze maand 

Mijn Rembrandt gaat op 12 maart in première in de Nederlandse filmtheaters, 

maar zien jullie vanaf 6 januari al bij de Filmkring. De film duurt 95 minuten. 

Let op 

Deze Filmkringfilm draait van 6 januari tot en met 31 januari. Let op: zoals eerder 

medegedeeld wordt op 13 januari de keuken van ons café verbouwd, dus gaat de 

Filmkring die dag niet door. In plaats van op maandag 13 januari kun je nu op 

maandag 6 januari in alle rust de filmkringfilm komen bekijken. 

 

Maandag 13 januari vervalt dus, maar alle andere Filmkringdagen zijn als volgt: 

 

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. 

 

Geniet van mooie feestdagen en een prachtige filmmaand! 
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