
De Nacht Van \het Witte Doek

1

DE

VERLICHT
NACHT

OPENLUCHT 
FILMFESTIVAL
OP EN ROND DE MARKT
IN DEURNE

26/27/2826/27/28
AUGUSTUS 2022

GRATIS ENTREE

WWW.NACHTVANHETWITTEDOEK.NL



DE

VERLICHTNACHT

INLEIDING NVHWD  4-5

PROGRAMMA VRIJDAG  8-11

PROGRAMMA ZONDAG  24-29

SPONSOREN  34-36

PROGRAMMA ZATERDAG  12-17

PROGRAMMA ZATERDAG  20-23

LOCATIES  32-33

TIMETABLE/ PROGRAMMA  18-19

ZOMERPROGRAMMA DE WIEGER  6-7

INHOUDSOPGAVE

VERLICHTNACHT

2 3



BLACK PANTHER VOL = VOL

De Nacht van het Witte Doek is een meerdaags gratis, vrij 

toegankelijk fi lmfestival met een groot randprogramma. 

Behalve het zomer programma in de tuin van De Wieger kent het 

festival geen entree en kunnen er geen plaatsen gereserveerd 

worden. Kom op tijd want vol=vol. Sommige binnen lokaties hebben 

een beperkt aantal zitplaatsen.
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Nacht van het Witte Doek staat er in 2022 goed op, met een 

fantastisch thema “De Nacht verlicht” en een  primeur “Film Talent 

Award Brabant” voor de beste Brabantse afstudeerfi lm van het jaar.

Na enkele lastige coronajaren kunnen we dit jaar weer een 

ouderwets binnen/buiten festival organiseren. 

Het thema “De Nacht verlicht” drukt dat in meerdere opzichten 

uit. Cultuur brengt verlichting in donkere tijden en verbindt. 

De openingsact op vrijdagavond op de Markt, het kinderprogramma 

“Spelen met licht” en de aankleding van de Markt zorgen ervoor dat 

de Nacht letterlijk verlicht. 

Op zaterdag hebben we dan de eerste editie van de   

Film Talent Award Brabant. Hier werken diverse fi lmorganisaties en 

fi lmopleidingen uit de provincie aan mee. De beste Brabantse 

afstudeerfi lms van dit jaar in de genres documentaire en fi ctie/

drama worden dan vertoond, beoordeeld door een jury en dingen 

mee naar de FTAB Award met twee prijzen van €1000 en een 

publieksprijs van €500.

Dankzij vele sponsoren, fondsen en vrienden hebben we in 2022 ons 

programma steviger dan ooit kunnen neerzetten. Samen met 

vrijwilligers en partners, die als vanouds weer hun medewerking 

verlenen, gaan we een prachtig fi lmweekend realiseren met een 

aantrekkelijk randprogramma. 

Een  warm welkom aan nieuwe sponsoren en dank aan alle 

sponsoren, die ons al vele jaren steunen!

Willy Koppens, 

voorzitter Nacht van het Witte Doek.

DE

VERLICHT
NACHT

De Nacht van het Witte Doek te Deurne wordt gesteund door een 
grote groep Vrienden van De Nacht. Dat geeft het festival een stevige 
basis en continuïteit, waardoor we elk jaar weer een mooi festival 
kunnen organiseren. 

Vriend van De Nacht worden kost slechts €25 per jaar en twee 
vrienden op hetzelfde adres betalen €40. Doe mee en geef je op
via de website.

Wat krijg je als Vriend van de Nacht
• Twee gratis voorstellingen
• Korting van €1 op Cinema fi lms
• Nieuwsbrieven en acties 

www.nachtvanhetwittedoek.nl/vrienden/

De Nacht is mijn vriend..

www.nachtvanhetwittedoek.nl/vrienden/



ZA 6, 13 en 20 AUGUSTUS

Zomerprogramma De Wieger
Ook dit jaar programmeren we weer een aantal zomerfilms in de tuin van 
De Wieger. Op de zaterdagen 6 en 13 augustus vertonen we Supernova en 
Sweet Thing om in de stemming te komen. Deze twee films zijn te 
bezoeken tegen betaling van €8.

Vriendenfilm “I care a lot” met een optreden van Out of Nowhere.Vriendenfilm “I care a lot” met een optreden van Out of Nowhere.

Zoals gebruikelijk trakteren we Vrienden, vrijwilligers, sponsoren en part-
ners van Nacht van het Witte Doek op zaterdagavond 20 augustus op een 
besloten vriendenfilm. De film I care a lot is een bedankje voor alle steun 
en geldt als opmaat naar een mooi festivalweekend. De entree is gratis, 
een introducé betaalt €8 of besluit ter plekke Vriend te worden, dan is ook 
voor hem of haar de toegang gratis. Tijdens de inloop vanaf 20.15 uur is 
er een optreden van “Out of Nowhere” met Hans van Asten en Harry van 
Lunenburg, die met hun gitaarspel moeiteloos muziekstijlen in elkaar laten 
overlopen. 
 

Welkom vanaf 20.00 uur

SWEET THING

Locatie:  Tuin van Museum
 De Wieger 
Aanvang: 21.15 uur  
Lengte:  91 minuten
Jaar:  2020
Land:  Verenigde Staten 
Genre:  Drama 
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Alexandre Rockwell 
Acteurs:  Nico Rockwell, Lana Rockwell en 
 Jabari Watkins 
Kaarten zijn te bestellen op www.dewieger.nl of contant op de avond zelf.

In Sweet Thing volgen we drie kinderen die een bijzondere en magische tocht 
afleggen om hun lastige gezinssituaties te ontvluchten. Billie van vijftien en 
haar broertje Nico van elf wonen bij hun vader Adam. Hun excentrieke moeder 
is er al jaren vandoor en heeft een ongezonde relatie met Beaux. De kinderen 
zijn gelukkig met Adam, totdat hij toegeeft aan de alcohol. Als Adam 
gedwongen naar een afkickkliniek moet, gaan Billy en Nico ervandoor met hun 
nieuwe vriend Malik, een jongen die op zoek is naar zijn vader, die in Florida 
zou wonen. Hun reis wordt een magische ervaring met veel ups en downs, 
maar altijd gedragen door hun hoop en veerkracht. De film is oprecht en voelt 
intiem en knus, maar is ook benauwend op het schrijnende af.  

ZA ZATERDAG 13 AUGUSTUS

VRIENDENFILM: I CARE A LOT

Locatie:  Tuin van Museum De Wieger 
Inloop: Vanaf 20.00 uur, entree gratis voor   
 vrienden en relaties 
Aanvang muziek:   20.15 uur, optreden  van Out of Nowhere met  
 Hans van Asten en Harry van Lunenburg 
Aanvang film: 21.15 uur 
Lengte:  118 minuten 
Jaar:  2020
Land:  Verenigde Staten 
Genre:  Zwart-komische misdaad
Leeftijd: 16+
Regisseur:  J. Blakeson
Acteurs:  Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eisa   
 Gonzalez, Diana Wiest, Chris Messina

Marla Grayson is een zakenvrouw zonder scrupules. Ze laat zich door 
de rechtbank aanstellen als de wettelijke voogd van bejaarden, die ze 
vervolgens samen met haar partner Fran in een rusthuis dumpt en 
financieel leegzuigt. Haar handeltje loopt echter fout wanneer de oude 
rijke vrouw, die haar volgende slachtoffer moet worden, over een kennis 
blijkt te beschikken die minstens even meedogenloos is als zij.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS ZA
SUPERNOVA

Locatie:  Tuin van Museum 
 De Wieger    
Aanvang: 21.15 uur   
Lengte:  90 minuten 
Jaar:  2020
Land:  Verenigd Koninkrijk 
Genre:  Drama
Leeftijd: Alle leeftijden
Regisseur:  Harry Macqueen 
Acteurs:  Colin Firth, Stanley Tucci, Pipa Haywood,   
 Peter  Macqueen
Kaarten zijn te bestellen op www.dewieger.nl of contant op de avond zelf.

