donderdag 7 maart
vrijdag 8 maart
zaterdag 9 maart
zondag 10 maart

4 DAGEN
10 FILMS
THE WEEKEND SAILOR
GREEN BOOK
THE WIFE
ROMA
CAN YOU EVER FORGIVE ME?
COLD WAR
THE FAVOURITE
A STAR IS BORN
DE MAN DIE ACHTER DE HORIZON KEEK
KARAKTER TONEN
GREEN BOOK

KAARTVERKOOP:

Welkom
Op 7, 8, 9 en 10 maart organiseert Cinema Enkhuizen
de 3e Enkhuizer Filmdagen. Op donderdag 7 maart is
de kick-off van Cinema aan het Water met het thema
Zeilen. Op 8 maart openen de 3e Enkhuizer Filmdagen met de veelgeprezen film GREEN BOOK, regie
Peter Farrelley. Een inspirerend en waargebeurd
verhaal over de donkere pianist Don Shirley (een rol
van Mahershala Ali) die op zoek is naar een lijfwacht
voor zijn muzikale tournee door het zuiden van
Amerika. Uitsmijter Tony Lip (Viggo Mortensen) gaat
hem begeleiden. Wat volgt is een reis die werelden
bij elkaar brengt.
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
info@cinemaenkhuizen.nl

• E-tickets via de website.
• Openingstijden kassa: drie kwartier voor
aanvang van de voorstelling.
• Telefonisch reserveren via 0229-23 22 96
dagelijks van 10:00 tot 12:00 uur.
• Entreeprijs: f 11,-, Vrienden: f 9,-

www.cinemaenkhuizen.nl
OSCARNOMINATIES op zaterdag
Het festival opent op vrijdag 8 maart met GREEN BOOK.
Op zaterdag gaat het festival los met films die hoge ogen
gooiden bij de Oscarjury: THE WIFE, ROMA, COLD WAR,
THE FAVOURITE, CAN YOU EVER FORGIVE ME? en
A STAR IS BORN.

Publieksfavoriet
We vragen de bezoekers van de
3e Enkhuizen Filmdagen naar hun
waardering voor de films. Elke
bezoeker ontvangt bij aanvang van
de film een scheurstrip. Hiermee
kan worden aangegeven of de film
als goed of als minder goed wordt
beoordeeld. De distributeur van
de publieksfavoriet ontvangt de
Gouden Drommedaris.

Dromcafé
Op de begane grond bevindt zich het café van de Drommedaris: het Dromcafé. Voor een heerlijke cappuccino voor de voorstelling, een goed glas wijn
na de film, een selectie barfood en een culinair hapje eten voor een mooie
prijs. De ontmoetingsplaats tijdens het festival en de plek om de hele dag en
tot in de late uurtjes over de films na te praten.

Zeilen, historisch en modern
In het kader van CINEMA AAN HET WATER, het sideprogramma van Cinema
Enkhuizen en Cinema Oostereiland staat donderdagavond 7 maart en
zondag 10 maart in het teken van het thema Zeilen, historisch en modern.
Het programma is in samenwerking met Nautisch Enkhuizen tot stand
gekomen. www.nautischenkhuizen.nl

Programma
DONDERDAG 7 MAART:
• Kick-off thema Zeilen. Inleiding door Dr. Ir. ALBERT TEN BUSSCHEN lector
kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim over de procedure
om afgedankte polyester jachten te recyclen en geschikt te maken voor
hergebruik in de vorm van beschoeiingsplanken.
• Documentaire WEEKEND SAILOR, regie Bernardo Arsuaga over de eerste
zeilcompetitie rond de wereld, de Whitbread Round the World Race in 1973.
ZONDAG 10 MAART:
• Film KARAKTER TONEN, over de belevenissen van de Nederlandse zeilers
in de 2017-2018 Volvo Ocean Race. Ingeleid door Enkhuizer ROY HEINER,
zelf ervaren Volvo Ocean Race schipper.
• Documentaire DE MAN DIE ACHTER DE HORIZON VERDWEEN, regie
Martijn Blekendaal over Bas Jan Ader die in een piepklein zeilbootje de
oceaan over wilde steken. Een avontuur over het opzoeken en overschrijden van grenzen.
• Lezing Thomas de Boer over skûtsje De Drie Haringen. Thomas vertelt
aan de hand van foto’s over de restauratie van het skûtsje De Drie Haringen. Het schip is volledig onder handen genomen. Het houtwerk was
slecht, het roer was verrot. Het gerestaureerde skûtsje vertegenwoordigde Enkhuizen succesvol tijdens de open Friese kampioenschappen
skûtsjesilen 2018. Toegang is a2,-. De lezing wordt gegeven op de
1e etage.
• Lezing Arjen van der Veen Tres Hombres. Schipper Arjen van der Veen
over het ontstaan van fair transport, de idealen, de werkwijze en de avonturen op zee. Arjen is medeoprichter van de Tres Hombres. Deze vorm
van Fairtransport vervoert goederen duurzaam met traditionele zeilende
vrachtschepen zoals de Tres Hombres en Nordlys. Van A naar B, zonder
CO2. Toegang is a5,-. De lezing wordt gegeven op de 1e etage.
www.treshombres.eu

