24 september 2019

Beste leden van de Filmkring,
Hoe beviel Fisherman´s Friend deze maand in de Filmkring? Ik krijg altijd een heerlijk vakantiegevoel bij
zeemansliederen. En zin in mosselen, dat ook. Hopelijk heb je genoten van de film
Komende maand staat in de Filmkring opnieuw muziek centraal, maar niet de bonkige mannen van afgelopen
maand. In oktober herbeleven we het leven van de frêle Judy Garland. Een prachtige film over een kwetsbare
vrouw.

In oktober in de Filmkring: Judy
Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in
de gelijknamige speelfilm Judy.
Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is
komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen
voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee
hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel
leven te kunnen creëren voor haar kinderen die in
Amerika zijn achtergebleven. Judy leeft al sinds dat
ze een kindster was op medicijnen en drank. Er zijn
mensen die van haar proberen te profiteren wanneer
zij in de war is en juist simpelweg gelukkig wil zijn
met haar gezin en haar eigen keuzes wil maken.
Ondersteund door de bekende liedjes, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op
indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland heeft
geleefd.

De filmkringdata van deze maand
Judy gaat op 14 november in première in de Nederlandse filmtheaters, maar
komende maand al bij de filmkring. De film duurt 118 minuten.

Let op
Deze Filmkringfilm draait van 1 oktober tot en met 8 november. Dat is langer dan
je gewend bent. In deze maand valt de herfstvakantie en de Dutch Design Week.
Dan zijn er geen Filmkringvertoningen. Kijk dus goed wanneer het jouw
Filmkringdag is.
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. secretariaat@natlab.nl

Geniet van een prachtige filmmaand!