De Amerikaanse romanschrijver Tusker (Tucci) en de Britse pianist Sam 
(Firth), al tientallen jaren een stel, reizen keuvelend in hun camper door het 
Engelse Lake District. Maar dit is niet zomaar een gezellige vakantie: Tusker 
lijdt aan beginnende dementie en wil nog één keer dierbare herinneringen 
ophalen. Supernova is een oer-Brits drama: smaakvol en beheerst verteld, 
op het afstandelijke af. Toch is het erg aangenaam om anderhalf uur op te 
trekken met deze sympathieke personages. Hun liefde heeft een prachtige 
vanzelfsprekendheid, wat allicht mede te danken is aan de echte (hetero)
vriendschap tussen Tucci en Firth.

ZATERDAG 6 AUGUSTUS ZA

Entree: €8

Entree: €8
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Muziek van 3Cover!
De driemansformatie 3Cover! uit Deurne gaat de bezoekers in de juiste 
stemming brengen. Met een spetterend optreden en een repertoire met de 
beste covers van Joe Cocker tot De Dijk weten ze het publiek te boeien. Hun 
slogan “Put on your red shoes and dance” is inmiddels wijd en zijd bekend. 
Oscar Berkers (gitaar en zang), Henrie Vermeulen (drums en zang) en 
Harold Vermeulen (bas en leadzang) staan garant voor een swingende 
opening van het fi lmfestival.

Vanaf 19.00 uur schildert Roos Sluis op de Markt
Roos Sluis is beeldend kunstenaar (Neerkant) en legt zich toe op het 
schilderen van portretten. De laatste jaren heeft ze verschillende portretten 
geschilderd van iconische fi guren, waaronder James Bond. In de uren 
voorafgaand aan de fi lm “No Time To Die” zet ze een schilderij op van een 
actiemoment uit de fi lm. Iedereen kan haar daar zien werken en bevragen hoe 
ze dit aanpakt. Ze laat ter plekke ook enkele van haar Bond schilderijen zien.

Openingsact Lightpainting
Tonny van Bree (Gemert) en Marije Zuidweg (Deurne) brengen als 
licht-kunstenaars een spectaculaire openingsact voorafgaand aan de 
hoofdfi lm van het festival. Tonny van Bree en Marije Zuidweg tekenen met 
modellen en materialen vormen en fi guren en gebruiken allerlei technische 
trucs om een bijzonder lichtspektakel op het grote  doek te krijgen zonder 
zelf in beeld te komen. 

Om 21.15 uur opent wethouder Marinus Biemans het festival, aansluitend 
is er de openingsact van Tonny van Bree en Marije Zuidweg.

Museum De Wieger, thema ‘Vrouw’
Van 9 juli tot 21 november staat de tentoonstelling “Vrouwenpalet, 
haar kunst, haar verhaal, 1900-1950” centraal. 

NO TIME TO DIE

Locatie:  De Markt   
Aanvang muziek: 20.15 (3cover)
Openingsact: 21.00 uur
Aanvang fi lm: 21.15 uur
Lengte:  163 minuten
Jaar:  2021  
Land:  Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten 
Genre:  Actie
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Cary Joji Fukunaga
Acteurs:  Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ralph  
 Fiennes, Ana de Armas, Lashana Lynch

James Bond heeft zijn leven als geheim agent achter zich gelaten, wanneer 
Felix Leiter, een oude vriend van de CIA, opduikt en hem om hulp vraagt. 
Samen komen ze op het spoor van een nieuwe schurk met een gevaarlijke 
nieuwe technologie. De door Corona uitgestelde release van zijn, volgens 
Daniel Craig, laatste James Bond fi lm.

BALLAD OF A WHITE COW

Gerlinda Heywegen (Den Haag) verzorgt in het Groot Atelier van Museum 
De Wieger een inleiding op de fi lm “Ballad of a White Cow”. Gerlinda is 
programmamaker, opiniemaker en schrijver op het gebied van fi lm en 
geeft regelmatig lezingen door heel het land. Ze is programmeur bij het 
festival Film by the Sea in Vlissingen. 

Inleiding door Gerlinda Heywegen

MET MUZIEK VAN 3COVER
EN SPECTACULIERE OPENINGSACT 

LIGHTPAINTING

OPENING FESTIVAL 

VRIJDAG 26 AUGUSTUSVR VRIJDAG 26 AUGUSTUSVR

Locatie:  Museum De Wieger
Inleiding op de fi lm:  20.30 uur in Groot Atelier met 
 Gerlinda Heywegen
Aanvang: 21.15 uur (tuin van De Wieger)
Lengte:  102 minuten
Jaar:  2021
Land:  Iran-Frankrijk 
Genre:  Drama
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Bektash Sanaeeha 
Acteurs: Alireza Sani Far en Maryam Moghadam 

Het leven van de weduwe Mina wordt overhoop gehaald als ze hoort 
dat haar man Babak onschuldig was aan de misdaad waarvoor hij werd 
terechtgesteld. Hoewel de overheid zich verontschuldigt en haar uitzicht 
biedt op fi nanciële compensatie, begint Mina een stille strijd tegen het 
bewind, ook in het belang van haar dove dochter. Net als haar geld 
opraakt, klopt de onbekende Reza bij haar aan die zegt dat hij gekomen 
is om een schuld aan haar man terug te betalen. In het begin is Mina 
terughoudend, maar langzamerhand laat ze hem steeds meer in haar 
leven toe. Niet wetende wat het verband is dat hun bij elkaar bracht. 

In samenwerking met De Wieger 
heeft Nacht van het Witte Doek dit 
thema Vrouw als uitgangspunt 
gekozen voor de fi lmprogramme-
ring bij De Wieger. Denk aan fi lms 
als Ballad of a white cow, Kom hier 
dat ik u kus, 10 songs for charity en 
Mother of beauty. En natuurlijk de 
komst van de winnaars Gouden 
Kalf beste regie 2021 op de 
zaterdagavond. Gedurende het 
festivalweekend zal het museum 
festivalbezoekers uitnodigen om 
deze tentoonstelling te bekijken.
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SPENCER

Locatie:  CCD Kleine Zaal  
Aanvang: 21.30 uur  
Lengte:  117 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigd Koninkrijk
Genre:  Drama
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Pablo Larrain
Acteurs:  Elizabeth Berrington, Kristen Steward,   
 Richard Sammel, Timothy Spall, e.a.