THE WEEKEND SAILOR

THE WIFE

ROMA

Whitbread Round The World
Race 1973.
In 1973 organiseerde Groot
Brittannië de eerste zeilcompetitie rond de wereld, de Whitbread Round the World Race, de
huidige Volvo Ocean Race. Aan
de start verschenen niet alleen
ervaren teams, maar ook de
Weekend Sailor, een 50-jarige
onervaren Mexicaanse zeiler
die zich met een team bestaande uit vrienden en familie inschreef. De documentaire vertelt het legendarische verhaal
van deze self made man die de
race aangreep om zijn zoon wat
discipline en echte levenservaring bij te brengen.
Regie: Bernardo Arsuaga – 2016 – 2016 – 75 min.

De tol van een onterecht
leven in de schaduw.
Joan Castleman heeft
haar hele leven haar talenten, dromen en ambities
opzijgezet voor de succesvolle literaire carrière van
haar man, de overspelige
Joe. Tijdens het verblijf in
Stockholm waar zij met
haar man is om de Nobelprijs voor Literatuur in
ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg
is. Met alle gevolgen van
dien. Naar de bestseller
van Meg Wolitzer toont
THE WIFE het gekonkel en
gedraai in het literaire circuit in close-up. Met een
uitmuntende hoofdrol van
Glenn Close.
Regie: Björn Runge – S/VS/VK – 2018 – 100 min.

Met een inleiding van Albert ten Busschen
over recyclen polyester schepen.

CAN YOU EVER FORGIVE ME?

COLD WAR

THE FAVOURITE

Met een ijzersterke rol van
actrice Melissa McCarthy.
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de succesvolle biograaf en kattenvrouwtje Lee Israel. Begin jaren 70
en 80 verdiende ze haar geld
door biografieën te schrijven
over Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder
en journalist Dorothy Kilgallen.
Maar als ze uit de smaak valt
en haar boeken niet langer gepubliceerd krijgt, gebruikt ze
haar schrijftalent om anderen
te misleiden, namelijk door de
fraude in brieven van bekende
mensen. CAN YOU EVER FORGIVE ME? is een heerlijke film
met sterke rollen van hoofdrolspeelster Melissa McCarthy

Een passioneel
liefdesepos.
De Poolse regisseur Pawel
Pawilikovski volgt in deze
film in prachtige zwart-wit
beelden als zijn voorganger een liefde ten tijde van
de Koude Oorlog. Gevolgd
wordt muzikant Wiktor. In
zijn zoektocht naar jonge artiesten om een ensemble op
te zetten dat Poolse folklore
opvoert, valt zijn oog op de
jonge en vrijgevochten Zula.
De twee voelen zich direct
tot elkaar aangetrokken,
maar lijken voortdurend op
de vlucht tussen oost en
west. Ze kunnen niet zonder
elkaar, maar ook niet met elkaar. Een onmogelijke liefde

en Richard E. Grant.
Regie: Marielle Heller – 2019 – VS – 106 min.

in een onmogelijke tijd.
Regie: Pawel Pawlikovski – Polen – 2018 – 84 min.

