
LITERAIR FILMPROGRAMMA 
SEIZOEN 22-23

21 NOV  
Entre Deux Mondes

13 FEB  
De Acht Bergen 

17 APR  
Butcher’s Crossing

Aanvang 13:30 
Entree € 8,00 incl. koffie/thee en iets lekkers
Locatie  DNK Bioscoop (Assen) 



Entre Deux Mondes
naar ‘De Bodem van de Pan’ - Florence Aubenas

De succesvolle schrijfster Marianne 
verlaat Parijs om aan de kust undercover 
onderzoek te doen voor haar volgende 
boek. Ze trekt naar Ouistreham en 
gaat aan de slag als schoonmaakster. 
Marianne wordt geconfronteerd met de 
economische onzekerheid en sociale 
onzichtbaarheid van haar collega’s. 
Ze ontdekt de wederzijdse steun en 
solidariteit onder haar lotgenoten. Kan 
ze daar deel van uitmaken zonder haar 
eigen identiteit prijs te geven?

MA 21 NOV - DNK Bioscoop, Assen

De Acht Bergen
naar ‘De Acht Bergen’ - Paolo Cognetti

De Acht Bergen vertelt het verhaal van 
de bijzondere vriendschap tussen de 
stadse Pietro en Bruno; een jongen uit 
de bergen. In hun levenslange zoektocht 
naar geluk zwerft Pietro de wereld over 
terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. 
Ondanks hun totaal verschillende levens, 
blijft de vriendschap uit hun kinderjaren 
ogenschijnlijk onverwoestbaar. Een film 
over liefde tussen mensen, eenzaamheid, 
houvast, familierelaties en verknochtheid 
aan een streek.

MA 13 FEB - DNK Bioscoop, Assen

Butcher’s Crossing 
naar ‘Butcher’s Crossing’ - John Williams

Een jongen besluit de universiteit te 
verlaten omdat hij op zoek is naar zijn 
bestemming, die zich in zijn ogen aan de 
andere kant van het land bevindt. Hij reist 
af naar Kansas, het westen, en komt daar 
in aanraking met Miller. Miller is de leider 
van een groep buffeljagers, waar de 
jongen zich bij aansluit. Samen beginnen 
ze aan een uitdagende en schrijnende reis 
waarbij hun mentale gezondheid en hun 
leven op het spel worden gezet.
 
 
MA 17 APR - DNK Bioscoop, Assen

Meer informatie & tickets: www.dnk.nl/filmhuis  DNK Bioscoop: Weiersstraat 1, Assen | info@dnk.nl | 088 012 88 88