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins Charles is allang bekoeld. 
Ondanks geruchten over aff aires en een echtscheiding gaan de 
kerstfestiviteiten door op het landgoed van de koningin in Sandringham. 
Er wordt gegeten en gedronken en gejaagd. Diana kent het spel.
‘Spencer’ speelt zich af tijdens deze cruciale kerstdagen in de vroege jaren 
’90 waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins 
Charles niet werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad dat voor haar was 
uitgestippeld als toekomstige koningin. ‘Spencer’ is een verbeelding van 
wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar noodlottige dagen.

JUDY

Locatie:  CCD Kleine Zaal
Aanvang: 18.30 uur
Lengte:  132 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigde Staten
Genre:  Actie
Leeftijd: 16+
Regisseur:  James Gunn
Acteurs: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, 
 Viola Davis

Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker en een aantal andere 
superschurken sluiten zich aan bij het geheime Task Force X om hun 
vrijheid terug te krijgen. Zwaarbewapend worden ze gedropt op een eiland 
waar ze door de gevaarlijke jungle vol militanten moeten trekken om hun 
vernietigingsmissie te voltooien.             

Locatie:  Het Dinghuis   
Aanvang: 21.15 uur
Lengte:  118 minuten
Jaar:  2019  
Land:  Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk 
Genre:  Biografi sch Drama
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Rubert Goold
Acteurs:           Renée Zellweger, Rufus Sewell, Michael   
 Gambon, Finn Witrock, Jessie Buckler e.a 

Judy is een Amerikaans-Britse biografi sche fi lm over de Amerikaanse 
zangeres en actrice Judy Garland. De fi lm is gebaseerd op het toneelstuk 
End of the Rainbow van dramaturg Peter Quilter. De titelrol wordt vertolkt 
door Renée Zellweger die voor haar vertolking onder meer een Oscar, 
Golden Globe en Bafta Award ontving. In 1969 arriveert Judy samen met 
haar jonge verloofde Mickey Deans in het Verenigd Koninkrijk om er enkele 
uitverkochte concerten in de Londense nachtclub The Talk of the Town 
voor te bereiden. De actrice en zangeres hoopt na een reeks privé- en 
drugsproblemen een comeback te maken. Judy Garland is de moeder van 
Liza Minnelli. Met haar is geen overleg gevoerd over de inhoud van de fi lm. 
Zij keurt de fi lm dan ook goed noch af.

THE SUICIDE SQUAD

VRIJDAG 26 AUGUSTUSVR VRIJDAG 26 AUGUSTUSVR

Vrijwilliger worden bij de 
Nacht van het Witte Doek
Ben jij creatief van geest, kun je goed omgaan met pen en papier, spijkers 
en hamers of beschik je over een groot organisatorisch talent? Dan ben 
jij de vrijwilliger die wij zoeken om ons team te versterken! Je beloning 
bestaat uit een tevreden publiek, een voldaan gevoel en een groep van 
enthousiaste mensen om mee samen te werken.

Interesse? Stuur dan een e-mail naar: info@nachtvanhetwittedoek.nl
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Locatie:  CCD Grote Zaal
Aanvang: 13.00 uur
Nabespreking:  14.20 uur, olv Mat Schatorjé
Lengte:  78 minuten
Jaar:  2021
Land:  Nederland
Genre:  Documentaire 
Leeftijd: AL
Regisseur:  Gwen Jansen 
Acteurs: nvt
    
We hoeven nog niet aan de anti-depressiva als het gaat om het 
redden van onze planeet. De Nederlandse documentairemaker 
Gwen Jansen geeft met deze fi lm een optimistisch inkijkje in de 
duurzaamheidsbeweging in ons land. Deze wordt in rap tempo 
krachtiger en omvangrijker. Het decor wordt gevormd door vijf 
steden die zich inzetten voor het vergroten van de duurzaamheid en 
leefbaarheid in hun stad. Zo zijn er diverse projecten in de Green Capital 
Nijmegen, maar ook in Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. 

Als kijker volg je van binnenuit de verhalen van buitengewoon bevlogen 
en gedreven mensen, die allen grootse, vernieuwende projecten zijn 
gestart om zoveel mogelijk andere Nederlanders positief te activeren 
om milieubewuster te leven. In deze inspirerende docu zien we ‘on the 
job’ hoe ze dit proberen te doen, welke samenwerkingen ze opzoeken en 
voor welke grote uitdagingen ze soms komen te staan.

Kinderen spelen met licht
Op zaterdagmiddag 27 augustus van 13:30 uur tot 15:30 uur kunnen 
kinderen buiten (winkelgebied Wolfsberg) op “ontdekkingsreis met hun 
mobiel”. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen zich opgeven via de website 
www.nachtvanhetwittedoek.nl. Ze gaan dan in kleine groepen onder 
begeleiding van een ervaren fotograaf het centrum met andere ogen 
bekijken. En ze gaan verrassende foto’s maken met hun camera of mobiel.  
Zorg dat de accu of batterij goed is opgeladen! Na opgave krijgen de 
deelnemende kinderen bericht over tijd en plaats van verzamelen.

Nacht van het Witte Doek programmeert voor het Platform Global 
Goals Deurne een fi lm rond een van de goals-thema’s; dit jaar is dat 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord met de documentaire 
“Green Tales of the City”;  met een humoristische, optimistische blik op 
deze beweging.

Nabespreking met publiek

GREEN TALES OF THE CITY

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

Mat Schatorjé (zelfstandig milieuadviseur Deurne) gaat na de fi lm  om 
14.20 uur, in gesprek met het publiek over wat de fi lm heeft losgemaakt. 
Gwen Jansen laat in de fi lm verschillende hele gemiddelde burgers 
aan het woord over wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. Een 
positief getoonzette documentaire en dan wordt het dus vanzelf ook een 
positief nagesprek? Of niet?

Festivalsfeer in CCD
In het weekend is het Cultuur Centrum een bijzondere festivallocatie. 
Verdeeld over het weekend kunnen bezoekers terecht voor verschillende 
activiteiten. Op zaterdag is de uitreiking van de eerste Film Talent Award 
Brabant, er zijn op alle dagen fi lms en op zondagmiddag is er een  
kinderprogramma “Light painting”. 

Op zaterdag met optreden van duo Kaag/Tsolova.

Dani Kaag op piano en Sami Tsolova gitaar/zang. Ze maken muziek tussen 
alle programmaonderdelen door, zodat bezoekers even kunnen blijven 
hangen en iets drinken aan de bar.

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

Foto: Gwen Jansen

Locatie:  CCD Kleine Zaal
Aanvang: 13.00- 14.00 uur, incl interviews met 
  enkele makers en betrokkenen.
Lengte docu:  30 minuten
Jaar:  2022
Land:  Nederland
Genre:  Documentaire 
Leeftijd: AL
Regisseur:  Luc van den Elsen (Deurne) 
Medewerkers: Erik Vrijhoeven, Dr Rinske van Koningsveld,  
 Kim Verbaarschot, Lilian Hazenberg, Rianne  
 Maas-Coppens, Jolanda Brands, Hella Tulp.
Crew: Bjorn Christians (producent/sound mixer), 
 Tim Klooster (camera/montage), Leon de Wit  
 (camera/montage).
    
“De gezichten van Parkinson” wil laten zien wat voor impact Parkinson heeft. 
Niet alleen op diegene zelf, maar ook op zijn of haar naasten. Want nog 
steeds zien veel mensen deze ziekte als alleen trillen, maar wat doet deze 
ziekte nu echt? En hoe blijf je positief, als je deze slopende ziekte krijgt? 

De Gezichten van Parkinson

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA
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Uitreiking Film Talent Award Brabant
        
Films genomineerd voor de Film Talent Award Brabant, de beste 
Brabantse afstudeerfi lm van het jaar.

Met bijdragen van Monic Hendrickx, Kevin Toma en Cindy Jansen.

Op deze zaterdag zal de eerste uitreiking van de Film Talent Award Brabant 
plaats vinden. Een nieuw initiatief van Stichting Het Witte Doek in 
samenwerking met alle fi lmopleidingen van Noord-Brabant, BROET, 
KunstLoc en Brabantse fi lmhuizen. Eerst worden de genomineerde korte 
fi lms vertoond, allemaal afstudeer werkstukken van studenten 
fi lmopleidingen in de categorieën documentaire en fi ctie met een lengte 
van minimaal 5 en maximaal 25 minuten. Elke regisseur wordt kort 
geïnterviewd. Aan het eind geeft de externe vakjury haar oordeel over de 
winnaars docu en drama/fi ctie en reikt Monic Henrickx de beide Awards 
van elk € 1000 uit. Iedereen uit het publiek kan een stem uitbrengen voor 
de publieksprijs van € 500.

De presentatie is in handen van Jerom Coppus (Deurne) en de vakjury 
bestaat uit  Maudy van Bree (Hilversum, uitvoerend producent drama/
fi ctie) en Frank van Osch (Den Bosch, producent en regisseur 
documentaire).

Programma Film Talent Award Brabant

Grote Zaal CCD, zaterdag 27 augustus

16.00 uur Welkom door presentator Ben Timmers
16.10 uur Interview met Cindy Jansen (regisseur Prince of Muck) over   
 haar carrière in de fi lmwereld. Ze gaat in op wat jonge   
 fi lmmakers  allemaal op hun pad kunnen tegenkomen. 
16.30 uur Aanvang vertoningen genomineerde korte afstudeer fi lms 
 en interviews met de regisseurs.
18.15 uur Ophalen publieksstemmen, korte pauze met muziek in de foyer.
18.30 uur Kevin Toma (Arnhem, fi lm journalist van De Volkskrant) geeft  
 zijn visie op de vertoonde fi lms.
18.45 uur Uitslag vakjury door Maudy van Bree en uitreiking van de twee  
 FTAB -Awards door Monic Hendrickx. De publieksprijs wordt  
 uitgereikt door wethouder cultuur Willy van de Berg.

Afstudeerfi lm van 
Jaap Mar Diemel 
vorig jaar 2021 
geprogrammeerd 
met groot succes.

Locatie:  Van de Mortel, Uitgerust in Slaapcomfort
Aanvang: 19.00 uur
Lengte:  108 minuten
Jaar:  2019
Land:  Verenigde Staten
Genre:  Oorlogssatire
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Taika Waititi
Acteurs: Roman Griffi  n Davis, Thomasin McKenzie,   
 Taika Waititi, Scarlett Johansson

Tijdens de Tweede Wereldoorlog groeit de ietwat merkwaardige jongen 
Jojo op in Duitsland onder de hoede van zijn alleenstaande moeder. 
In een poging het groeiende fascisme om hem heen te begrijpen, creëert 
hij een denkbeeldige vriend genaamd Adolf  Hitler. Als hij erachter 
komt dat zijn moeder een joods meisje op zolder verstopt, gaat Jojo zijn 
fanatieke antisemitisme en ideologie in twijfel trekken. De fi lm is een 
verhaal tegen uitsluiting/racisme en voor de liefde, die altijd overwint. 
Komisch, hilarisch, spannend en soms triest met tegelijk een boodschap 
die ook doet denken aan de ontwikkelingen in Oekraïne.

JOJO RABBIT

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

Locatie:  CCD Kleine Zaal
Aanvang: 15.30
Lengte docu:  100 minuten

Regisseur Rob Smit maakte met leerlingen van groep 8 
Basisschool De Peelparel (Helenaveen) een streetmovie. 

Het verhaal: bijna 30 jaar na de laatse aardbeving treft het noodlot de 
leerlingen van De Peelparel. Alle leerlingen zijn verdwenen in een diep 
gat. Magische stenen, apen en wonderlijke dieren staan garant voor 100 
minuten avontuur. Rob Smit biedt aan scholen uit de regio jaarlijks dit 
soort projecten aan bij het verlaten van de basisschool.

DE PEEL SHAKE

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA
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Voor de inleiding en vóórafgaand aan de fi lm is er een optreden van 
Cecile Potjes en Harry van Lunenburg bij De Wieger. Cecile “ademt” al 
ruim 30 jaar Portugal, ze speelt piano en gitaar en zingt de FADO vol 
heimwee en saudade. Harry speelt al vele jaren gitaar in diverse bands 
en ensembles van klassiek naar jazz en van rock naar folk. Ze vormen al 
sinds 1996 regelmatig een duo.

OPTREDEN CECILE POTJES EN HARRY VAN LUNENBURG

DE WILLIBRORDUSKERK
In samenwerking met “Stichting Behoud de Willibororduskerk Deurne” 
heeft Nacht van het Witte Doek een traditie opgebouwd het publiek 
te verrassen met een uniek samengaan van een stomme fi lm en live 
orgelmuziek ter plaatse. De kerk heeft een uniek zogenaamd Smitsorgel 
(1838), dat in 2011 ingrijpend is gerestaureerd. Organist Gijs van 
Schoonhoven beantwoordt na de fi lm vragen vanuit het publiek.

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA
KOM HIER DAT IK U KUS

Locatie:  De Wieger  
Aanvang muziek: 20.00 uur, optreden Cecile Potjes 
 en Harry van Lunenburg
Aanvang inleiding: 20.30 - 21.00 in Groot Atelier
Aanvang fi lm:  21.15 uur in de tuin
Lengte:  100 minuten
Aanvang Q&A: 23.00 uur, direct na de fi lm buiten. 
Jaar:  2019  
Land:  België  
Genre:  Drama
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Sabine Lubbe Bakker Niels Van Koevorden 
Acteurs:  Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom   
 Vermeir, Wine Dierickx, Tijmen Govaerts,   
 Olivia Landuyt 

Kom hier dat ik U kus is gebaseerd op de gelijknamige roman van Griet op 
de Beeck. Mona is 9 jaar oud als haar moeder bij een auto-ongeluk komt 
te overlijden. Haar vader Vincent krijgt al snel een nieuwe vriendin Marie, 
die het gezin inkomt als vervangende moeder en alle aandacht opeist. 
Mona maakt er op haar manier maar het beste van, want ze wil niet dat 
dit nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Ze voelt zich verantwoordelijk en doet 
er alles aan om het te laten slagen, ook al gaat dat ten koste van haarzelf. 
Ook als volwassene doet Mona haar uiterste best om iedereen gelukkig 
te maken. Maar de volwassen Mona beseft dat de wereld gevuld is met 
egoïsten en narcisten en dat ze het heft in eigen handen zal moeten 
nemen om uiteindelijk zelf een gelukkig leven te kunnen leiden. 

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden tekenden voor het scenario, 
de regie, het camerawerk én de montage. In 2021 kreeg de fi lm een 
Gouden Kalf voor de beste regie. Ze zijn de hele avond onze gast. 
Therapeut Ruth Bellinkx was betrokken bij de voorbereiding van de acteurs.

