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FREE SOLO
› VR 5 JULI, 22.15 UUR
Het adembenemende verhaal 
van Alex Honnold, rotsklimmer 
die zijn levenslange droom wil 
verwezenlijken: het beklimmen 
van de beroemdste rotswand van 
de wereld, de 1 kilometer hoge 
El Capitan in Yosemite National 
Park.

SIR
› ZA 6 JULI, 22.15 UUR
Ratna werkt als huishoudster bij 
Ashwin, een zoon van een rijke 
familie uit Mumbai. Terwijl hun 
werelden samenkomen en de 
aantrekkingskracht tussen de 
twee overduidelijk is, lijkt een 
gelijkwaardig leven samen vrijwel 
onmogelijk.

DORIS
› VR 12 JULI, 22.15 UUR
Aan de vooravond van haar 45e 
verjaardag is Doris Doorenbos 
op een dood punt aanbeland. 
Gescheiden met twee kinderen. 

Terwijl de mensen om haar 
heen carrière maken en drukke, 
volwassen levens leiden, is er van 
Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen.

COLD WAR
› ZA 13 JULI, 22.15 UUR
In het Polen ten tijde van 
de Koude Oorlog is het voor 
Wiktor en Zula liefde op het 
eerste gezicht. Ze beleven een 
gepassioneerde romance, maar 
worden gescheiden door politiek 
en tegenslagen. Ze kunnen niet 
zonder, maar ook niet met elkaar.

GIRL
› VR 19 JULI, 22.00 UUR
Girl schetst het leven van de 
15-jarige Lara, wier grootste 
droom is om carrière te maken 
als ballerina. Maar haar lichaam 
stribbelt tegen, want Lara is 
geboren als jongen. Echter, 
samen met haar vader en jonge 
broertje tracht ze de wereld te 
trotseren.

Zoals elke zomer 
gaat ook dit jaar het 
dak eraf bij Natlab! 
Iedereen is welkom 
bij de buitenfilm: 
tweeëntwintig 
verschillende 
romantische, 
vrolijke, spannende, 
aangrijpende en 
muzikale films op 
evenzoveel zwoele 
avonden op onze 
binnenplaats. En ‘t is 
nog gratis ook.

A Star is Born



C’EST ÇA L’AMOUR
› ZA 20 JULI, 22.00 UUR
Wanneer zijn vrouw hem na 
twintig jaar verlaat komt de zorg 
voor het gezin op de schouders 
van vader Mario. Hij probeert 
zichzelf te herpakken maar 
weet zich geen raad met zijn 
puberende dochters.

A CASA TUTTI BENE
› VR 26 JULI, 21.45 UUR
Albo en Pietro vieren met hun 
talrijke familie hun 50-jarig 
huwelijk op het zonovergoten 
eiland Ischia. Als de boot 
vanwege sterke wind niet meer 
afvaart, moet de grote familie 
noodgedwongen twee dagen en 
nachten met elkaar doorbrengen 
en komt alle oud zeer en 
spanningen naar boven.

BAANTJER: HET BEGIN
› ZA 27 JULI, 21.45 UUR
In de roerige jaren ‘80 stuiten 
rechercheur de Cock en 
zijn partner Montijn op een 
moordzaak die leidt naar een 
mogelijke aanslag tijdens de 
kroning van Prinses Beatrix. 
Aan hen de taak om dit drama te 
voorkomen. Met o.a. Waldemar 
Torenstra en Tygo Gernandt.

MURDER ON THE ORIENT 
EXPRESS
› VR 2 AUG, 21.45 UUR
Dit is het verhaal van dertien 
reizigers op een trein, waar 
iedereen een verdachte is. In 
een race tegen de klok moet 
één man de puzzel zien op te 
lossen vooraleer de moordenaar 
opnieuw toeslaat.

A STAR IS BORN
› ZA 3 AUG, 21.45 UUR
Jackson Maine is een country-
zanger die op de rand van de 
afgrond staat als hij een 

getalenteerde onbekende 
zangeres ontdekt, Ally. De twee 
beginnen een hartstochtelijke 
liefdesrelatie.

DE SKYLDIGE
› DI 6 AUG, 21.30 UUR 
In een meldkamer van de 
alarmcentrale beantwoordt 
Asger Holm een noodoproep 
van een ontvoerde vrouw. 
Wanneer de verbinding plotseling 
wordt verbroken begint de 
zoektocht naar de vrouw en haar 
ontvoerder.

CAMINO
› WO 7 AUG, 21.30 UUR
Meeslepende film over de 
beroemde wandeltocht naar 
Santiago de Compostella. 
Volkomen in cadans met 
de voetstappen die gezet 
worden, neemt Martin je 
mee over prachtige paden en 
landschappen en zit je voordat 
je het weet ‘in het moment’ van 
de tocht.

