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Op 15 januari 2009 was de wereld getuige van het ‘Mirakel op de Hudson’ toen piloot Chesley Sully Sullenberger  
zijn defecte vliegtuig met een noodlanding op het ijskoude water van de Hudson rivier wist te landen.

Hij redt met deze spectaculaire manoeuvre de levens van alle 155 passagiers aan boord. Maar terwijl Sully geroemd wordt door het 
publiek en de media om zijn buitengewone reddingsactie en vliegprestatie, is er een onderzoek gaande dat zijn reputatie en carrière 
dreigt te vernietigen.
 

Regie: Clint Eastwood  |  Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Anna Gunn, Laura Linney  |  Lengte: 96 minuten

24/01 - 31/01
SULLY 3g

PATHÉ SCHEVENINGEN
De Pathé 50PLUS BIOS is altijd een gezellig uitje, waarbij speciaal geselecteerde films worden vertoond op 
wat rustigere momenten in de bioscoop. Bovendien ontvangt u koffie of thee en iets lekkers voor bij de film. 
Pathé 50PLUS BIOS kost slechts € 6,50. Kijk voor tickets en info op www.pathe.nl/50plusbios of vraag aan de kassa.
 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A, 2587 RT  Den Haag
Openbaar vervoer: Buslijn 21, 22 halte Kurhaus. Tramlijn 1, 9 halte Kurhaus. 
Parkeren:   Parking Strand. Per uur: € 2,40. Kortingskaart à € 4,50 (voor 4 uur parkeren) verkrijgbaar aan de 

kassa van Pathé Scheveningen (alleen in combinatie met een bioscoopticket). Prijswijzigingen 
onder voorbehoud.



07/02 - 14/02

L’AVENIR 1t

Nathalie is professor in de filosofie aan een Parijs lyceum. Ze is gepassioneerd door haar job en houdt er van om  
haar gevoelens over het denken over te brengen.

Ze is gehuwd, heeft twee kinderen en verdeelt haar leven over haar familie, haar ex-leerlingen en haar zeer bezitterige moeder. 
Tot op een dag haar man haar vertelt dat hij haar verlaat voor een andere vrouw. Ze wordt plots geconfronteerd met een nieuwe 
vrijheid en ziet zich genoodzaakt haar leven te herschikken. 

Regie: Mia Hansen-Løve  |  Cast: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob  |  Lengte: 100 minuten

PAC

21/02

CAPTAIN FANTASTIC 3at

Deze film is geregisseerd door Matt Ross, met in de hoofdrol Viggo Mortensen, als vader van zes jonge kinderen.  
Ze leven geïsoleerd van de samenleving in de bossen van het Pacific Northwest.

Ben is een toegewijde vader die zich toelegt op de academische en fysieke opvoeding van zijn kinderen. Wanneer een tragedie 
zich aandient, is hij verplicht zijn zelf gecreëerde paradijs te verlaten. Geconfronteerd met de echte wereld, begint Ben aan een 
nieuwe uitdaging als ouder om zijn gezin de geschikte opvoeding te geven.

Regie: Matt Ross  |  Cast: Viggo Mortensen, Kathryn Hahn, Missi Pyle, Steve Zahn, Erin Moriarty, Frank Langella  |   
Lengte: 119 minuten

PAC



07/03 - 14/03

RACE 3dat

Het waargebeurde en indrukwekkende Race vertelt het verhaal van de iconische atleet Jesse Owens die tijdens het 
naziregime van Hitler maar liefst vier gouden medailles in de wacht sleepte tijdens de Olympische Spelen in Berlijn in 1936.

Een indrukwekkende prestatie waarmee de Afro-Amerikaanse sporter geschiedenis schreef. In Race volgen we Jesse op weg naar 
de Olympische Spelen ten tijde van de toenemende rassendiscriminatie in Duitsland. Samen met zijn coach zet hij alles op alles 
om, ondanks de dreigende omstandigheden, zijn droom als Olympisch Kampioen waar te maken.

Regie: Stephen Hopkins  |  Cast: Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten, William Hurt  |   
Lengte: 135 minuten

PAC

21/03 - 28/03

LOVE & FRIENDSHIP 1
Love & Friendship is een vilein en fris liefdesdrama gebaseerd op Jane Austens nooit eerder verfilmde 
brievennovelle Lady Susan.

Lady Susan trekt tijdelijk in bij haar schoonzus. Samen met haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia bekokstooft ze sluwe 
plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen. De mannen zijn blind voor haar doortrapte gedrag.

 

Regie: Whit Stillman  |  Cast: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Emma Greenwell  |  Lengte: 90 minuten

PAC



11/04 - 18/04

DE MATTHÄUS MISSIE VAN REINBERT DE LEEUW 1
Een film over het mysterie van muziek, de betovering, over de bezieling van musici, over ontroering,  
over de onstuitbare bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bach’s monumentale werk. 

Pianist, componist, dirigent Reinbert de Leeuw strekt zijn armen uit naar Johann Sebastian Bach, naar de Matthäus Passion. 
Maandenlang heeft hij de partituur bestudeerd, onophoudelijk, obsessief. “Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met 
de Matthäus Passion zou moeten bezig houden, zou ik dat zo doen”, zegt hij. Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de Leeuw 
vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de aangrijpende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. 

