
Graalfilmprogramma voorjaar 2017

In haar visietekst verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toestand van de wereld onder 
ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. De voor u uitgezochte films gaan de 
harde realiteit niet uit de weg maar bieden toch hoop doordat de mensen erin blijk geven van een 
groeiend medeleven.

Elke filmmiddag heeft dezelfde opbouw:
- 14.00u: ontvangst met koffie/thee, kennismakingsrondje en inleiding
- 14.30u: vertoning film
- 16.00u: verwerking van de film met gesprek (tot 17.00 uur)

Vrijdag 10 februari Goodbye Bafana, regie Bille August, 2007

Gebaseerd op de biografie van een blanke racistische gevangenisbewaarder op 
Robbeneiland in Zuid-Afrika, die als opdracht krijgt om gedurende twintig jaar 
Nelson Mandela, die daar gevangen zit, te bewaken en bespioneren. 
Het contact met Mandela leidt bij de bewaarder tot een groeiend inzicht over de 
onrechtvaardigheden in het systeem.  

Vrijdag 10 maart Matterhorn, regie Diederik Ebbinge, 2013

De alleenstaande vastgeroeste Fred vouwt de handen voor het eten om zes uur, en 
geen minuut eerder. Maar op een dag doet hij iets onverwachts: hij neemt de 
zonderling Theo in huis, geeft hem eten en een bed. De twee mannen zijn heel 
verschillend en er zijn verrassende wendingen in het verhaal over hoe zij elkaar 
beïnvloeden en zich weten te handhaven te midden van een kritische omgeving. 

Vrijdag 7 april Disgrace, regie Steve Jacobs, 2008

Professor David Lurie wordt ontslagen bij de universiteit van Kaapstad omdat hij 
een verhouding heeft met een studente. Hij vertrekt naar de afgelegen boerderij van 
zijn dochter waar hij er machteloos getuige van is hoe zij verkracht wordt door drie 
zwarte mannen. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van J.M. Coetzee. 

Begeleiding: Carla van Thiel en Mineke van Sloten
Data: vrijdag 10 februari, 10 maart, 7 april
Tijd: 14.00u -17.00u
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: € 5,-
Aanmelden: uiterlijk 2 dagen tevoren, via degraal@planet.nl of 030/233.36.40
Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht