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

De makers (scenario, regie, camera en montage) van de fi lm “Kom hier dat 
ik U kus” naar een  boek van Griet Op De Beeck zijn Sabine Lubbe Bakker 
en Niels van Koevorden (Antwerpen/Amsterdam). En beiden komen naar 
Deurne. De fi lm kreeg in 2021 een Gouden Kalf voor de beste regie. Volgens 
recensies deed de fi lm als boekverfi lming  niet onder voor de bestseller 
van Griet Op De Beeck. Ruth Bellinkx, coach en relatietherapeut, heeft 
de acteurs van de fi lm voorbereid op hun rol op basis van de methodiek 
familieopstelling. Met Sabine gaat Ruth voorafgaand aan de fi lm om 20.30 
uur toelichten hoe ze dat gedaan hebben. Dat doen ze in een soort mini 
familieopstelling samen met het publiek. Na de fi lm om ca 23.00 uur zijn 
Sabine en Niels nog aanwezig om vragen uit het publiek in de tuin van De 
Wieger te beantwoorden en met het publiek in gesprek te gaan.

Inleiding op de film 
Met de winnaars Gouden Kalf beste regie 2021

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG

Aanvang voorfi lm: 19.00 met interview makers en nawoord
 door TEJO Huis.
Locatie:  CCD Kleine Zaal   
Aanvang hoofdfi lm: 19.25 uur
Lengte:  Totale lengte programma 110 minuten
Jaar:  2021  
Land:  Nederland 
Genre:  Drama
Leeftijd: 9+
Regisseur:  Antoinette Beumer 
Acteurs:  Elise Schaap, Pierre Bokma, Maarten   
 Heijmans, Stefan Rokebrand, Hannah  
 Hoekstra, Lisa Smit

Wanneer haar moeder plotseling overlijdt slaan bij de geslaagde veertiger 
Eva de stoppen door. Verdrongen herinneringen uit haar jeugd – waarin 
de kleine Eva bang was voor haar onberekenbare, psychotische vader – 
komen weer naar boven en Eva raakt de grip op de werkelijkheid kwijt. 
Haar grote angst is dat ze haar vader achternagaat, die al meer dan dertig 
jaar in een psychiatrische inrichting zit. Sterk spel van Schaap als Eva en 
Bokma als haar nog steeds gevaarlijke vader, maar ook een soms wat al te 
nadrukkelijk scenario, dat gebaseerd is op Beumers eigen, gelijknamige en 
semi-autobiografi sche roman uit 2017.

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

Voorafgaand aan de hoofdfi lm wordt er een korte voorfi lm (8 min) 
vertoond “Movie without a name”, gemaakt door KeiThuis, Quint van de 
Heuvel, Pien Vogels en Oumnia Bouterfas. Idee en uitvoering ism TEJO 
huis en LEV Groep. Een korte docu opgenomen in Deurne over wat 
jongeren beweegt en hoe ze moeilijke momenten overwinnen.
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Peel Jam op plein Dinghuis/Kasteelruïne

Op zaterdagavond 27 augustus zal Peel Jam de bezoekers op plein 
Dinghuis/Kasteelruïne in de juiste stemming brengen. Peel Jam is een 
akoestisch bandje met bevlogen muzikanten uit De Peel en brengt 
meerstemmige folk-, blues-, bluegrass, countrymuziek en liedjes in 
het Brabants dialect. De band bestaat uit Heidy Buitenweg (zang en 
accordeon) Arie Mennen (akoestische gitaar) en Leo van Rijt (gitaar/banjo, 
mondharmonica en zang). Voor deze gelegenheid is Marleen Mensink 
gastmuzikant met zang, fluit, ukelele en percussie.

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

CITY LIGHTS

Locatie:         Willibrorduskerk 
Aanvang:  19.00 uur
Lengte:  87 minuten
Aanvang nagesprek: 20.30 uur
Jaar:  1931
Genre: Komedie/Drama/Stomme film  
Leeftijd: AL
Regisseur:  Charlie Chaplin
Acteurs: Charlie Chaplin, Georgia Halle
Organist: Gijs van Schoonhoven

In 1928 verscheen de eerste film met geluid. Toch kreeg Charly Chaplin het 
in 1930, tegen de nieuwe trend in, voor elkaar om een film in het bekende 
stomme genre te maken. De film werd een groot succes en was zijn laatste 
zg. stomme film.  

Het verhaal draait rond de pogingen van de Tramp (Charlie) om geld te 
verzamelen voor een operatie die een blind bloemenmeisje haar zicht 
moet teruggeven. Een kader waarin de ster sentimentaliteit en humor 
perfect laat samengaan.  
 
De Tramp speelt achtereenvolgens een straatveger, een bokser, een rijke 
snoeshaan en redder van een miljonair met zelfmoord-neigingen. Zijn 
boodschap mag dan stilzwijgend zijn, hij wordt wel universeel begrepen: 
liefde is blind. Na de film komt Gijs van Schoonhoven van boven (orgel) 
naar beneden om in de kerk vragen van het publiek te beantwoorden.

Locatie:  Het Dinghuis  
Aanvang muziek: 20.15 uur, optreden van Peel Jam
Aanvang film: 21.15 uur 
Lengte:  116 minuten
Jaar:  2021
Land:  Denemarken 
Genre:  Drama
Leeftijd: 16+
Regisseur:  Anders Thomas Jensen 
Acteurs:  Mads Mikkelsen, Andrea Heick Gadeberg,   
 Nikolaj Lie Kaas, Gustav Lindh, Nicolas Bro,  
 Lars Brygmann, Roland Møller 

Riders of Justice vertelt het verhaal van beroepsmilitair Markus wanneer hij 
noodgedwongen huiswaarts moet keren om voor zijn dochter Mathilde te 
zorgen als blijkt dat zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens een tragisch 
treinongeluk. Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, wordt er aangebeld 
door data-analist Otto. Hij heeft het treinongeluk overleefd. Samen met zijn 
excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler, 
heeft hij geconcludeerd dat de trein niet zomaar is verongelukt. Ze besluiten 
verder op onderzoek uit te gaan. Ook voor Markus wordt het duidelijk 
dat er sprake is geweest van een aanslag. De mannen ontpoppen zich tot 
engelen der wrake. De missie leidt tot resultaten. Al zijn het misschien niet 
de gewenste… Net als zijn andere films, is zijn nieuwste film een zwarte, 
lichtelijk absurdistische komedie met een krankzinnig plot. Het resultaat is 
een wraakfilm die geen moment verveelt.

RIDERS OF JUSTICE

WEST SIDE STORY

Locatie:         De Markt
Aanvang muziek: 20.15 uur met Roots ‘n Rumble 
Aanvang film: 21.15 uur
Lengte:  156 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigde Staten 
Genre:  Musicalfilm 
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Steven Spielberg 
Acteurs:  Ansel Elgort, Rachel Zegler 

West Side Story is misschien wel de musical der musicals: het verhaal van 
Shakespeare’s Romeo en Julia, verplaatst naar Manhattan, New York. Daar, 
in de Upper West Side, staan de Jets – witte straatjeugd, tegenover de 
Sharks, jongeren uit Puerto Rico. Uiteraard raakt Jets-lid Tony hoteldebotel 
van Maria, het jongere zusje van Sharks-leider Bernardo. Hun liefde wordt 
zwaar op de proef gesteld. Spielbergs ‘West Side Story’ balanceert prachtig 
tussen het oude en het nieuwe. Wel plaatst de Amerikaanse cineast eigen 
accenten. De choreografieën zijn opzwepend en kleurrijk. 
De bendegevechten ogen gemener en harder, minder balletachtig. 

