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PATHÉ AMERSFOORT
De Pathé 50PLUS BIOS is altijd een gezellig uitje, waarbij speciaal geselecteerde films worden vertoond. Bovendien 
ontvangt u koffie of thee en iets lekkers voor bij de film. Pathé 50PLUS BIOS kost slechts € 7,50. Kijk voor tickets en 
info op www.pathe.nl/50plusbios of vraag aan de kassa van uw bioscoop.
 
Pathé Amersfoort, Eemplein 2, 3812 EA  Amersfoort
Openbaar vervoer: Buslijn(en) 2, 3, 4, 74, 76 halte Groningerstraat. 
Parkeren:   Parkeergarage Eemplein (tegen gereduceerd tarief mogelijk). 
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A Street Cat Named Bob is gebaseerd op het hartverwarmende, waargebeurde verhaal van de straatmuzikant James Bowen. 

Na een moeilijke jeugd, heeft Bowen een leven als dakloze achter zich gelaten en probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving. 
Als hij in de hal van zijn flat de gewonde rode kater Bob vindt, verandert dat zijn leven. Wanneer Bob weer op eigen pootjes kan staan, 
blijft hij trouw aan James en wijkt niet meer van zijn zijde. Bob vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en verkoper van de 
daklozenkrant en via Youtube filmpjes worden de twee beroemd. Dankzij Bob lukt het Bowen uiteindelijk af te kicken en zijn leven 
terug op de rit te krijgen. 

Regie: Roger Spottiswoode  |  Cast: Luke Treadaway, Anthony Head, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt  |  Lengte: 103 minuten

De Zevende Hemel is een muzikale ode aan liefde en familie van topregisseur Job Gosschalk met liedjes van o.a. Nick & Simon, 
Boudewijn de Groot en Doe Maar.

In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria Rossi, die samen met haar man Max het prachtige Italiaanse restaurant De Zevende Hemel 
runt. Wanneer het leven een onverwachte wending neemt, besluit ze de familie, haar kinderen met partners, weer eens samen te 
brengen. Echter staan oude ruzies, relatieproblemen en het jubileum van het familierestaurant haar wens in de weg…

Regie: Job Gosschalk  |  Cast: Huub Stapel, Thomas Acda, Ruben van der Meer, Jan Kooijman, Henriëtte Tol, Tjitske Reidinga, Halina 
Reijn, Noortje Herlaar  |  Lengte: 106 minuten

25/07 - 01/08
A STREET CAR NAMED BOB 2tg

08/08 - 15/08
I, DANIEL BLAKE 1t

Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van I, Daniel Blake een oprechte, emotionele en uiterst  
innemende film.

De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op 
de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet 
hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug…

Regie: Ken Loach  |  Cast: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Micky McGregor, Briana Shann, Katie Rutter, Sharon Percy  |  
Lengte: 101 minuten

22/08 - 29/08
DE ZEVENDE HEMEL 1t
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Moonlight volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit,  
mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld.

De regie is in handen van Barry Jenkins, die nu dankzij het aangrijpende drama Moonlight zijn echte doorbraak kent. De film is gebaseerd 
op het ongepubliceerde toneelstuk ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ van Tarell Alvin McCraney en is samen met producenten Adele 
Romanski en Brad Pitt omgevormd tot een speelfilm. De hoofdrollen worden vertolkt door Mahershala Ali (House of Cards), Trevante 
Rhodes (Westworld), André Holland (Selma) en Naomie Harris (Spectre, Skyfall).

Regie: Barry Jenkins  |  Cast: Mahershala Ali, Ashton Sanders, Naomie Harris  |  Lengte: 111 minuten

05/09 - 12/09
MOONLIGHT 3hdatg

03/10 - 10/10
MISS SLOANE 3ht

Politieke dramathriller met o.a. Jessica Chastain die voor haal rol in deze film werd genomineerd voor een Golden Globe.

Jessica Chastain is Elizabeth Sloane in de politieke thriller Miss Sloane. Haar talent, meedogenloze werkwijze en wil om te winnen 
maken haar de meest gewilde lobbyist in Washington D.C. Maar wanneer ze het opneemt tegen de machtigste tegenstander uit haar 
carrière ervaart ze dat winnen soms een hele hoge prijs vraagt.

Regie: John Madden  |  Cast: Mark Strong, Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw  |  Lengte: 133 minuten

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt Lion het verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley.

Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis 
en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige 
straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door 
een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. 
 

Regie: Garth Davis  |  Cast: Dev Patel, David Wenham, Rooney Mara, Nicole Kidman  |  Lengte: 118 minuten

19/09 - 26/09
LION 3a

Emad en Rana betrekken een nieuw appartement in Teheran nadat hun eigen woning door werkzaamheden 
dreigt in te storten.

