FILMHUIS SIENEMARNE
Bezoekadres:
't Zylhoes, Zijlvestweg 3,
9962 TA Schouwerzijl

Website: www.sienemarne.nl
Email: info@sienemarne.nl
Telefoon: +31633933883

Beste filmliefhebber,
Het is september en Sienemarne gaat gelukkig weer van start. We presenteren op 9 zaterdagavonden
9 bijzondere films, waarbij we u hopen te mogen verwelkomen in een prettige sfeer in ‘t Zylhoes in
Schouwerzijl.
Deze uitgebreide nieuwsbrief informeert u over de filmavonden 2022/2023, over donateurschap en
entree, en uiteraard over het belangrijkste: de films. Tot slot enige berichten van de bestuurstafel.
Filmavonden 2022

Filmavonden 2023

24 september MADRES PARALELAS
22 oktober WORST PERSON IN THE WORLD
26 november
17 december

21 januari
25 februari
25 maart
22 april
13 mei

Zaal open:
20.00 uur
Aanvang film - Let op!
20.30 uur
Korte inleiding film:
Joanna van Kaam

U ziet, op verzoek van vele bezoekers beginnen we eerder, zodat er meer ruimte is voor een gesprek
en/of een drankje in de pauze en na afloop.
Donateurschap en entree
Donateurs krijgen voorrang bij speciale voorstellingen van Sienemarne en korting op de entreeprijs,
ook bij Filmliga Eemsmond en bij Filmhuis Nienoord.
Wilt u donateur worden en Sienemarne steunen? Graag!
U kunt donateur worden door € 10.- over te maken op rekeningnummer: NL 54 INGB 0004 4274 86,
t.n.v. Stichting SIENEMARNE onder vermelding van naam, adres en e-mailadres. Na betaling ontvangt
u de donateurskaart aan de zaal.
Entreeprijzen in het seizoen 2022-2023: donateurs betalen €5.- en niet-donateurs € 7,50.
Zie ook onze website: www.sienemarne.nl/entree-donateurs
De films
De films voor september en oktober staan al vast:
24 september: MADRES PARALELAS De Spaanse meester
Pedro Almodóvar komt opnieuw met een fascinerende blik op
moeders en moederschap. Het is een warme, rijke film die laat
zien hoe lang een oorlog kan doorwerken.
MADRES PARALELAS was de openingsfilm op het Filmfestival van Venetië waar Penélope Cruz werd
onderscheiden als Beste Actrice. De film kreeg twee Oscarnominaties: Voor Beste Actrice (Penélope
Cruz) en Beste Originele Muziek.

22 oktober: WORST PERSON IN THE WORLD
een komisch drama van Joachim Trier, waarin de kijker
meegenomen wordt in het onstuimige liefdesleven van Julie
(Renate Reinsve).
In de film THE WORST PERSON IN THE WORLD weet Trier een diepgang te vinden die zeldzaam is bij
dit type film. THE WORST PERSON IN THE WORLD werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het
Cannes Filmfestival 2021. Actrice Renate Reinsve won er de Palm voor Beste Actrice. Sindsdien won de
film wereldwijd talloze prijzen en lijkt een grote kanshebber voor de Oscar voor Best Foreign Film.
Meer informatie
Op onze website vindt u ook na oktober steeds actuele informatie
Wilt u al een korte impressie van de eerste twee films, ga dan naar de website van Sienemarne
Sienemarne werkt samen met een aantal filmhuizen in de provincie en is aangesloten bij het
Groninger Forum in de stad. Gezamenlijk brengen we tweemaandelijks een filmladder uit.
Op de pagina links op onze website kunt u zich aanmelden voor deze filmladder:
www.sienemarne.nl/links
En tot slot van het bestuur
Vanaf 1979 vertoont Sienemarne filmhuisfilms. U heeft nu lange tijd, te lange tijd, niet van ons
gehoord. Dat kwam natuurlijk door corona en ook doordat in deze lange coronapauze het aantal
bestuursleden terugliep. Ernst Kuitert, onze penningmeester, is tot ons verdriet overleden. Tineke
Knape, Jan Bosscher en Peter Bos, jarenlang actief bij Sienemarne, kunnen helaas de activiteiten voor
Sienemarne niet meer combineren met hun andere bezigheden, maar we zullen ze gelukkig vast nog
vaak in de filmzaal zien. De bestuursgelederen zijn inmiddels aangevuld tot vijf personen en omdat die
niet altijd aanwezig kunnen zijn op de vertoningsdata zijn we ook overgegaan tot het instellen van een
Sienemarne-supportgroep: mensen die ons steunen, bijvoorbeeld met advies, speciale projecten, hulp
bij techniek of organisatie of anderszins. In deze groep zitten al wat supporters en we waarderen meer
aanmeldingen.
We hopen u vaak te zien in Schouwerzijl!
Met vriendelijke groeten,
Sienemarnebestuur
Rolien Groeneveld, voorzitter
Harry Buit
Helen de Jong
Joanna van Kaam
Ria Schouten

