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The Return

Samen lezen

[Andrej Zvjagintsev | Rusland | 2003 | 105' | Russisch
gesproken | Nederlands ondertiteld ]

Elke woensdag, 14.15 uur
Oefenen met lezen voor kinderen vanaf 6 jaar
Toegang • 5,00 / met OBA-pas gratis

Dit overrompelend speelfilmdebuut van de Russische regisseur Andrej Zvjagintsev won talloze prijzen, waaronder de
Gouden Leeuw bij het filmfestival van Venetië. Stilistisch en
thematisch treedt Zvjagintsev met deze film op zeer overtuigende wijze in de voetsporen van die andere Russische
meestercineast, Andrej Tarkovski.
Na een afwezigheid van twaalf jaar keert op een dag de
vader van de broertjes Andrej en Ivan terug. Hij neemt de
twee mee op een lange reis naar een onbekende bestemming, ergens in het verre noorden van Rusland. Andrej
schikt zich naar de wensen van zijn vader, de jongere Ivan
daarentegen verzet zich sterk tegen de man die hij nooit
heeft gekend. De Spartaanse opvattingen van de vader stellen de jongens zwaar op de proef.
De mysterieuze reis, het prachtige camerawerk, de hypnotiserende soundtrack en het van Russische mystiek doordrenkte verhaal zorgen voor een onvergetelijke filmische
ervaring.
PREMIÈREDATUM:
21 oktober 2012
Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00
www.rialtofilm.nl

Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 4 jaar
Elke woensdag, 15.00 uur optie 5
Toegang • 5,00 / met OBA-pas gratis

Oefenspreekuur Venster op Amsterdam
Elke maandag, 14.00 uur tot 17.00 uur
Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen en internetten?
Kom naar de gratis oefenspreekuren in de bibliotheek. Hier
leert u met speciale oefenprogramma's te werken, op uw
eigen niveau en in uw eigen tempo.
Vrije inloop

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 3 oktober, 15.00 uur
Kinderboekenfeest
Feestelijke opening van de Kinderboekenweek i.s.m. de
Muziekschool Amsterdam
Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160
1074VM Amsterdam
Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
tel: 020-6623184
15