A STAR IS BORN

Wat is er gebeurd met
Bas Jan Ader?
Ruim veertig jaar geleden
besloot Bas Jan Ader de
stoute schoenen aan te
trekken. Met een piepklein
zeilbootje verliet hij de
Amerikaanse kust om naar
Engeland te varen. Negen
maanden later werd dat
bootje dobberend op zee
teruggevonden.
Zonder
Bas Jan. Was er sprake
van een tragisch ongeval
of was er meer in het spel?
DE MAN DIE ACHTER DE HORIZON KEEK is een documentaire over het verlangen
naar het onmogelijke. De film neemt de kijker mee op een spannende speurtocht
door Aders films en foto’s - op zoek naar de sleutel tot het mysterie van zijn
verdwijning.
Regie: Martijn Blekendaal – 2018 – 2018 – 26 min.

KARAKTER TONEN
Spectaculaire film volgt Nederlandse zeilers Volvo Ocean Race
2018.
De film KARAKTER TONEN gaat over
de ervaringen van de Nederlandse
zeilers in de 2017-2018 Volvo Ocean
Race, die in Scheveningen eindigde.
Vijf Nederlandse topsporters vertellen hun verhaal over de zwaarste
zeilrace ter wereld. Een strijd van
negen maanden lang, door zes continenten en 45.350 zeemijl. Een race
die alleen op karakter gewonnen kon
worden. Winnares Carolijn Brouwer
vertelt samen met Bouwe Bekking,
Simeon Tienpont, Annemieke Bes en
Carlo Huisman over het avontuur en
de ontbering. Over het omgaan met hoogte punten en dieptepunten en de strijd
tussen de mens en de elementen.
Regie: Riemer Witteveen – NL - 2018 – 100 min.
Met een inleiding van Roy Heiner, voormalig schipper tijdens de
Volvo Ocean Race.

Met nagesprek met de regisseur Martijn Blekendaal.

DONDERDAG 7 MAART
19 00

Eigenzinnige kostuumfilm van de regisseur van
THE LOBSTER.
Het begin van de 18e eeuw.
Engeland is in oorlog met
Frankrijk. De broze koningin
Anne zit op de troon. Haar
goede vriendin Lady Sarah
regeert in haar plaats over
het land en draagt tegelijkertijd zorg voor Anne’s
slechte gezondheid en haar
woede-uitbarstingen. Maar
als de nieuwe dienares Abigail arriveert, raakt Sarah
onder de indruk van haar
charme. In de hoofdrollen
schitteren Rachel Weisz,
Emma Stone en Olivia
Colman. Eigenzinnige kostuumfilm van de regisseur
van THE LOBSTER.
Regie: Yorgos Lanthimos – 2019 – VS/VK – 120 min.

DE MAN DIE ACHTER DE HORIZON KEEK

Liefdesverhaal met Lady
Gaga.
In A STAR IS BORN schitteren viervoudig Oscar genomineerde Bradley Cooper en
Oscar genomineerde superster Lady Gaga. Het is haar
eerste hoofdrol in een grote
speelfilm en Cooper maakt
zijn debuut als regisseur. In
deze nieuwe verfilming van
het tragische liefdesverhaal, speelt Bradley Cooper
de aan lager wal geraakte
countryster Jackson Maine.
Maine wordt verliefd op de
onbekende,
worstelende
zangeres Ally (Lady Gaga).
Ze heeft haar droom om het
te maken in de muziek business zo goed als opgegeven, als Jack haar aanmoedigt haar plek in de spotlights
op te eisen. Met alle gevolgen vandien.
Regie: Bradley Cooper – VS – 2018 – 136 min.

18 00

Persoonlijke film van de
Mexicaanse Oscarwinnaar
Alfonso Cuarón.
Mexico-Stad, jaren ‘70. Cleo
werkt als een inwonende
dienstmeid en oppas voor een
gezin uit de hogere middenklasse in het Roma-district. Wanneer de vader voor een verdacht
lange zakenreis vertrekt, blijft
zijn vrouw Sofia alleen achter.
Cleo wordt gedumpt door haar
zelfingenomen vriendje zodra hij
ontdekt dat ze zwanger is. Beide vrouwen zouden binnenkort
wel eens alleenstaande moeder kunnen worden. Maar het
verschil in sociale status zal de
toekomst voor de een heel anders bepalen dan voor de ander.
Cuarón betovert en verrast de kijker met subtiele details en herkenbaar menselijk
geworstel, afgezet tegen historische gebeurtenissen.
Regie: Alfonso Cuarón – 2018 – Mexico – 135 min.
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