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19
drama       119 min.          Nederlands ondertiteld

vrijdag
19:30

Op een afgelegen eiland bij 
Bretagne aan het einde van de 
18e eeuw, krijgt kunstenares 
Marianne de opdracht om het 
huwelijksportret van Heloïse te 
schilderen. De eigengereide 
Heloïse staat niet te springen 
om het huwelijk, dus maakt 
Marianne het portret zonder 
haar medeweten. In Heloïses 
laatste dagen van vrijheid, 
groeit de aantrekkingskracht 
tussen de twee vrouwen, 
totdat uiteindelijk de liefde 
ontvlamt.

Portrait de 
la jeunne 
fille en feu

Regisseur: Céline Sciamma
Cast: Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie Merlant,
Luàna Bajrami 
Jaar: 2019
Land: Frankrijk

PRESENTS

Filmprogramma 2020
Alle vertoningen vinden plaats in Theater de Meervaart, Amsterdam.

Bezoekadres:
De Meervaart

Meer en Vaart 300, 
1068 LE Amsterdam

Tel: 020 410 7777

19
komedie     102 min.        Nederlands ondertiteld

vrijdag
13:00

Een kerkdeur in Nazareth die 
maar niet open wil. Een 
verlaten Parijs. Een New Yorkse 
supermarkt met net zoveel 
wapens als groente. In een 
serie droogkomische scènes 
bekijkt de Palestijnse regisseur 
Elia Suleiman de wereld om 
zich heen met zijn handels-
merk: de verwonderde blik..

It Must 
Be Heaven

Regisseur: Elia Suleiman
Cast: Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal
Jaar: 2019
Land: Frankrijk

3 juni 19:30   1917 / Oxville Oscars / Engels gesproken , Nederlands Ondertiteld  
5    juni 13:00   MI VIDA / Dutchville / Nederlands ondertiteld, Nederlands, Engels en Spaans gesproken

5    juni 16:00   AMAZING GRACE / Doxville / Nederlands ondertiteld, Engels gesproken 

6  juni 13:00   JIM BUTTON EN DE STAD VAN ... / Oxville Junior / Nederlands gesproken  
6 juni 16:00    PARASITE / Oxville Oscars / Koreaans gesproken, Nederlands ondertiteld

6    juni 19:30   JOKER / Oxville Oscars / Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 
10 juni 12:00   PARASITE / Oxville Oscars / Koreaans gesproken, Nederlands ondertiteld

10 juni 15:30   JIM BUTTON EN DE STAD VAN ... / Oxville Junior / Nederlands gesproken  
12    juni 13:00   CELLE QUE VOUS CROYEZ / Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

12 juni 16:00   FOR SAMA / Doxville  / Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 
13 juni 13:00   KAPSALON ROMY/ Dutchville / Nederlands gesproken  
13    juni 16:00   NOURA’S DREAM / Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 
13    juni 19:30   J’ACCUSE / Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

17  juni 12:00   AMAZING GRACE / Doxville / Nederlands ondertiteld, Engels gesproken 

Oxville Junior 27
familiefilm    92 min.     Nederlands gesproken

zaterdag
13:00

Rosie verhuist met haar moeder naar een 
appartement aan de andere kant van 
Brussel. Ze leert er een heleboel mensen 
kennen: de gekke meneer Tak, de excentrie-
ke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, 
die in het appartement boven haar woont. 
Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele 
buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het 
dak van het appartementsgebouw. En ze 
gaan samen op zoek naar Rosie’s papa, die 
al een tijdje niet meer thuis kwam... 

Rosie &
Moussa

Regisseur: Dorothée van den Berghe
Cast: Savannah Vandendriessche, Imad Borji, 
Titus de Voogdt, Ruth Beeckmans, Bert Haelvoet, 
Mourade Zeguendi, Katelijne Damen, 
Damiaan De Schrijver
Jaar: 2018
Land: België

Doxville 26
documentaire                 Nederlands gesproken

vrijdag
16:00

Documentaire van Hetty Naaijkens-Retel 
Helrich over de Nederlanders die tijdens 
WO II in Nederlands-Indië buiten de 
kampen van de Japanners leefden.

