
Ontmoetingscentrum 

Mulderskamp 97 Zutphen 

 
Als opvolging van de filmavond op woensdag 10 september 
organiseert Ontmoetingscentrum Mulderskamp op de 

tweede woensdag avond van de maand in oktober, 

november en december 2020 een filmavond. 
 

Algemeen voor de drie avonden: 

Aanvang van de film 20:00 uur. Ontmoetingscentrum is 

open vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis kleine bijdrage 
wordt op prijs gesteld.  

I.v.m. de Corona maatregelen zijn maximaal 20 bezoekers 

toegestaan. 
 

Op woensdag 14 oktober wordt de film As it is in  

heaven van Kay Pollak gedraaid. Het is de best 
bekeken Zweedse film en was in 2005 genomineerd 

voor de beste Buitenlandse Film, 

 
Dirigent Daniel Daréus reist over de 

wereld met zijn beroemde  

muziekstukken en staat dag aan 
dag op de concertpodia. Als hij een 

zware hartaanval krijgt en op 

doktersadvies rust moet houden, 

keert hij terug naar zijn 
geboortedorp in Zweden, onder een 

andere  

naam. In de tijd van bezinning moet 
hij onder ogen zien dat zijn carrière 

slechts een vlucht was uit zijn 

ongelukkige 
jeugdjaren. En dat terwijl hij juist  

weer woont tussen dezelfde mensen van toen. Hij laat zich 

overhalen om het kerkkoor tot grotere hoogten te brengen 
en de muziek en zang blijken helend om oude wonden in de 

dorpsgemeenschap te genezen. 

 

 
 

 



Op woensdag 11 november wordt de film Goodbye 
Lenin van Stefan Arndt gedraaid. 

 

Vlak voordat de Berlijnse Muur valt, 
raakt de moeder van Alex in coma. 

Als zij na een paar maanden bij 

komt, is de wereld totaal veranderd. 

Alex vom Reest dat zij dit niet aan 
kan en stelt alles in het werk om 

haar te laten geloven dat de oude 

DDR nog gewoon bestaat. Haar 
slaapkamer richt hij in als een 

museum van het verleden. Wat 

begon als een leugentje om  
bestwil, loopt steeds meer uit de  

hand. Het tragi-komische ‘Goodbye,  

Lenin’ groeide uit tot een internationale hit! 
 

Op woensdag 9 december wordt de film 45 years van 

Tristan Golingher gedraaid. 
 

Een week voor het 45-jarig 

huwelijksfeest van Kate en Geoff 

ontvangt Geoff een brief, waarin 
vermeld wordt dat het lichaam van 

zijn eerste geliefde is gevonden in 

het ijs van de Zwitserse Alpen, waar 
zij begin zestiger jaren vermist 

raakte. Het bericht brengt de 

echtgenoten danig uit balans. Wat 
zegt dat over hun relatie? Elk 

worstelt op een eigen manier met de 

geheimen en demonen van het 
verleden. De film is een teder, 

intiem portret over liefde op leeftijd en de keuzes die we 

maken in het leven.  

 
Graag van te voren opgeven via 

mulderskamp97@gmail.com. 

 
 

De vrijwilligers van de  Mulderskamp 
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