Filmhuis De Klinker 2016-2017
Filmhuis De Klinker biedt films aan met aansluitend een
levensbeschouwelijk gesprek. Driemaal per jaar een roze film.
14 september: verbinding

Bagdad Café

Rijdend door de Mojave Desert krijgt een Duits echtpaar ruzie. De
vrouw, Jasmin, gaat haar eigen weg. Sjokkend langs de snelweg
en een grote koffer meezeulend, is zij zo'n onwaarschijnlijk
schouwspel dat Brenda, de lichtgeraakte eigenaresse van het
Bagdad Café, meteen achterdocht koestert. Zo begint een
hilarische en ontroerende verhouding tussen deze twee vrouwen
uit verschillende culturen.
9 november: liefde

Alles is liefde

Alles is Liefde draait om de liefdesperikelen van zes koppels die er
achter komen dat liefde overal is. Terwijl 5 december nadert en
alle lijnen bij elkaar komen via de mysterieuze Sinterklaasfiguur
Jan, lijken de liefdesperikelen tot een hoogtepunt te komen.
14 december: roze cinema

Grandma

Wijsheid komt met de jaren, althans dat is het gezegde. Maar voor
Elle is dat nog maar de vraag. Ze heeft geen goed contact meer
met haar dochter, heeft net de relatie met haar vriendin verbroken
en heeft alleen nog maar geld voor haar basisbehoeften. Ze was
ooit een succesvolle schrijfster, maar publiceert al tijden niet
meer. Geheel onverwacht verschijnt haar kleindochter Sage bij
haar op de stoep met de vraag of ze geld kan lenen.
11 januari: openhartigheid

Taxi Teheran

Jafar Panahi rijdt als taxichauffeur door de levendige en kleurrijke
straten van Teheran. Met een kleine camera op het dashboard
filmt hij de openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Zo
wordt een beeld geschetst van het hedendaagse leven in Iran.
8 februari: tradities

Masaan

In Benares, de heilige stad aan de Ganges, is het leven gebonden
aan morele tradities. Deepak wordt hopeloos verliefd op een
meisje uit een welgestelde familie. Devi veroorzaakt een tragedie
en wordt sindsdien geplaagd door schuldgevoelens. Haar vader

wordt opgezadeld met een torenhoge schuld die zijn. De jonge
Jhonta verlangt naar een familie. Allen zijn naarstig op zoek naar
een betere toekomst, maar oude tradities en daarbij geldende
regels staan in de weg. Tot de vier levens elkaar kruisen.
8 maart: roze cinema

Imagine me and you

De goudeerlijke Heck en de mooie Rachel hebben het prima voor
elkaar. Ze waren altijd al jeugdvrienden en vormen nu het perfecte
stel. Eerst verliefd, toen verloofd en nu op het punt elkaar trouw te
beloven. Maar tijdens de ceremonie valt het oog van Rachel op één
van de gasten, de mooie Luce. Wat volgt is een romantische reis
door alle emoties, herkenbaar voor iedereen die zo gelukkig (of
ongelukkig) is geweest om in de ban van de liefde te raken.
12 april: passie

Om de wereld in 50 concerten

In 2013 reist het Koninklijk Concertgebouworkest de hele wereld
rond om het 125 jarig bestaan te vieren: 50 concerten over 6
continenten. Grenzeloze passie en liefde voor muziek brengt
musici en concertbezoekers samen. Heddy Honigmann landt met
het orkest in Buenos Aires, Soweto en St Petersburg en laat zien
hoe de musici de harten van mensen in andere culturen veroveren.
10 mei: roze cinema

The Wedding Banquet

Een Taiwanese yup woont met zijn partner in Amerika. Zijn ouders
weten niet dat hij homoseksueel is en daarom regelt hij een
schijnhuwelijk met een vrouw. Als zijn ouders onverwacht
overkomen, verandert de geplande korte trip naar het stadhuis in
een enorm, traditioneel Oosters feest.
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