
 

Tijd voor een (film-)feestje! 

In het voorjaar van 2023 bestaat de Filmliga 55 jaar en er zijn in die tijd al ruim 555 films 

gedraaid. Dat willen we uiteraard met u vieren op een manier die ons allemaal past.  

Het vraagteken op uw filmligakaart staat voor de speciale verrassing die we voor u in petto 

hebben. In week 7 draaien we namelijk extra voorstellingen voor onze leden, waarbij u kunt 

kiezen uit drie verschillende films. 

Tijdens de reguliere voorstellingen van januari en februari 2023 kunt u met uw abonnements- 

of lidmaatschapskaart één vrijkaartje per persoon afhalen bij de balie. 

Dit vrijkaartje geeft u toegang tot één van onderstaande films en u kunt er een drankje mee 

halen in het theatercafé met nog een heerlijke verrassing. 

Uw keuze, uit één van de onderstaande Nederlandse films met bijbehorende dagen en tijden, 

kunt u nu al maken. 

 

 

DINSDAG 14 FEBRUARI 16.00 UUR EN 20.00 UUR 

ZEE VAN TIJD 

 

 

 

Regie: Theu Boermans 

Met: Sallie Harmsen, Reinout Scholten van Aschat, Elsie de Brauw, Gijs Scholten van Aschat 

Duur: 116 minuten 

Zee van Tijd gaat over de gevolgen van een gebeurtenis die de persmap ‘de ergste 

nachtmerrie van ouders’ noemt. Iedereen kan wel raden wat dat is. 

De film begint in de jaren tachtig met beelden van een stel, Lucas en Johanna, dat met hun 

zoontje Kai per zeilschip een wereldreis maakt. De aan boord gedraaide familiefilmpjes 

stralen intens geluk uit… 

De film is op ware gebeurtenissen gebaseerd. 



WOENSDAG 15 FEBRUARI 16.00 UUR EN 20.00 UUR 

NARCOSIS 

 

 

Regie: Martijn de Jong 

Met: Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Sepp Ritsema, Lola van Zoggel, Vincent van der Valk 

Duur: 112 minuten 

Duik in het diepe. 
De Nederlandse Oscarinzending is een film die je betovert.Het prachtig gefilmde Narcosis 

begint paradijselijk: in een soort mini-Hof van Eden waar een perfect gezin een perfect 

rommelig leven leidt. Merel heeft in het Pippi Langkous-huis, omgeven door weelderige 

natuur, een praktijk als medium. Ze kan gestorven geliefden zien en boodschappen 

doorgeven uit een andere wereld. Maar als haar eigen geliefde John bij een risicovolle 

duikonderneming niet meer boven komt, kan ze het emotioneel niet meer opbrengen hem te 

zoeken. In plaats daarvan ploetert ze voort. Een jaar na zijn dood pikt de film de draad weer 

op, als ze in flinke financiële problemen zit, het haar niet lukt haar twee kinderen adequaat bij 

te staan en ze iedereen die haar wil helpen van zich wegduwt. 

 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 16.00 EN 20.00 UUR 

BO 

 

 

Regie: Joost van Ginkel 

Met: Gaite Jansen, Rati Tsiteladze, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Luna Klok, Natalia 

Kuloshvili en Sofee Lomjaria 

Duur: 93 minuten 

Wanneer de onverschrokken Bo naar Georgië afreist om het graf van haar vader – een 

bekende trompettist – te bezoeken, loopt ze zijn vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. 

Op zoek naar haar roots en een beter begrip van haar vader, besluit ze om mee te liften in 

Levan’s vrachtwagen. 

Ondanks het leeftijdsverschil geven ze voorzichtig toe aan de liefde die ze voor elkaar 

voelen. Het melancholische trompetspel van Bo’s vader begeleidt hun reis door het 

adembenemende Georgische landschap. De opbloeiende liefde tussen Bo en Levan zorgt 

ervoor dat ze uiteindelijk hun donkerste geheimen met elkaar durven te delen. 


