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Filmprogramma

Before sunrise & Before sunset
za 21 - 19.45u Before sunrise, 22.00u 
Before sunset
In Before sunrise ontmoeten een Ame-
rikaan en een Parisienne elkaar in de 
nachttrein naar Wenen. Dwalend door 
Wenen delen ze elkaars verleden en ver-
wachtingen voor de toekomst. Negen 
Jaar zijn verstreken als beiden elkaar in 
Before sunset weer bij toeval ontmoe-
ten. En elkaar weer moeiteloos vinden. 
Dezelfde acteurs (Ethan Hawke!), nu 
negen jaar ouder.
Entreeprijs voor deze dubbele voorstel-
ling incl. drankje € 17.50

Hallam Foe
do 19 - 14.00u, zo 22 en di 24 - 
20.00u
De muziek is al om van te  genieten. 
Het verhaal is ongewoon. over een 
tiener die vanuit een boomhut de bui-
tenwereld bespiedt. 

Happiness - Klassieker
ma 23 jun 20.30u 
Inktzwart drama met een voorzichtige 
knipoog. Ieder van de personages wor-
stelt met iets: moordneigingen, seksu-
ele fantasieën, echtscheiding, pedofi lie 
of iets anders lastigs. Toch is het moei-
lijk niet met ze begaan te zijn, vooral 
omdat de dialogen zo naturel zijn. 

No country for old men
do 19 - 20.30u, vr 20 en za 21 - 21.30u, 
zo 22 en wo 25 - 20.30u
Het ruige en onherbergzame gebied op 
de grens van Texas en Mexico is geen 
land voor oude mannen. Toch moet een 
oude Texaanse sheriff zich er staande 
houden. 

The band’s visit
vr 20 - 19.15u, ma 23 en woe 25 - 
20.00u, do 26 - 14.00u, vr 27 en za 28 
- 19.30u, zo 29 - 16.00u
Een politiefanfare uit Alexandrië arri-
veert per ongeluk in het verkeerde 
Israëlische dorp. Hun aanwezigheid 
zorgt voor spanning bij de lokale Israe-
li’s, maar uiteindelijk blijken ze veel 
gemeen te hebben. 

The Darjeeling limited
do 19 - 20.00u, vr 20 - 21.00u, za 21 en 
zo 22 - 16.00u, vr 27 en za 28 - 21.30u, 
ma 30 - 20.00u 
Drie broers maken een jaar na de dood 
van hun vader een treinreis door India. 
Ze hopen daardoor dichter bij elkaar te 
komen. En wel het liefst door een reli-
gieuze ervaring. Er spreekt optimisme 
uit deze licht absurde ‘spirituele ont-
dekkingstocht’. 

The other Boleyn girl
do 12 -13.30u, vr 13 - 19.00u, za 14 - 
15.30u, za 14 - 19.00u, zo 15 - 16.00u, 
do 19 - 13.30u, vr 20 - 19.00u, za 21 
- 15.30u, za 21 - 19.00u
Anne en Mary Boleyn, gevangen in 
het 16e-eeuwse hofl even van Henry 

VIII, strijden om zijn liefde. Ze delen 
zijn bed tot uiteindelijk Anne koningin 
wordt. Wanneer Mary (Scarlett Johans-
son) in de gunst is, is Anne The Other 
Boleyn Girl, en vice versa. 

Alvin and the Chipmunks (nl) - Kin-
derfi lm
za 14, zo 15, za 21 en zo 22 - 13.00u
Drie eekhoorntjes besluiten hun intrede 
te nemen in het huis van Dave Seville, 
een niet erg succesvolle songwriter. Dat 
verandert als blijkt dat de Chipmunks 
goed kunnen zingen.

De verloren schat van de tempelrid-
ders 2 (ov) - Kinderfi lm
za 14, zo 15, za 21 en zo 22 - 
13.30u
De Zwarte Broederschap wil weten waar 
de schat van de Tempelridders ligt en 
zal dan Katrine’s vader bevrijden. Zeer 
geschikt vanaf 9-jaar.

Sneak Preview
di 17 - 20.30u
Wekelijkse zeer actuele verrassings-
voorstelling. U krijgt een nieuwe fi lm 
te zien die geschikt is voor algemeen 

publiek en die binnenkort in première 
gaat. Gereduceerd tarief (€ 5).

Ontbijtfi lm Buon giorno, notte, inge-
leid door actrice Diana Dobbelman
zo 22 - 9.45u ontbijt, 10.15u inleiding 
plus fi lm, na afl oop café complet
In de jaren zeventig terroriseerden de 
Rode Brigades Italië. Bellocchio fi lmde 
de geruchtmakende ontvoering in 1978 
van de Italiaanse christen-democraat 
Aldo Moro als een ingetogen drama. 
Hij vermeed alle bombastische actie en 
laat prachtig zien hoe radicale ideolo-
gie hopeloos tekortschiet als het om 
persoonlijke relaties gaat. De onder-
huidse spanning is intens voelbaar.
Entree voor fi lm incl. inleiding, ontbijt 
en café complet € 20,00 (Vrienden € 
17,50).

Filmhuis Bussum, 
Reserveren/Annuleren: 
tel. 693 86 94, Brediusweg 1
Filmentree: € 7, tenzij anders vermeld. 
Internet: www.fi lmhuisbussum.nl

Historische Kring Bussum... 
 

Het toenemend autogebruik in de vorige 
eeuw heeft tot grote veranderingen in 
het aanzien van de Nederlandse steden 
en dorpen geleid. Ook Bussum kon en 
wilde niet anders dan zich aanpassen 
aan de onstuitbare behoefte aan zelf-
standig gemotoriseerd vervoer. Vele 
straten werden verbreed en verhard. 
Voortuinen werden verkleind, oude 
hekwerken verdwenen en rijen bomen 
werden gekapt. Het laan-karakter van 
de doorgaande straten ging daarmee 
verloren. Een bijzondere aanpassing aan 
de auto was de verbouwing tot garage 
van verschillende Bussumse villa’s. Zelfs 
in Het Spiegel verschenen, met name 
in de dertiger jaren, diverse automo-
bielbedrijven.  Twee nog bestaande 
voorbeelden: het pand Eslaan 14 -nota 
bene oorspronkelijk een paardenstal en 
koetshuis-  werd verbouwd tot garage-
bedrijf (“Van Zalinge & Zn”), de dubbele 
villa Huizerweg 12/14 (uiterst rechts op 
de foto) kreeg een gemengde bestem-
ming. De oudere Bussummers herinne-
ren er zich nog de Middenstandsbank en 
dansschool I.D.C.  Meteen bij de nieuwe 
bron van nieuwtjes en dorpsroddels: de 
benzinepomp.

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl

De dorpspomp

Geven aan 
een goed doel?

Let op dit keurmerk 

Tel: 0900 202 55 92 
(€ 0,35 p.m.)

www.cbf.nl