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA
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PERSONA NON GRATA

Locatie: CCD Kleine Zaal  
Aanvang: 21.30 uur
Lengte:  91 minuten 
Jaar:  2021  
Land:  Denemarken 
Genre:  Drama, Komedie, Romantiek
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Lisa Jespersen
Acteurs:  o.a. Jens Spottag, Rosalinde Mynster, Adam  
 Rohweder, Anne Wanstrup

Boerendochter Irina ontvluchtte ooit het platteland van Jutland om 
schrijfster te worden in Kopenhagen. Na jaren afwezigheid keert ze terug 
voor de bruiloft van haar broer. Tot haar schrik blijkt de aanstaande 
bruid een buurmeisje dat haar vroeger terroriseerde. Dit Deense drama 
doet qua stijl en plot wat denken aan de Dogma-klassieker Festen, maar 
is liever en minder intens. De hipsters-versus-boerenkinkels-thematiek 
had soms subtieler gekund, maar debuterend regisseur en scenarist 
Jespersen brengt er toch ook mooie nuances in aan. Een hoopvol verhaal 
in gepolariseerde tijden.

Op zaterdagavond voorafgaand aan de fi lm West Side Story is er een 
optreden van Roots ’n Rumble. Van americana tot soul en van jazzy tot 
country. Roots ‘n Rumble maakt stevige en toch aaibare roots-muziek die 
wortelt in vele muzikale windstreken met eigen nummers en covers. Van 
Memphis tot Nashville, van New Orleans tot de Peel. Die muzikale diversiteit 
komt niet uit de lucht vallen: Melanie van Bussel met zang & gitaar, Piet van 
den Heuvel met contrabas & basgitaar, Jeroen van Keulen met percussie, 
Maarten van Hoek met gitaar en zang en Diny Renders op accordeon.

OP DE MARKT ROOTS ’N RUMBLE

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA
PRINCE OF MUCK

Locatie:  Ossenbeemd 
Aanvang inleiding: 20.30 uur, interview met Cindy Jansen  
Aanvang: 21.15 uur
Lengte:  75 minuten 
Jaar:  2022  
Land:  Verenigd Koninkrijk-Nederland 
Genre:  Documentaire
Leeftijd: AL
Regisseur:  Cindy Jansen
Acteurs:  Lawrence MacEwen, Jenny MacEwen, 
 Collin MacEwen, Ruth MacEwen

Nabij de westkust van Schotland ligt het glooiende eiland Muck, al ruim 
een eeuw in bezit van de familie MacEwen. Na zich decennialang met hart 
en ziel aan het eiland gewijd te hebben, droeg Lawrence MacEwen het over 
aan zijn zoon. Nog elke dag neemt Lawrence een koud bad en maakt hij 
notities in zijn dagboek. Maar de pagina’s worden leger.

Plooiend naar het ritme van het eiland legt de Nederlandse fi lmmaker 
Cindy Jansen de dagen van de stramme maar montere Lawrence vast 
in kalme, observerende shots. Hij knuff elt met de koeien, drijft met zijn 
kleinkinderen het vee bijeen en leest fragmenten voor uit dagboeken 
die decennia teruggaan en even methodisch de windrichting als de 
sterfgevallen beschrijven.

Terwijl de jongere generatie haar eigen pad kiest, zal Lawrence moeten 
accepteren dat het zijne ten einde loopt. In het groeiende besef dat de 
toekomst aan anderen behoort, werpt hij een blik achterom, de poëzie 
en getijden reciterend die hij als kind uit zijn hoofd leerde.

De regisseur van  “Prince of Muck” is Cindy Jansen (Gemert/Amsterdam). 
Ze gaat uitleggen hoe ze in contact kwam met de familie MacEwen, die al 
meer dan een eeuw eigenaar is van het kleine Isle of Muck. Cindy Jansen 
legt uit hoe ze de fi lm heeft opgezet en wat ze wilde vertellen van de 
uitstervende manier van boeren op een afgelegen en verlaten eiland. 
Na de fi lm (77 minuten) is Cindy nog aanwezig om met het publiek in 
gesprek te gaan.

Interview met Cindy Jansen

ZATERDAG 27 AUGUSTUSZA

Fotograaf: Koos Breukel
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BINGS DIERENVERHALEN

Locatie:  Potdeksel
Aanvang: 14.00 uur
Lengte:  71 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigd Koninkrijk
Genre:  Animatie Familie
Leeftijd: AL
Regisseur:  Nicky Phelan
Stemmen:  O.a. Peggy Vrijens, Viggo Neijs, Teun   
 Batenburg, Juus Piek, Giola Parijs

Ontmoet al  favoriete dieren terwijl je Pico helpt om dierenstickers te 
vinden. We kijken Bings favoriete dierenverhalen en spelen daarna samen 
een aantal nieuwe dierenspelletjes! Help Kikker haar huis te vinden, 
wordt vriendjes met Zonneschijn in het park en help Vogel de weg terug 
naar haar nest te vinden.

BEREND BOTJE; HET MYSTERIE VAN HET EI

Locatie:  Van de Mortel, Uitgerust in Slaapcomfort
Aanvang: 14.00 uur
Lengte:  80 minuten
Jaar:  2021
Land:  Nederland
Genre:  Familiefi lm
Leeftijd: AL
Regisseur:  Mans van den Berg
Acteurs:  Thomas Acda, Klaas van Kruistum, 
 Doris Zuiderland, Justin dos Santos

Berend Botje is een stoer meisje met een levendige fantasie. Zij is de 
jongste telg uit de mysterieuze kapiteinsfamilie Botje die verder bestaat 
uit vader Berend en opa Berend. De avonturen van de Botjes zijn zó 
bijzonder, dat niemand gelooft dat ze echt zijn gebeurd. Maar Berend 
weet wel beter. Als de stad in de ban raakt van een uitzonderlijk vogelei, is 
zij ervan overtuigd dat het om een Knoetel Ei gaat, dat alleen uitkomt op 
een verborgen eiland. Ze besluit de gewaagde tocht naar het eiland zelf te 
maken. Want voor Berend is niets onmogelijk!

Locatie:  CCD Kleine Zaal
Aanvang: 13.00 uur
Lengte:  86 minuten
Jaar:  2021
Land:  Nederland
Genre:  Familie / Sciencefi ction
Leeftijd: 10+
Regisseur:  Maurice Trouwborst
Acteurs:  O.a. Anniek Pheifer, Kika van de Vijver,   
 Marouane Meftah

In het jaar 2050 krijgt gevechtspilote Nova de opdracht terug te reizen in 
de tijd. Dit om een milieuramp op aarde te voorkomen. Maar door het 
terugreizen wordt Nova ook weer jong, zij stort neer als twaalfjarige. Nas 
beschermt het meisje en haar vliegende robot voor de geheime dienst.

