
6 & 7 september | 14:00 uurLady Bird

Lady Bird is het regiedebuut van actrice Greta Gerwig (Frances Ha), die tevens het 
scenario heeft geschreven. De film legt zowel de humor als het drama bloot in de 
turbulente relatie tussen een moeder en haar tienerdochter. 

Christine 'Lady Bird' McPherson zet zich af tegen haar eigenzinnige moeder, maar ze lijkt meer 
op haar dan ze denkt. Lady Birds moeder is een verpleegster die keihard werkt om te zorgen 
dat er brood op de plank komt nadat haar vader zijn baan is kwijt geraakt. Lady Bird speelt zich 
af in het Californische Sacramento in 2002 tegen de achtergrond van een snel veranderend 
economisch klimaat. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Saoirse Ronan, Tracy Letts, Laurie Metcalf, Timothée Chalamet Genre drama
Geschatte eindtijd 15:50 uur

13 & 14 september | 14:00 uurDe Wilde Stad

Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een 
groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en 
gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe 
wildernis. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het ís natuur.

Van de makers van de natuurfilms De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland–Natuur 
in de Delta (Gouden Film 2015) is er nu De Wilde Stad: een bioscoopfilm die spannende 
gescripte scènes verbindt met verrassende documentaire beelden van de stedelijke natuur. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Martijn Fischer  Genre natuurfilm, documentaire
Geschatte eindtijd 15:50 uur

20 & 21 september | 14:00 uurThe Post

Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham (Streep) en 
hoofdredacteur Ben Bradlee (Hanks) van The Washington Post.
The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, is een waargebeurd drama met Meryl Streep en 
Tom Hanks in de hoofdrollen. Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking 
tussen de eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham 
(Streep) en hoofdredacteur Ben Bradlee (Hanks) van The Washington Post.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Meryl Streep, Tom Hanks, Bradley Whitford, Alison Brie Genre drama
Geschatte eindtijd 16:10 uur

29 & 30 november | 14:00 uurBook Club

Het leven van vier hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades 
of Grey hebben gelezen in hun maandelijkse boekenclub.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian (Jane Fonda) geniet van haar leven als eeuwige 
vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En 
het huwelijk van Carol (Mary Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen 
zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey in hun boekenclub lezen.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen  Genre komedie
Geschatte eindtijd 16:10 uur

6 & 7 december | 14:00 uurAmori Fragili

Amori Fragili is een energieke romantische komedie. Claudia en Flavio hebben lange 
tijd een gepassioneerde relatie maar dan komt een van haar angsten uit als Flavio op 
een dag intrekt bij een twintig jaar jongere vrouw...
Zeven jaar woonden Claudia en Flavio samen. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit waar 
ze allebei als hoogleraar werkten. Al snel beseft ze dat Flavio de man van haar leven is. Maar 
constant is er bij haar die angst hem te verliezen, wat haar niet weerhield nachtenlang te ruziën 
met hem. Als Flavio op een dag intrekt bij een vrouw die twintig jaar jonger is dan zij, moet ze 
haar leven weer op de rails krijgen... 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Thomas Trabacchi, Lucia Mascino, Valentini Belle, Iaia Forte  Genre drama
Geschatte eindtijd 15:50 uur

13 & 14 december | 14:00 uurFinding Your Feet

Een chique Engelse dame wordt nadat haar man haar heeft bedrogen gedwongen 
haar leven met andere ogen te bekijken, en ontdekt dat het nooit te laat is voor een 
frisse start.

Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott ontdekt dat haar echtgenoot al jaren een verhouding heeft met 
haar beste vriendin, besluit ze bij haar bohémienne zus Bif in te trekken. Door Bif en haar 
excentrieke vriendengroep én hun gezamenlijke liefde voor dansen leert Sandra dat het nooit te 
laat is voor een frisse start.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Imelda Staunton, Timothy Spall, Joanna Lumley, Celia Imrie  Genre rama, romantiek, 
komedie Geschatte eindtijd 16:10 uur
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20 & 21 december | 14:00 uurLes Gardiennes

1915. Wanneer de mannen van de Paridier-boerderij vertrekken naar het oorlogsfront, is het aan 
de overgebleven vrouwen om al het zware werk op zich te nemen. Terwijl ze alles op alles 
moeten zetten om te overleven, zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het harde werk 
en de terugkomst van de soldaten.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry Genre drama, historisch
Geschatte eindtijd 16:30 uur



1 & 2 november | 14:00 uurThe Darkest Hour
Bekroond met 2 Oscars waaronder Beste Acteur
Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, 
moet Winston Churchill (Gary Oldman) meteen één van zijn zwaarste beproevingen 
doorstaan: hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil 
onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten. 