Buiten-
kampers

Regisseur: Hetty Naaijkens-Retel Helrich
Jaar: 2013
Land: Nederland

Un divan à Tunis
Nadat ze studeerde en haar carrière begon in Parijs keert 
Selma, een 35-jarige psychoanaliste, terug naar huis om een 
praktijk te beginnen in Tunis. Vlak na de Revolutie blijkt er een 
grote vraag te zijn naar mentale gezondheidstherapie in dit 
land dat gespleten zit tussen traditie en moderniteit. Alleen 
blijkt het voor Selma niet eenvoudig om aan de juiste licentie 
te geraken waarmee ze haar praktijk kan verderzetten.

drama        88 min.   Nederlands ondertiteld

Regisseur: Manele Labidi Labbé
Cast: Majd Mastoura, Golshifte 
Farahani, Aisha Ben Miled
Jaar: 2019
Land: Frankrijk

27
zaterdag

16:00

26
vrijdag

13:00

20
zaterdag

19:30 20
zaterdag

16:00

Best of DocuLab
Suriname
DocuLab Suriname is geïnitieerd ter gelegenheid van 40 jaar 
Onafhankelijkheid waarbij voor elk jubileumjaar een documen-
taire gemaakt werd. Het doel van dit initiatief is de documentai-
recultuur te stimuleren in Suriname. Drie van de zes DocuLab 
films zullen tijdens deze best-of worden vertoond: Hidden 
World, Frits de Gids en Je kan toch lezen.

documentaire         140 min.               Nederlands ondertiteld

Regisseur: Kenrich Cairo, Tessa 
Leuwsha, Ananta Khemradj
Jaar: 2019
Land: Suriname, Nederland

Doxville 27
zaterdag

19:30

17 juni 15:00   WICKIE EN HET MAGISCHE ZWAARD / Oxville Junior / Nederlands gesproken 

19    juni 13:00   IT MUST BE HEAVEN / Nederlands ondertiteld

19    juni 16:00   NOURA’S DREAM / Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 
19 juni 19:30   PORTRAIT DE LA JEUNNE... / Frans gesproken, Nederlands ondertiteld  
20 juni 13:00    WICKIE EN HET MAGISCHE ZWAARD / Oxville Junior / Nederlands gesproken

20   juni 16:00   PORTRAIT DE LA JEUNNE... / Frans gesproken, Nederlands ondertiteld 
20 juni 19:30   IT MUST BE HEAVEN / Nederlands ondertiteld

26 juni 13:00   UN DIVAN À TUNIS /  Frans, Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 
26 juni 16:00   BUITENKAMPERS / Doxville  / Nederlands gesproken

27 juni 13:00   ROSIE & MOUSSA / Oxville Junior  / Nederlands gesproken

27 juni 16:00   UN DIVAN À TUNIS / Frans, Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld   
27    juni 19:30   BEST OF DOCULAB ... / Doxville / Nederlands ondertiteld

Meervaart is vanaf 30 minuten voor aanvang geopend. 
U kunt uitsluitend online kaarten kopen.

Er geldt een maximum van 4 kaarten per huishouden en 
een maximum van 30 bezoekers in de zaal.

Heb je een cinevillepas? Reserveer dan per mail via:
kaartverkoop@meervaart.nl

De mooiste films te zien 
vanaf je eigen bank;

Oxville cinema, 
maar dan thuis.

www.picl.nl/oxville



Oxville Oscars 3
thriller        119 min.  Nederlands ondertiteld

woensdag
19:30

Op het hoogtepunt van de Eerste 
Wereldoorlog krijgen twee jonge 
Britse soldaten Schofield en Blake een 
op het eerste gezicht onmogelijke 
missie toegewezen. In een race tegen 
de klok moeten ze vijandelijk terrein 
betreden en een boodschap afleveren 
waarmee zij een dodelijke aanval op 
honderden soldaten kunnen voorko-
men – waaronder Blake zijn eigen 
broer.  

1917

Regisseur: Sam Mendes, 
Krysty Wilson-Cairns
Cast: George MacKay, Claire Duburcq, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, 
Colin Firth, Benedict Cumberbatch
Jaar: 2019
Land: Verenigd Koninkrijk, 

Amazing Grace 17
woensdag

12:00

In 1972 nam Aretha Franklin Amazing Grace, het meest succes-
volle gospelalbum allertijden, op in de New Temple Missionary 
Baptist Church in Los Angeles. Nooit eerder zijn de filmopna-
mes van deze legendarische avonden vertoond aan het 
publiek. Tot nu.

documentaire        87 min.      Engels gesproken/ Nederlands ondertiteld

Regisseur: Alan Elliott, Sydney Pollack
Cast: Aretha Franklin, Reverand 
James Cleveland, Southern California 
Community Choir
Jaar: 2019
Land: Verenigde Staten