CAPTAIN NOVA

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO

ZONDAG 28 AUGUSTUSZOZONDAG 28 AUGUSTUSZO

DISNEY ENCANTO

Locatie:  Markt  
Aanvang: 13.00 uur
Lengte:  98 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigde Staten 
Genre:  Fantasie / Familie 
Leeftijd: 6+
Regisseur:  Jared Bush, Charise Castro Smith en 
 Byron Howard 
Stemmen:  Vajèn van den Bosch, Ruth Jacott, Nurkaika  
 Karim, Jelle Amersfoort en Maria Hengst 

De vijftienjarige Mirabel is de enige in haar grote familie zonder een 
speciale gave zoals het praten met dieren of van uiterlijk veranderen. 
Samen wonen ze in een groot magisch huis in Colombia. Wanneer de 
magie in gevaar komt, is Mirabel misschien wel de enige die hun veilige 
thuis kan redden.

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO
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DICHTER BIJ MEEJ

Locatie:  Holtens Molen, in de molenbelt
Aanvang: 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. In de   
 Loonzagerij is er gelegenheid om te 
 wachten of na te praten. 
Lengte:  30 minuten
Jaar:  2022
Land:  Nederland
Genre:  Muziekdocumentaire
Leeftijd: AL
Regisseur:  Frank van Osch
Acteurs:  Jack Poels 

Dichter bij meej (dichter bij mij) is een intiem portret van Jack Poels 
tijdens het maken van zijn tweede solo-CD. Terwijl zijn liedjes nóg kleiner 
en persoonlijker worden, heeft de coronacrisis een grote invloed op zijn 
muzikantenbestaan en zijn succesvolle band Rowwen Hèze. Hoe dat 
verder moet? “Ik blijf muziek maken tot ik er dood bij neerval”, zegt hij dan. 
Deze documentaire ging onlangs op 23 april in première op het Limburgs 
Filmfestival in Venlo.

Als de molenbelt vol is, krijgen de wachtende bezoekers een ticket met 
tijdstip van volgende vertoning. En wachten kan in de Loonzagerij met de 
klanken van Orangeman.

PAWPATROL, THE MOVIE

Locatie:  De Markt
Aanvang: 15.00 uur
Lengte:  93 minuten
Jaar:  2021
Land:  Canada
Genre:  Animatie, avontuur
Leeftijd: AL
Regisseur:  Cal Brunker
Stemmen:  O.a. Carolina Dijkhuizen, Peter Pannekoek,  
 Rayen Panday, Julia Tan

Paw Patrol - De Film is het eerste avontuur op het witte doek gebaseerd 
op de populaire tv-serie. Als hun grootste vijand Humdinger burgemeester 
wordt van de nabijgelegen Avonturenstad en chaos begint aan te richten, 
trappen Ryder en de heldhaftige pups een hogere versnelling in om hem 
te stoppen. Terwijl één pup zijn verleden onder ogen moet komen, krijgt 
het team hulp van een nieuwe bondgenoot: de slimme teckel Liberty. 
Gewapend met nieuwe, coole gadgets en uitrusting, gaat de Paw Patrol 
de strijd aan om inwoners van Avonturenstad te redden.

Locatie:  CCD Kleine Zaal
Aanvang: 15.00 uur
Lengte:  110 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigde Staten / Canada / Japan 
Genre:  Actie / Science Fiction 
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Shawn Levy 
Acteurs:  Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi 
 en Lil Rey Howery  

Guy is een bankmedewerker met elke dag dezelfde routine. Wakker 
worden, naar zijn werk, het overleven van een bankoverval, samen met 
vrienden softbal spelen en wat drinken, daarna naar bed. De volgende 
dag is precies hetzelfde, totdat hij een bijzondere bril vindt en deze opzet. 
Plots ziet hij zijn eigen levensbalk, het geld dat hij op zak heeft en een kaart 
van de stad waarin hij woont. Hij ontdekt dat hij in een groot open-wereld 
videospel zit.

FREE GUY

Terwijl bezoekers wachten of napraten is er in de Loonzagerij naast de 
molenbelt een optreden van “Orangeman”, het alter-ego van Willy van 
der Heijden. Hij zingt en speelt akoestisch gitaar en brengt  een veelzijdig 
repertoire met traditionals en covers van onder andere Johnny Cash, 
Rolling Stones, Tom Waits, Willy Deville en Bob Dylan; een optreden 
helemaal in de sfeer van de documentaire over Jack Poels.

Omdat de molenbelt maar 30 stoelen heeft, wordt deze pas uitgekomen 
korte documentaire (2022) vier keer vertoond. Wachtenden kunnen dan 
genieten van de liedjes van Willy van der Heijden. Hij treedt op samen met 
zijn zoon Boris op mondharmonica.

OPTREDEN ’ORANGEMAN’

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO ZONDAG 28 AUGUSTUSZO
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LUCA

Locatie:  Het Rijtven
Aanvang: 14.00 uur
Lengte:  95 minuten
Jaar:  2021
Land:  Verenigde Staten
Genre:  Kinderfilm/Animatie/Avontuur
Leeftijd: 6+
Regisseur:  Enrico Casarosa
Stemmen:  Oa. Jack Toorop, Jules Vosmaer, Daysa Ligeon,  
 Buddy Vedder

Luca is een zeemonster die van zijn ouders niet naar de mensenwereld 
mag gaan. Wanneer hij op een dag vriendschap sluit met een ander 
zeemonster, Alberto, en ze samen naar het wateroppervlak gaan, komen 
ze erachter dat ze in een mens veranderen als ze opdrogen. Samen 
trekken ze een dorpje in en ontmoeten ze Giulia, die hen meeneemt naar 
huis en voorstelt aan haar vader, een visjager die al jaren probeert om een 
zeemonster te vangen.

Frank van Osch, regisseur van “The Mother of Beauty”, tevens directeur/
eigenaar van Van Osch Films & Docwerk in Den Bosch. Frank van Osch 
is een veelzijdig film professional, gespecialiseerd in documentaires en 
actief als regisseur, editor en producer. DOCWERK, een ervaringsplek voor 
afgestudeerde filmmakers, is een initiatief van hem. Op dit festival zit hij 
tevens in de vakjury van de Film Talent Award Brabant. Na de film gaat 
Maritha van Osch (persoonlijkheidscoach uit Deurne, hetnieuwenu.app) 
met de bezoekers in gesprek.

Locatie:  Museum De Wieger, Groot Atelier 
Aanvang film: 15.30 uur
Nagesprek:  16.30 uur, met Maritha van Osch
Lengte:  60 minuten
Jaar:  2019
Land:  Verenigde Staten, Nederland
Genre: Documentaire
Leeftijd: 12+
Regisseur:  Frank van Osch 
Acteurs:  Lydia Brodero Reed, Sue Casey, Steve Hayes,  
 Elaine Dupont

The Mother of Beauty handelt over schoonheid, ouder worden en 
vergankelijkheid in het Hollywood rond Marilyn Monroe, met een vleugje 
MeToo uit vervlogen tijden. Hoe kijken oud-collega’s van Marilyn, nu 
vrouwen en mannen van 85, 90 jaar, terug op hun leven en wat is voor hen 
de betekenis van beauty.

