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In samenwerking met Midwest treden we buiten de grenzen van 
Amsterdam Nieuw-West. In de buitenlucht van een groene 
achtertuin in de Baarsjes draaien we elke vrijdag van juli de 
mooiste films. Voor de buurt, door de buurt.

In samenwerking met Midwest treden we buiten de grenzen van Amsterdam 
Nieuw-West. In de buitenlucht van een groene achtertuin in de Baarsjes 
draaien we elke vrijdag van juli de mooiste films. Voor de buurt, door de 

buurt. Ons programma is fris, zomers en toch actueel. Van skatende jonge 
vrouwen in New York (Skate Kitchen) en een verboden romance in het 

Amerika van de jaren vijftig (If Beale Street Could Talk) tot een legendarisch 
optreden van Aretha Franklin in Los Angeles (Amazing Grace) en een 

emotioneel weerzien tussen een Amerikaans-Chinese en haar grootmoeder 
(The Farewell). Kortom, bezoek Midwest en laat je na zonsondergang 

onderdompelen in de magie van film!

MidWest is ook een van de partners van MidzomerMokum, een initiatief van 
de Gemeente Amsterdam. Jongeren tot 23 jaar hebben gratis toegang.

OUTSIDE

Filmtips en op de hoogte blijven van 
onze filmprogrammering? 

meld je dan via www.oxville.nl 
aan voor de oxville cinematheek 

nieuwsbrief!

Filmprogramma 2020
10   juli  aanvang 22:00 AMAZING GRACE /  Nederlands ondertiteld, Engels gesproken  
17   juli  aanvang 22:00 THE FAREWELL / Mandarijn, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

24  juli  aanvang 22:00 IF BEALE STREET COULD TALK /  Engels gesproken en Engels ondertiteld 

31   juli  aanvang 22:00 SKATE KITCHEN / Spaans , Engels gesproken, Engels ondertiteld

OUTSIDE

Tickets: €8,- 
(Sjoelclub en gasten van Sjalotte €5,- tot 23 jaar gratis toegang)

Bezoekadres:
Midwest

Cabralstraat 1, 
1057 CD Amsterdam

reserveren@inmidwest.nl

Aanvang films: 22:00
Iedereen moet zich overigens van te voren aanmelden 

(vanwege oa. de anderhalve meter voorschriften)
 via reserveren@inmidwest.nl 



10
documentaire    87 min.      Nederlands ondertiteld

vrijdag
aanvang: 22:00

In 1972 nam Aretha Franklin Ama-
zing Grace, het meest succesvolle 
gospelalbum allertijden, op in de 
New Temple Missionary Baptist 
Church in Los Angeles. Nooit eerder 
zijn de filmopnames van deze 
legendarische avonden vertoond 
aan het publiek. Tot nu.

Amazing
Grace 

17
drama/komedie  100 min.   Engels ondertiteld

vrijdag
 aanvang: 22:00

Wanneer de familie van Billi erachter 
komt dat hun geliefde grootmoeder 
terminale longkanker heeft, besluiten ze 
om haar niet in te lichten. In plaats 
daarvan plannen ze een geïmproviseer-
de bruiloft in hun moederland China. Als 
Billi, tegen haar principes in, toch besluit 
om te gaan komt ze in aanraking met 
het leven dat ze als 6-jarige gedwongen 
moest opgeven, haar sterkzinnige 
grootmoeder en de kracht van onuitge-
sproken liefde. In dit opmerkelijke, op 
een leugen gebaseerde, familieportret 
doordrenkt scenariste/regisseuse Lulu 
Wang een afscheidslied met warmte en 
liefde, terwijl een uitstekende ensemble 
cast gestalte geeft aan een innige 
familie die elk op hun eigen manier het 
naderende verlies een plek weet te 
geven.

The
Farewell 

Regisseur: Lulu Wang
Cast: Awkwafina, Tzi Ma
Jaar: 2019
Land: ̀ Verenigde Staten

24
drama/komedie      120 min.      Engels gesproken

vrijdag
aanvang: 22:00

If Beale Street Could Talk speelt zich af 
in het begin van de jaren 70 in Harlem, 
New York en vertelt het verhaal over de 
liefde tussen Clementine ‘Tish’ Rivers en 
Alonzo ‘Fonny’ Hunt. Na een jarenlange 
vriendschap durven zij op 19 en 20 
jarige leeftijd toe te geven aan hun 
liefde voor elkaar en dromen zij van een 
toekomst samen. Alles loopt voorspoe-
dig, totdat Fonny valselijk wordt 
beschuldigd van een verkrachting en 
hij in de gevangenis belandt. Tish 
ontdekt dat ze zwanger is en samen 
met de volledige steun van haar familie 
doet zij er alles aan om de onschuld van 
Fonny te bewijzen.   

If Beale 
Street 
Could Talk

Regisseur: Barry Jenkins
Cast: KiKi Layne, Stephan James, Regina King,
Colman Domingo
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

31
drama              107 min.       Engels ondertiteld

Camille is 18 jaar en dol op skateboar-
den. Dat vindt haar moeder maar 
niks, en na een blessure moet Camille 
beloven om nooit meer te skaten. 
Geen denken aan - de passie is te 
groot! Via Instagram komt Camille in 
contact met ‘The Skate Kitchen’, 
meisjes die stuk voor stuk ‘leven om 
te skaten’. Ze voelt zich meteen 
welkom bij de groep en dankzij hun 
wilde levensstijl gaat er een nieuwe 
wereld voor haar open. Wanneer haar 
moeder gaat dwarsliggen, loopt 
Camille weg van huis en trekt in bij 
een van haar nieuwe vriendinnen. Tot 
de liefde hun fragiele band onder 
druk zet.

Skate
Kitchen

Regisseur: Crystal Moselle
Cast: Rachelle Vinberg, Jaden Smith, Dede Lovelace, Nina 
Moran, Kabrina Adams, Elizabeth Rodriguez
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

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

vrijdag
aanvang: 22:00

ONZE ONLINE FILMZAAL

De mooiste films te zien 
vanaf je eigen bank;

Oxville cinema, 
maar dan thuis.

www.picl.nl/oxville