Doxville

Noura’s Dream
Ze kan het bijna aanraken, haar nieuwe leven. Met haar 
gewelddadige echtgenoot achter slot en grendel werkt 
Noura lange dagen in de wasserette om haar drie kinderen 
te kunnen onderhouden. Maar het is te doen want ze heeft 
Lassad, haar nieuwe liefde. Noura en Lassad willen niets 
liever dan samen een nieuw leven beginnen, in het 
openbaar, maar dat zal nog even moeten wachten: nog 
vier dagen, dan wordt Noura’s scheiding voltrokken en dan 
komen dromen uit. Maar voordat het zover is staat Noura’s 
man ineens voor de deur. Hij is vervroegd vrijgelaten en 
eist direct zijn plaats in het gezin op, met alle gevolgen van 
dien.

drama        92 min.   Nederlands ondertiteld

Regisseur: Hinde Boujemaa
Cast: Lofti Abdelli, Hind Sabri, Imen Cherif, 
Hakim Massoudi, Seifeddine Dhrif
Jaar: 2019
Land: Tunesië, Frankrijk, België, Qatar

13
drama       132 min. Nederlands ondertiteld

zaterdag
19:30

Gedurende twaalf jaar heeft de 
Dreyfusaffaire Frankrijk verscheurd. 
Juridische fouten, gerechtelijke 
dwalingen en anti-semitisme zijn 
verweven in dit immense schandaal 
aan het einde van de 19e eeuw. 
J'accusevertelt dit verhaal vanuit het 
standpunt van Kolonel Picquart. Hij 
ontdekt dat de bewijzen tegen 
Kapitein Dreyfus vervalst zijn en zet 
alles op alles om de eer van Dreyfus te 
herstellen.

J'accuse

Regisseur: Roman Polanski
Cast: Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner
Jaar: 2019
Land: Frankrijk, Italië

Kapsalon Romy 13
zaterdag

13:00

Met frisse tegenzin past oma Stine op haar kleindochter Romy, 
omdat haar pas gescheiden dochter Margot (Noortje Herlaar) 
moet werken. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met 
beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag 
naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als oma Stine 
haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende 
verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op 
haar past maar zij ook op oma. De band tussen de twee groeit 
terwijl oma steeds meer lijkt te veranderen. Romy staat oma 
zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat 
niet langer gaat trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s 
grootste wens in vervulling te laten gaan. 

komedie/drama       92 min.             Nederlands ondertiteld

Regisseur: Mischa Kamp
Cast: Vita Heijmen, Beppie Melissen, 
Noortje Herlaar, Bianca Krijgsman, 
Guido Pollemans, Aus Greidanus sr. 
Jaar: 2019
Land: Nederland

Dutchville

For Sama 12
vrijdag

16:00

12 Doxville

drama       101 min.  Nederlands ondertiteld

vrijdag
13:00

documentaire    100 min.  Nederlands ondertiteld

Juliette Binoche schittert als Claire, een 
gescheiden vijftiger met een succes-
volle carrière als docent. Nadat haar 
jonge geliefde Ludo haar laat zitten, 
doet ze zich online voor als iemand 
anders om hem te begluren. Claire 
verandert online in Clara, een prachtige 
jonge vrouw van 24. Wanneer Claire in 
contact komt met Ludo’s vriend Alex 
(François Civil), vallen de twee al snel als 
een blok voor elkaar. . 

Celle que 
vous croyez

Een jonge arts en een jonge journalist 
worden midden in een burgeroorlog 
verliefd op elkaar. Terwijl hun stad Aleppo 
wordt gebombardeerd, trouwen ze en 
krijgen ze een prachtige baby. Regisseur 
en burgerjournalist Waad al-Kateab legt 
met haar camera alle gruwelen en de 
dagelijkse gebeurtenissen rond haar 
familie en haar stad vast. Ondertussen 
werkt haar man Hamza in het door hem 
opgezette noodhospitaal wat uiteindelijk 
doelwit wordt van een nieuw bombarde-
ment. De gevaren komen steeds dichterbij 
en het jonge gezin worstelt met het dilem-
ma: gaan zij vluchten om de veiligheid van 
hun dochtertje Sama te waarborgen.

Regisseur: Safy Nebbou
Cast: Juliette Binoche, François Civil, Charles Berling, 
Guillaume Gouix
Jaar: 2019
Land: Frankrijk

Jim Button
en de stad van de draken

Jim Button, een avontuurlijke jongen van het kleine eiland 
Lummerland, realiseert zich op een dag dat hij daar eigenlijk 
niet vandaan komt. Hij besluit het eiland te verlaten en trekt de 
wijde wereld in op zoek naar avontuur. Samen met zijn goede 
vriend Lucas de machinist en stoomlocomotief Emma komen 
ze terecht in het grote keizerrijk Mandala. De jonge prinses Li Si 
is gevangen genomen in de gevaarlijke Drakenstad en Jim wil 
niets liever dan de mooie prinses bevrijden. Samen trotseren zij 
de gevaren van de Drakenstad, belanden in een spannende 
zoektocht en ontmoeten bijzondere vrienden. Gaat het hen 
lukken Li Si te bevrijden? 