Locatie:  Museum De Wieger, Groot Atelier 
Aanvang film: 13.00 uur
Lengte:  114 minuten
Jaar:  2021
Land: Nederland/Belgie/Nigeria
Genre: Muzikaal sprookje/Drama
Leeftijd: 16 +
regisseur: Karin Junger
Acteurs: Ljeoma Grace Agou, Omoteniola Famodimu,  
 Morganna Love, Shirma Rouse, 
 La Baby Jacqueline Morales, Jeroen Perceval,  
 Sam Louwyck

Twee zusjes uit Lagos komen, via Nigeriaanse vrouwenhandelaren, 
terecht in de prostitutie in België. Ze delen een flat in een grauwe 
buitenwijk met drie andere vrouwen die, net als zij, op zoek zijn naar 
meer welvaart en geluk. Ze doorstaan de uitbuiting en vernederingen 
met humor, veerkracht en gezang tot het hen op een dag te veel wordt, 
ze in opstand komen en de woede van zich af zingen.

THE MOTHER OF BEAUTY 10 SONGS FOR CHARITY

Lightpainting Zondagmiddag CCD
        
Kinderen hebben zich kunnen opgeven voor Lightpainting in het CCD. 
Onder leiding van Tonny van Bree en Marije Zuidweg kunnen ze met 
(gekleurd) licht gaan tekenen in de lucht. Het resultaat van hun 
lichttekening kunnen ze dan op het grote scherm bekijken. De meest 
speelse, mooiste, leukste creaties komen ook op de website van NVHWD. 
De workshop Lightpainting vindt plaats vanaf 13.30 uur in Grote Zaal van 
CCD. Deelnemende kinderen krijgen na opgave bericht over het tijdstip 
waarop ze aan de beurt zijn.

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO

ZONDAG 28 AUGUSTUSZO
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Cacaofabriek in Helmond
De Cacaofabriek is een culturele hotspot in Helmond waar fi lm, muziek, 
beeldende kunst én horeca onder één dak bij elkaar komen. Voor een 
gezellige middag of avond, met vrienden, familie of alleen, naar de fi lm, 
een concert, of naar de expositieruimte en met altijd de gelegenheid om 
een hapje e/of drankje te nuttigen in onze brasserie.” 

De Cacaofabriek is een vaste partner van Nacht van het Witte Doek. We 
werken samen in de programmering van de fi lms en het randprogramma.

Boerenstreeckmarkt op Anna Terruweplein
Al enkele jaren een vaste en gezonde traditie. Op de festivalzondag 28 
augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur is er weer een Boerenstreeckmarkt 
op het Anna Terruweplein. Verschillende lokale producenten en 
boerderijwinkels bieden hun producten aan. Vaak vers te proeven en 
met enthousiaste uitleg van de makers. Alles op het gebied van lokale 
producten, als fruit, groenten, honing, meel, kaas, sappen, paddenstoelen, 
ambachtelijke vleeswaren. Het plein wordt aangekleed met strobalen, 
zitjes en er zullen voor de kinderen ook enkele boerderijdieren staan. 
Initiatiefnemer is Taste Sensation en Bart Witteveen van ’t Streeckhuys is 
de kartrekker.
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De Cacaofabriek is een vaste partner van Nacht van het Witte Doek. We 
werken samen in de programmering van de fi lms en het randprogramma.
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Den Dreef 13

1. Markt

2. Potdeksel

3. CCD

4. Williborduskerk

5. Van de Mortel

6.  Anna Terruweplein

7.  Museum De Wieger 

8.  Ossenbeemd

9.  Dinghuis 

10. Holtens Molen

11. Het Rijtven

LOCATIES
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• Apotheek In ‘t Groen
• Atmaram
• Bij Rob Menswear
• Boerenkamps Mode bv
• Bukkems Schoenen en Lederwaren
• De Eeterij
• De Kapper
• Dwarz Kids- en Teenz mode
• Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe
• Hoorzaak Van Neerven
• IJssalon Italia Deurne
• Intertoys Deurne
• Knapen Trailers
• Marres Optiek
• Max Accountants & Belastingadviseurs
• Pieternel Lingerie Deurne
• QuickPrint Deurne
• Renault Manders Deurne
• Restaurant Clouds
• Rhodos Grieks Specialiteiten Restaurant
• t  Streeckhuys
• Telecombinatie Deurne
• Vamos Lifestyle & Society
• Van De Mortel Lederwaren
• Van Hooff Juwelier-Diamantair
• Vis van Hein
• Warenhuis HEMA Deurne
• Woninginrichter De Peel

BEGUNSTIGERS

• Centrum Management 
Deurne

• Cultuurcentrum Martien  
van Doorne

• De Cacaofabriek
• De Wieger Museum + Podium
• Fotoclub Optika
• Henry van den Berkmortel
• Holtens Molen
• Koninklijke Harmonie Deurne
• Lintermans Projecten
• Natuur- en milieucentrum 

Ossenbeemd
• Opvallers
• ORO
• Platform Gobal Goals
• Stichting Behoud 

Willibrorduskerk
• Taste Sensation
• Videoclub Deurne
• VVV Deurne

• • Goorts & Coppens, Advocaten I AdviseursGoorts & Coppens, Advocaten I Adviseurs

• • FokaFoka

• • Companion Customer CareCompanion Customer Care

• • Van Mierlo TuinenVan Mierlo Tuinen

• • Nooyen aannemersbedrijfNooyen aannemersbedrijf

• • PURA AdvocatenPURA Advocaten

• • Licht AanLicht Aan

• • Holten v.d. Wal Hout & Bouwmaterialen BVHolten v.d. Wal Hout & Bouwmaterialen BV

• • Drankenhandel Winters Liessel BVDrankenhandel Winters Liessel BV

SUBSPONSOREN

PARTNERS

SPONSOREN

DONATEURS

• Accountantskantoor 
Manders

• Bakkerij Van Ham
• Bakkerij Vedder,  

de echte bakker
• Bestelgrindenzand.nl
• Bijzonder Brabants
• Bloemsierkunst Bart 

van Well
• De Gebackerij
• Ebusco
• Hans Bouwmans 

Bloemen en Planten
• Jetstone Verkoop BV
• Mandy’s Bloemenhuis
• Niba beheer NV
• Wijnhuis Deurne

SUBSIDIËNTEN 
• • Gemeente DeurneGemeente Deurne

• • Rabobank Peelland ZuidRabobank Peelland Zuid

• • Stichting Evenementen DeurneStichting Evenementen Deurne

RELATIES FTAB

• BROET
• Dutch Filmers Academy
• KunstLoc
• School voor Journalistiek Fontys
• Sint Lucas College 
• St. Joost School of Art & Design Avans Hogeschool
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Sponsoren

Stersponsor

Hoofdsponsor

Pantone Black 7 C Pantone 123 C

projectnumber 014.2019.001
client Alertshop
description Brand identity redesign
product artwork
last adjustment 08-03-2019

scale print 100% on A4
software Adobe CC
fonts   no fonts added

used colors

printprocess

IMPORTANT!
When Pantone colors are used, the colors must
be matched with the o�cial Pantone guide.

CRAZYPIXEL DESIGN
Rivierensingel 477
5704 KR Helmond (the Netherlands)
+31 (0) 6 46 054 672
crzpxl@gmail.com

  

De Potdeksel - Jut & Jul Gastrobar 
De Brouwer - Senza Pari

Beekman & Beekman

Thomas  
Koppens, 
keurslager

Someren


