
Geachte Filmkringleden,  
 
We zijn alweer aangekomen bij de laatste film van dit seizoen, de IJslandse zwarte komedie Under the 
tree. Zoals u misschien weet heeft IJsland een kleine maar zeer productieve filmcultuur. Misschien 
zag u eerder Rams, over twee broers met bijzondere schapen. In Under the Tree zien we hoe een 
burenruzie over een grote boom op de erfafscheiding tussen twee tuinen totaal uit de hand kan lopen. 
En intussen gebeurt er ook van alles in het huiselijk leven van de buren. 
Zoon Atli komt bij voorbeeld weer bij zijn ouders wonen nadat hij door zijn vrouw het huis uit is gezet. 
Terwijl Atli er alles aan doet om zijn dochter weer te mogen zien, wordt de ruzie tussen zijn ouders en 
de buren steeds heftiger: bezit wordt vernield, huisdieren verdwijnen mysterieus en er worden zelfs 
beveiligingscamera’s geïnstalleerd. En dan gaat er ook nog het gerucht dat de buurman is gezien met 
een kettingzaag… 
 
Under the tree duurt 89 min.  
 
We hebben de komende tijd ook nog meer op het programma staan dat u misschien interesseert. 
 
Zo vertonen we op Witte Donderdag en Goede Vrijdag op veler verzoek weer de indrukwekkende 
registratie van  de Mattheus Passion gedirigeerd door Reinbert de Leeuw, een film van Cherry 
Duyns. De film duurt 178 minuten, maar er zit uiteraard een pauze in. Donderdag is hij te zien om 
10.35 en 13.30, vrijdag om 11.00 en 15.00 uur. 
 
Op vrijdag 6 april komt Bo Tarenskeen  met een bijzondere solo-voorstelling over de filosoof 
Heidegger 
De voorstelling gaat over het ‘kwade denken’: over intelligentie die de mens vermorzelt, over het hoofd 
dat de wereld verraadt. Een hoogleraar herinnert zich zijn vriendschap met Martin Heidegger. Zijn hele 
leven, zijn hele opvatting van in de wereld zijn, is geïnspireerd op het geniale denken van een van de 
belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw, inspirator van Sartre, minnaar van Arendt, bewonderaar 
van Hitler, nazi. Hoe valt Heideggers geloof in het nazisme te rijmen met zijn invloedrijke inzicht in wat 
ons verbindt? Tarenskeen werkt in deze voorstelling samen met beeldend kunstenaar Roosmarijn 
Pallandt.  
Tickets vindt u op www.natlab.nl  
 
En op vrijdag 11 mei organiseren we een bijzonder ontmoeting met Nicci French (Nicci Gerard en 
Sean French) die samen met AJ Finn (De vrouw in het raam) naar Natlab komen om te spreken over 
hun nieuwe thrillers. De voertaal is Engels, maar we zullen zoveel mogelijk simultaan vertalen. 
Uiteraard kunt u uw boeken door hen laten signeren. Er is live muziek. Talkshow-gastvrouwen zijn 
Persis Bekkering en Pauline Terreehorst. 
 
Informatie over het nieuwe Filmkring seizoen 
In het seizoen 2018 – 2019 gaan we overstappen op persoonsgebonden Filmkringpassen. De 
opmaak van de pas zal bestaan uit een persoonlijke pasfoto, uw naam en uw pasnummer. Dit 
betekent dat we de pas ter controle kunnen scannen en uw gegevens direct bij de hand hebben. Zo 
kunnen we u voorzien van snelle service en hoeft u niet elk seizoen opnieuw te wachten op uw pas. 
Net als uw abonnement verlengt de pas zich automatisch, daar hoeft u niets voor te doen!  
Boven aan de brief vindt u alvast het persoonlijke pasnummer. Dit nummer is gekoppeld aan uw 
Filmkringgegevens. Om uw pas gereed te maken willen we u vragen een pasfoto samen met deze 
brief voor 1 juni  in te leveren. Deze brief is persoonsgebonden met uw pasnummer. U kunt de brief 
daarom niet gebruiken voor iemand anders.   
 
Het nieuwe seizoen start in september. De vernieuwde passen zullen bij aanvang van uw eerste 
Filmkringochtend door uw Filmkring Gastvrouw worden uitgedeeld. Benieuwd op welke data uw 
Filmkringdag volgend seizoen valt? Zie het dataschema in de bijlagen.  
Per maand krijgt u bericht over de vorderingen van het nieuwe Filmkring seizoen. Zo bent u op tijd op 
de hoogte van ons nieuwe programma, hoe en wanneer de nieuwe filmkring pas wordt geleverd en 
wanneer de incasso precies zal worden voltrokken. De passen voor het aankomend seizoen zullen 
tijdens uw eerste Filmkringbezoek in september worden uitgedeeld door uw Filmkring, Gastvrouw 
Maryam Anema.  
 

http://www.natlab.nl/


Afmelden en/of wijzigen van uw gegevens 
Wilt u zich afmelden en daarmee ook uw machtiging stopzetten, dan kunt u hiervoor het 
opzegformulier gebruiken. Wilt u een wijziging doorgeven dan kunt u hiervoor het wijzigingsformulier 
gebruiken. Beide formulieren kunt u downloaden via onze site of een formulier vragen bij de balie van 
het Natlab. Na inlevering ontvangt u binnen twee weken bericht. Wilt u na afmelding uw lidmaatschap 
weer hervatten, dan dient u zich opnieuw in te schrijven. 
 
Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
Onze filmkring gastvrouw Maryam Anema, zal tijdens de filmaankondiging van deze laatste film, 
eventuele vragen beantwoorden. Mocht u op voorhand al vragen hebben over de procedure dan kunt 
u deze mailen naar secretariaat@plazafutura.nl.  
 
Het Natlab-team wenst u een fijne laatste voorstelling toe. En we horen in mei weer graag wat u van 
het seizoen vond, als we u onze jaarlijkse enquete sturen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Filmkringteam 
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