FINDING YOUR FEET
› VR 9 AUG, 21.30 UUR
Wanneer Sandra Abbott erachter 
komt dat haar man vreemdgaat 
met haar beste vriendin, besluit 
ze bij haar oudere zus Bif in te 
trekken. Tegen haar zin in neemt 
die haar mee naar haar dansles, 
waar ze Bifs kleurrijke vrienden-
groep leert kennen.

THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, 
MISSOURI
› ZA 10 AUG, 21.30 UUR
Nadat er maanden voorbijgaan 
zonder dat er een dader wordt 
gevonden in de moordzaak van 
haar dochter, laat Mildred Hayes 
drie controversiële boodschappen 
op reclameborden plaatsen langs 
de weg richting haar dorp.

A QUIET PLACE
› DI 13 AUG, 21.15 UUR
Een gezin moet sluipend, lippend 
en gebarend door het leven gaan. 
Het minste geluid kan hen overle-
veren aan geheimzinnige wezens 
die jagen op het gehoor. Evelyn en 
Lee proberen een manier te vinden 
om hun kinderen te beschermen 
en hun loerende vijanden te 
overwinnen.

LADY BIRD
› WO 14 AUG, 21.15 UUR
Deze film legt zowel de humor als 
het drama bloot in de turbulente 
relatie tussen een moeder en haar 
tienerdochter. Christine ‘Lady Bird’ 
McPherson zet zich af tegen haar 
eigenzinnige moeder, maar ze lijkt 
meer op haar dan ze denkt.

CALL ME BY YOUR NAME
› VR 16 AUG, 21.15 UUR
Elio kijkt uit naar weer een luie 
zomer in de villa van zijn ouders 
op het Italiaanse platteland. Dan 
arriveert Oliver, een academicus 
die zijn vader komt helpen met een 
onderzoek. Er ontstaat een plotse-
linge en heftige romance tussen de 
adolescente jongen en de zomer-
gast aan de Italiaanse Rivièra.

LA LA LAND
› ZA 17 AUG, 21.15 UUR
Sebastian en Mia komen nader tot 
elkaar doordat ze een gemeen-
schappelijk verlangen hebben 
om datgene te doen waar ze van 
houden. Maar wanneer het succes 
op de loer ligt, worden ze gecon-
fronteerd met enkele keuzes die 
hun liefdesrelatie op het spel 
zetten.



LONG SHOT
› DI 20 AUG, 21.00 UUR
Charlotte Field is een van de 
meest invloedrijke vrouwen 
ter wereld. Fred Flarsky is een 
vrijgevochten journalist met veel 
problemen. Als de twee elkaar na 
jaren onverwacht weer tegen-
komen, neemt Charlotte, tot 
ontsteltenis van haar vertrouw-
de adviseurs, Fred impulsief in 
dienst als haar speech writer.

LE GRAND BAIN
› WO 21 AUG, 21.00 UUR
In het gemeentelijk zwembad 
bekwaamt een groepje mannen 
zich in de kunst van het syn-
chroonzwemmen. Ondanks de 
sceptische reacties van familie 
en vrienden besluiten ze als team 
voor Frankrijk uit te komen op het 
WK synchroonzwemmen.

FIRST MAN
› VR 23 AUG, 21.00 UUR
Een kijkje in het leven van Neil 
Armstrong en de legendarische 
ruimtemissie waardoor hij de 
eerste man werd die een voet op 
de maan zette op 20 juli 1969. We 
volgen zijn reis die leidt tot deze 
gebeurtenis en die gerust een van 
de gevaarlijkste in de geschiede-
nis van de ruimtereizen genoemd 
mag worden.

MAMMA MIA:  
HERE WE GO AGAIN
› ZA 24 AUG, 21.00 UUR
Na het grote succes van Mamma 
Mia! in 2008 besloot Universal 
Pictures om een vervolg te maken 
op de romantische muzikale 
hitkomedie vol met hits van 
ABBA. Het tweede deel van deze 
hilarische musical komedie speelt 
zich grotendeels af op het fictieve 
Griekse eiland Kalokairi.

Omdat het daar ook zo’n fijne plek 
is: In juli vier keer buitenfilm op 
locatie: Pand P

PERFETTI SCONOSCIUTI
› WO 10 JULI, 22.10 UUR
TULIPANI
› WO 17 JULI, 22.10 UUR
FIGLIA MIA
› WO 24 JULI, 22.00 UUR
SETTE GIORNI
› WO 31 JULI, 21.50 UUR

MEER INFO
De buitenfilms zijn gratis 
toegankelijk. Eigen consumpties 
zijn niet toegestaan: hapjes en 
drankjes zijn te koop aan de bar.

De films zijn populair, dus wees er 
vroeg bij voor één van de schaarse 
plekken op onze bankjes - of 
nog verstandiger: neem je eigen 
klapstoel mee!

Baby’s en honden zijn heel lief, 
maar worden niet toegelaten bij 
de buitenfilm.

natlab.nl/buitenfilm

Tulipani

NATLAB
Kastanjelaan 500

PAND P
Leenderweg 65


