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Beste filmliefhebber,  

 
Allereerst willen wij u namens het bestuur van filmhuis Nienoord een bijzonder mooi 
jaar toewensen. Een goede gezondheid, geluk en ... mooie films. Voor de eerste 
helft van 2020, de tweede helft van ons filmseizoen, hebben wij ons best gedaan om 
wederom mooie films uit te kiezen. Wij starten met de Belgische film GIRL. Tijdens 
het Filmfestival van Cannes sleepte GIRL verschillende prijzen in de wacht. 
Debuterend regisseur Lukas Dhont werd bekroond met de prestigieuze Camera 
d’Or, de jonge hoofdrolspeler Victor Polster won de prijs voor de Beste Vertolking in 
Un Certain Regard, de internationale pers beloonde GIRL met de Prix FIPRESCI en 
de film won ook nog eens de Queer Palm. Bij de wereldpremière tijdens het 
Filmfestival van Cannes werd de film beloond met een minutenlang durende 
staande ovatie. En deze film draaien we "gewoon" in ons filmhuis, gewoon in Leek! 
Wees welkom! 
 
Voor de filmXtra vraag ik u "extra" aandacht. Deze Duits/Bulgaars/Franse film uit 
2018 gaat over het leven in het Arctisch gebied, prachtig in beeld gebracht. 
De oude Nanook en Sedna wonen op een maagdelijk witte toendra te midden van 
kniediep sneeuw en metersdik ijs. Het lijkt alsof ze de laatste mensen op aarde zijn, 
zo afgelegen wonen ze. Ze delen een visje, vertellen elkaar magische verhalen en 
missen hun vertrokken dochter. Ze leven een leven dat draait om de essentie: eten, 
warm blijven en zorgen voor elkaar. De opwarming van de aarde komt slecht 1 maal 
ter sprake in Aga, maar in feite staat de hele film in het teken van de 
klimaatsverandering: die ervoor hebben gezorgd dat in de omgeving van Nanooken 
Sedna nauwelijks nog iets groeit, waardoor de rendierpopulatie ernstig is uitgedund 
en er voor mensen als zij niets anders op zit dan te vertrekken. Een bijzondere film, 
gedraaid op 35mm! Wij draaien deze filmXtra volgens schema op de laatste dinsdag 
van de maand: 28 januari om 14 uur. 
 
Dan nog een reminder: zondag 26 januari is de jaarlijkse filmzondag. Een aanrader!! 
Twee mooie films, een lunch, een drankje en een hapje! Er zijn nog kaarten maar 
vol = vol, dus wacht niet te lang! Meer informatie kunt u vinden op onze nieuwe 
website www.filmhuisnienoord.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Filmhuis Nienoord 
 
 

 



In Girl, de Belgische debuutfilm van Lukas 
Dhont, wordt het vijftienjarige transmeisje 
Lara gevolgd. In de film geen gevechten 
tegen de boze buitenwereld, want Dhondt 
wilde 'focussen op Lara's grootste strijd: haar 
strijd met haar lichaam’. Lara, is een meisje 
geboren in een jongenslichaam. De film 
zoomt niet in op eventuele problemen met 
school, vrienden, of familie, maar op Lara 
zelf, die koste wat kost balletdanseres wil 
worden.  

https://youtu.be/fdqLklMNk2Y

“Girl”  

Filmhuis Nienoord draait                 
9, 10 en 14 januari….. 

Waar…. 
Filmzaal 

Bezoekers- 
centrum Nienoord 

Wanneer…. 
Donderdag 9 & 

vrijdag 10 januari 
Aanvang 20:00 
Dinsdagmiddag 
14 jan aanvang 

14:00 uur 

In de agenda…   
28 januari 

FilmXtra! De film : 
“Aga”. Aanvang 

14:00, 7,- inclusief 
koffie/thee 