Regie: Cherry Duyns  |  Lengte: 75 minuten

DOC

PAC

04/04

FLORENCE FOSTER JENKINS 1t

Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse  
erfgename en socialite die er alles aan deed om haar droom, een groots zangeres worden, uit te laten komen.

De New Yorkse Florence doet er alles aan om een groots zangeres te worden. De stem die ze in haar hoofd hoort is prachtig, maar 
voor anderen klinkt haar gezang vreselijk vals. Haar man probeert haar tegen de waarheid te beschermen, maar dan besluit 
Florence een openbaar concert in Carnegie Hall te geven. 

Regie: Stephen Frears  |  Cast: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson  |  Lengte: 106 minuten

PAC



02/05 - 09/05

THE LIGHT BETWEEN OCEANS 3a

In de meeslepende film The Light Between Oceans gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M.L. Stedman,  
ontmoeten we vuurtorenwachter Tom en zijn vrouw Isabel.

De geliefden wonen op een eiland in West-Australië en proberen al jaren zonder succes kinderen te krijgen. Wanneer ze op een 
dag een aangespoelde roeiboot vinden met een klein meisje erin, besluiten ze haar uiteindelijk te adopteren. Ze zijn gelukkig en 
genieten met volle teugen van hun dochter Lucy, tot dat ze na een aantal jaren een vrouw ontmoeten op het vaste land. Al snel 
na deze ontmoeting verandert hun perfecte leven langzaam in een hartverscheurend drama...

Regie: Derek Cianfrance  |  Cast: Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz, Jack Thompson  |  Lengte: 133 minuten

PAC

16/05 - 23/05

EEN MAN DIE OVE HEET 3at

De 59-jarige Ove was ooit voorzitter van de vereniging van eigenaren van een appartementencomplex en  
staat nu bekend als mopperkont van de buurt. 

Ove is echter niet bitter, hij gromt alleen een beetje en als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Dan rijden de nieuwe 
overburen op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver en verandert alles.

Regie: Hannes Holm  |  Cast: Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll  |  Lengte: 112 minuten

PAC



30/05 - 06/06

THE MAN WHO KNEW INFINITY 3adg

The Man Who Knew Infinity vertelt het waargebeurde verhaal van de briljante, autodidacte wiskundige  
Srinivasa Ramanujan die opgroeide in het Indiase Madras, maar door zijn uitzonderlijke talent werd toegelaten 
op de prestigieuze Universiteit van Cambridge. 

De jonge Srinivasa Ramanujan is een briljant autodidacte wiskundige, maar woont in armoede in het Indiase Madras. Wanneer 
hij zijn werk opstuurt naar Cambridge wordt hij naar Engeland gehaald, maar zijn aanwezigheid wordt met gemengde gevoelens 
ontvangen.

Regie: Matt Brown  |  Cast: Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry  |  Lengte: 104 minuten

PAC

PAC

13/06 - 20/06

TONIO 3hgt

Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der Heijden door een auto geschept en in kritieke toestand naar  
het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt.

Het leven van zijn ouders, die hun zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Zijn bestaan laat een 
fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan hem herinnerd worden. Ze rouwen, maar moeten 
ook proberen te voorkomen dat hun eigen levens in een neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.

Regie: Paula van der Oest  |  Cast: Pierre Bokma, Rifka Lodeizen, Chris Peters  |  Lengte: 101 minuten

PAC



11/07 - 18/07

PERFETTI SCONOSCIUTI 1t

Een groepje goed bevriende echtparen besluit tijdens een etentje alle telefoontjes en berichtjes te delen die ze 
binnenkrijgen. Ze blijken meer geheimen voor elkaars partner en vrienden te hebben dan ze dachten... 

Eva en Rocco hebben drie stellen uitgenodigd voor een etentje bij hun thuis. Al snel komt het gesprek op een vrouw die haar man 
op overspel betrapte toen ze in zijn smartphone compromitterende boodschappen aantrof. Eva stelt jolig voor de mobieltjes op 
tafel te leggen en alle binnenkomende telefoontjes en berichtjes met elkaar te delen. Ze kennen elkaar toch door en door? Met 
een Italiaanse sterrencast en met ruim 3 miljoen bezoekers was deze dramatische komedie een grote Italiaanse bioscoophit. 

Regie: Paolo Genovese  |  Cast: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo  |  Lengte: 96 minuten

PAC

27/06 - 04/07

CAFÉ SOCIETY 3g

Café Society vertelt het verhaal van een jonge man die het in het Hollywood van de jaren ’30 hoopt te gaan maken 
in de filmindustrie.

Bobby Dorfman gaat in Hollywood aan de slag als loopjongen voor zijn oom, een machtige agent voor filmsterren. Hij wordt al 
snel verliefd, maar helaas heeft het meisje al een vriend. Bobby neemt genoegen met een vriendschap – tot de dag dat ze bij 
hem voor de deur staat om te vertellen dat haar vriend het net heeft uitgemaakt. Bobby’s leven neemt plotseling een flinke 
wending, en dan ook nog eens een heel romantische.
 
Regie: Woody Allen  |  Cast: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Corey Stoll  |  Lengte: 96 minuten

PAC


