
Geachte leden van de Filmkring, 
 
Na een boekverfilming van Griet op de Beeck, vertonen we nu een andere bestseller op het witte 

doek. De Italiaanse regisseur Paolo Virzi veranderde Michael Zadoorian’s The Leisure in een 

romantische tragikomedie.  

The Leisure Seeker is de naam van de rommelige oude camper van Ella (Oscarwinnares Helen 

Mirren) en John (Golden Globe winnaar Donald Sutherland). Een stel dat na een fijn leven samen, 

beiden ernstig ziek blijken. Klaar om de benauwende bemoeienis van hun dokters en volwassen 

kinderen te ontvluchten gooien ze hun hoop op een laatste avontuur. Het wordt een reis vol 

tegenslagen en herinneringen, van Massachusetts naar Florida. Onderweg vinden ze hun liefde voor 

het leven en voor elkaar terug.  

The Leisure Seeker  duurt 112 minuten. 

 
De trailer van de film kunt u hier alvast bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=VGGKsVFslJ8 

  

December in Natlab 

In december halen we diverse theatergezelschappen naar onze theaterzaal. Van de scheur tussen het 

paradijselijke en gewelddadige in de voorstelling Bagdad tot de stand-up filosofie van Laura van 

Dolron over wie de pers alleen maar lof kan uiten.  

Met korting naar theater? Dat kan! Deze voorstelling is onderdeel van de combideal: in combinatie met 

een bijpassende film krijgt u maar liefst 50% korting op uw theaterkaartje. Meer informatie over deze 

actie vindt u hier: www.natlab.nl/specials/Film_theater_combideal  

Het volledige theaterprogramma vindt u hier: 

https://www.natlab.nl/specials/Podiumkunsten_2017_2018/  

 
Uw Filmkringdata van deze maand  
De film The Leisure Seeker draait in de periode van 7 december t/m 12 januari om 10.30u. De 
precieze data kunt u vinden op uw Filmkringpas. We willen u erop wijzen dat de kerstvakantie valt in 
de periode 23 december t/m 7 januari. Deze data vallen buiten uw Filmkring-maand.    
Het datumschema voor het gehele seizoen vindt u 
hier:  https://www.natlab.nl/cms_files/File/Filmschema.pdf 
 
Contact 
Bij administratieve abonnementsvragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 
secretariaat@plazafutura.nl. Heeft u opmerkingen of vragen over het programma? Dan kunt u contact 
opnemen met uw Filmkring gastvrouw door te mailen naar filmkring@plazafutura.nl  
 

We hopen dat u geniet van deze filmmaand. 
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