Terwijl de nazi’s West-Europa binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft 
Churchill te maken met een onvoorbereid volk en een sceptische koning. Bovendien is zijn eigen 
politieke partij tegen hem aan het samenspannen. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl
Cast Gary Oldman, Stephen Dillane, Lily James, Ben Mendelsohn  Genre drama
Geschatte eindtijd 16:20 uur

8 & 9 november | 14:00 uurWonder Wheel

Wonder Wheel vertelt het verhaal van vier met elkaar verstrengelde levens te midden 
van de drukte in een pretpark op Coney Island, New York in de jaren ’50;

Ginny (Kate Winslet), een melancholische, nogal emotionele voormalig actrice, die inmiddels als 
serveerster in een visrestaurant werkt; Humpty (Jim Belushi), carrouselbediende en Ginny’s 
onbehouwen echtgenoot; Mickey (Justin Timberlake), een jonge en knappe badmeester die 
ervan droomt toneelschrijver te worden en Carolina (Juno Temple), de van Humpty vervreemde 
dochter die zich voor gangsters schuilhoudt in het appartement van haar vader. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi, Juno Temple  Genre drama
Geschatte eindtijd 16:00 uur

15 & 16 november | 14:00 uurFilm Stars Don’t Die in Liverpool

Annette Bening schittert in dit romantische drama als de excentrieke Oscarwinnares 
Gloria Grahame, de ooit zo geliefde Hollywood-actrice die nu haar dagen slijt in kleine 
theaters.

De ooit zo geliefde Hollywood-actrice Gloria Grahame (Annette Bening) slijt tegenwoordig haar 
dagen in kleine theaters. Op tournee door Engeland ontmoet ze de jonge acteur Peter Turner 
(Jamie Bell) die al snel in de ban raakt van de legendarische femme fatale. Wat begint als een 
vurige affaire, ontwikkelt zich gaandeweg tot een diepe relatie. Hun passie en levenslust worden 
echter zwaar op de proef gesteld wanneer Gloria ernstig ziek blijkt te zijn.-

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Annette Bening, Jamie Bell, Vanessa Redgrave, Julie Walters  Genre drama, romantiek
Geschatte eindtijd 16:05 uur

22 & 23 november | 14:00 uurMolly’s Game

Van professionele skiester naar high class pokerhostess. Wanneer de voormalig 
professionele skiester Molly Bloom gedwongen wordt te stoppen met sporten, rolt ze 
de mysterieuze gokwereld in. 

In deze wereld waar geld en macht de hoofdrol spelen, organiseert Molly door slim ondernemen 
binnen no-time haar eigen games waarbij Hollywoodsterren, beruchte CEO’s en advocaten 
aanschuiven. Haar gelukkige hand, beruchte Viper Room en de miljoenen die over haar tafel 
gaan, leveren haar de titel ‘the poker princess’ op.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera  Genre drama, biografisch
Geschatte eindtijd 16:40 uur

27 & 28 september | 14:00 uurMamma Mia! Here we go again

Tien jaar na het wereldwijde succes van Mamma Mia! The Movie nodigen we je uit om 
terug te keren naar het magische Griekse eiland Kalokairi in een geheel nieuwe 
musical gebaseerd op de liedjes van ABBA. 

De oude cast keert terug en is uitgebreid met onder meer Lily James (Cinderella, Baby Driver) 
en Cher. Net als in Mamma Mia! The Movie zien we Oscarwinnares Meryl Streep als Donna, 
Julie Walters als Rosie en Christine Baranski als Tanya. Amanda Seyfried en Dominic Cooper 
keren terug als Sophie en Sky, terwijl Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård en Colin Firth opnieuw 
Sam, Bill en Harry spelen; de drie mogelijke vaders van Sophie. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Andy Garcia, Lily 
James, Amanda Seyfried Genre musical, komedie Geschatte eindtijd 16:15 uur

4 & 5 oktoberThree Billboards outside Ebbing, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is een donker en komisch drama van 
Oscar®winnaar Martin McDonagh (In Bruges). Nadat er maanden voorbijgaan zonder 
dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter, neemt Mildred 
Hayes (Oscar®winnares Frances McDormand) een gedurfde stap. 

Ze laat drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen langs de weg richting 
haar dorp gericht aan het gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby (Oscar® 
genomineerde Woody Harrelson). Wanneer politieagent en tweede in lijn Dixon erbij betrokken 
raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar heftiger. 

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl
Cast Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, John 
Hawkes, Peter Dinklage  Genre drama, komedie Geschatte eindtijd 16:15 uur

11 & 12 oktober | 14:00 uurPhantom Thread

De gerenommeerde couturier Reynolds Woodcock en zijn zus vormen samen het 
middelpunt van de glamoureuze Britse modewereld in het naoorlogse Londen van de 
jaren vijftig. 
Zij kleden zowel de adel, de filmsterren, de dames van stand en vrouwen die pretenderen tot de 
high society te horen in de gedistingeerde stijl van The House of Woodcock. Vrouwen komen en 
gaan in Woodcock’s leven en zij bieden deze verstokte vrijgezel zowel inspiratie als gezelschap. 
Maar dan ontmoet hij een vrouw genaamd Alma, die al snel een vaste plaats in zijn leven 
verovert als zowel zijn muze en zijn minnares. Woodcock ervaart deze liefde echter als een 
keurslijf, die het leven dat hij voor zichzelf zo zorgvuldig op maat gemaakt had overhoop gooit. 
Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl
Cast Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps  Genre drama
Geschatte eindtijd 16:25 uur

25 & 26 oktober | 14:00 uurBankier van het Verzet

Bankier van het Verzet is het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands 
grootste verzetsheld.

Als bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij 
zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, 
Gijs van Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten 
waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de 
grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden 
onder het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uit gesluisd.

Bekijk de trailer op www.biobest-theater.nl

Cast Barry Atsma, Jacob Derwig, Pierre Bokma  Genre oorlog, thriller
Geschatte eindtijd 16:20 uur