familiefilm 110 min.       Nederlands gesproken

Regisseur: Ron Clements, 
John Musker
Stemmen: Panthero Toney, Marc 
Boon, Lucas Dietens,
Pierre Bokma, Laura Vlasblom
Jaar: 2019
Land: Duitsland

Oxville JuniorDutchville 5
drama/komedie  55 min.  Nederlands gesproken

vrijdag
13:00

Kapster Lou (63) koestert een heimelijke 
droom. Ze zou wel in Spanje willen 
wonen. Maar de kinderen en kleinkinde-
ren dan? Een cursus Spaans dan maar, in 
Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze 
haar zorgende rol loslaten en over haar 
toekomst nadenken. Als Lou’s lerares 
Andrea haar aanmoedigt om haar 
dromen serieus te nemen en een kapsa-
lon in Spanje te beginnen, komen Lou’s 
kinderen in opstand. Op haar leeftijd kan 
ze toch niet zomaar aan iets nieuws 
beginnen?

Mi Vida

Regisseur: Norbert ter Hall
Cast: Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc Bellemans, 
Mark Kraan, Fermi Reixach, Jason Mba, Anniek Pheifer
Jaar: 2019
Land: Nederland

JOKER 6Oxville Junior

zaterdag
19:30

Oxville Oscars

drama      132 min.      Nederlands ondertiteld drama       119 min.          Nederlands ondertiteld

De werkloze Ki-taek en zijn gezin 
leven in een krappe woning een 
arm bestaan. Ze raken bijzonder 
gefascineerd door de rijke familie 
Park en zien mogelijkheden om 
van hun luxueuze bestaan te 
profiteren. Het gezin probeert 
langzaam maar zeker zijn intrede 
te doen tot het leven van de 
familie en heeft daarbij geen 
moeite met een paar leugentjes 
om eigen bestwil. Een onver-
wacht voorval gooit echter roet in 
het eten, waardoor ze alles op 
alles moeten zetten om hun 
nieuwe leven in stand te houden.

Parasite
Joker van regisseur Todd Phillips 
draait om de iconische aartsvijand en 
is een origineel op zichzelf staand 
verhaal dat nog niet eerder op het 
grote doek is vertoond. Phillips’ rauwe 
karakterstudie over Arthur Fleck, een 
rol van Joaquin Phoenix, gaat over een 
man die problemen heeft om zijn weg 
te vinden in een ontwricht Gotham. 
Overdag te boeken als clown, ’s 
avonds probeert hij een voet aan de 
grond te krijgen als stand-up come-
dian, maar hij ontdekt dat hij zelf altijd 
het mikpunt is van de grap. Gevangen 
in een vicieuze cirkel vol apathie en 
wreedheid, neemt hij één verkeerde 
beslissing die een kettingreactie van 
escalerende gebeurtenissen tot 
gevolg.

Regisseur: Bong Joon Ho
Cast: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, 
So-dam Park, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi
Jaar: 2019
Land: Zuid-Korea

5
vrijdag

16:00

10
woensdag

15:30

6
zaterdag

13:00

6
zaterdag

16:00

10
woensdag

12:00

Regisseur: Todd Phillips
Cast: Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz, 
Frances Conroy, Brett Cullen
Jaar: 2019
Land: Verenigde Staten

Regisseur: Waad Al-Kateab, Edward Watts
Jaar: 2019
Land: Verenigd Koninkrijk, Syrië

19
woensdag

16:00

13
zaterdag

16:00

Oxville Junior

animatie       75 min.  Nederlands gesproken

Wickie wil maar al te graag mee 
met zijn vader op avontuur! 
Alleen ziet Halvar dat helemaal 
niet zitten, hij vindt Wickie nog 
veel te jong. Alles verandert 
echter wanneer Wickie’s 
moeder Ylva door een magisch 
zwaard verandert in een 
gouden standbeeld. Wickie 
moet en zal zijn moeder 
redden, terwijl hij ondertussen 
ook aan zijn vader moet 
bewijzen dat hij wél klaar is voor 
het echte werk… Zal Wickie 
slagen in zijn opzet en weer 
veilig aanmeren in Flake?

Wickie 
en het Magische Zwaard

Regisseur: Eric Cazes
Stemmen: Matheu Hinzen, Sterre Koning
Jaar: 2019
Land: België

17
woensdag

15:00

20
zaterdag

13:00