Wanneer een vreselijk voorval Rana treft, blijkt de achtergrond van de vorige huurster hier iets mee te maken te hebben. Emad’s 
zoektocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd, zal het leven van het jonge koppel dramatisch veranderen. 
The Salesman werd in Cannes bekroond voor beste scenario en beste acteur (Shahab Hosseini) en won de World Cinema Amsterdam 
publieksprijs. 

Regie: Asghar Farhadi  |  Cast: Shahab Hosseini, Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini, Taraneh Alidoosti  |  Lengte: 124  minuten

24/10
THE SALESMAN 3a

(Oscars voor beste film, beste mannelijke bijrol, beste bewerkte scenario)

(Oscar voor beste buitenlandstalige film)
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31/10 - 07/11
DEMAIN TOUT COMMENCE 9a

Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feest en weinig 
verantwoordelijkheden.

Op een goede dag komt Kristin, één van Samuel’s vroegere veroveringen, langs en vertelt dat hij de vader is van haar paar maanden 
oude baby Gloria. Als Kristin ervandoor gaat en de baby bij Samuel achterlaat, vertrekt hij halsoverkop naar Londen om haar terug te 
brengen naar haar moeder, maar zonder succes. Samuel ontpopt zich tot een liefdevolle, onconventionele vader en acht jaar lang zijn  
hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan duikt de moeder van Gloria weer op en wil ze haar dochter terug…

Regie: Hugo Gélin  |  Cast: Omar Sy, Antoine Bertrand, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters  |  Lengte: 117 minuten

14/11 - 21/11
JACKIE 4at

In Jackie kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van Jackie Kennedy. De film vertelt het verhaal van de  
moord op John F. Kennedy en de vier dagen van nationale rouw door de ogen van deze charismatische First Lady.

Een periode waarin de hele wereld zijn blik richtte op de beroemde weduwe. Een vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moest houden 
om een geschokte natie gerust te stellen en het beeld van haar echtgenoot voor de eeuwigheid historisch te bepalen.

Regie: Pablo Larraín  |  Cast: Peter Sarsgaard, John Hurt, Natalie Portman, Greta Gerwig  |  Lengte: 100  minuten

Hidden Figures is het ongelofelijke en onvertelde verhaal van Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe); drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA.

Ze waren het brein achter één van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een 
indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in 
beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om groots te dromen. 

Regie: Ted Melfi  |  Cast: Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kevin Costner, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monáe, Kirsten Dunst  |  Lengte: 127 minuten

12/12 - 19/12
HIDDEN FIGURES 3d

La Chana geeft een kijkje in het hart en de ziel van een zigeunerdanseres als ze na twee decennia voor één keer  
terugkeert op het podium.

Antonia Santiago Amador was een van de grootste sterren in de flamencowereld. In de jaren zestig en zeventig maakte ‘La Chana’ 
wereldwijd furore met haar vernieuwende stijl en adembenemende ritmes. Maar op het hoogtepunt van haar carrière verdween ze 
ineens uit de schijnwerpers,  - zo bleek later - vanwege huiselijk geweld. La Chana is een meeslepend verhaal over creativiteit, ouder 
worden en doorzettingsvermogen. De film is op IDFA 2016 bekroond met de VPRO Publieksprijs. 

Regie: Lucija Stojevic  |  Cast: Antonia Santiago Amador  |  Lengte: 83 minuten

23/11 - 30/11
LA CHANA 1
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21/12
COLLATERAL BEAUTY 1t

Een succesvolle New Yorkse reclameman (Will Smith) raakt door een tragedie diep in de put.

Terwijl zijn vrienden zich ernstig zorgen maken om zijn welzijn, probeert hij antwoorden te krijgen vanuit het universum door brieven 
te schrijven naar Liefde, Tijd en Dood. Pas op het moment dat er onverwacht persoonlijke reacties komen op zijn brieven, begint hij 
langzaam te begrijpen hoe deze elementen met elkaar verbonden zijn in het leven en ontdekt hij dat er zelfs in tijden van groot verlies 
ook mooie momenten van betekenis en schoonheid kunnen zijn.

Regie: David Frankel  |  Cast: Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris  |  Lengte: 97 minuten

09/01 - 16/01
LA LA LAND 1t

La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die durft te dromen. 

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar 
de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van 
een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde 
bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood?

Regie: Damien Chazelle  |  Cast: Ryan Gosling, J.K. Simmons, Emma Stone  |  Lengte: 129 minuten

(Oscars voor beste regie, beste actrice, beste cinematografie, 
beste production design, beste muziek, beste song)

Deze voorstelling vindt plaats op donderdag


