
PERSBERICHT	  
	  
OPENLUCHTFILMS	  
	  
Film	  kijken	  onder	  een	  hemel	  van	  maan	  en	  sterren,	  dat	  zijn	  de	  filmavonden	  in	  de	  
openluchttheaters.	  Sprookjesachtige	  zomeravonden	  	  met	  komedie,	  romantiek,	  
spanning	  of	  actie.	  Daar	  kan	  geen	  bioscoop	  tegen	  op!	  
	  	  
Michiel	  de	  Ruyter,	  een	  stukje	  roemruchte	  vaderlandse	  geschiedenis	  als	  spannende	  avonturenfilm.	  
Nederland	  is	  in	  de	  17e	  eeuw	  in	  oorlog	  met	  Engeland	  en	  heeft	  een	  held	  nodig	  om	  de	  oorlog	  te	  winnen.	  
Michiel	  de	  Ruyter	  is	  deze	  volksheld.	  Hij	  heeft	  al	  meerdere	  zeeslagen	  tegen	  de	  Engelsen	  gewonnen.	  
Johan	  de	  Witt	  stelt	  de	  Ruyter	  aan	  als	  bevelhebber	  over	  de	  zeemacht.	  Hij	  zal	  het	  vaderland	  moeten	  
verdedigen	  tegen	  het	  groeiende	  Engelse	  gevaar.	  (vrijdag	  31	  juli	  Openluchttheater	  Nijverdal).	  
	  
Unbroken	  is	  een	  waargebeurd	  verhaal	  over	  de	  dramatische	  avonturen	  van	  Olympische	  atleet	  Louis	  
Zamperini	  die	  tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  met	  zijn	  bommenwerper	  neerstort	  in	  de	  oceaan.	  
Angelina	  Jolie	  regisseerde	  de	  film.	  
Louis	  Zamperini	  (Jack	  O'Connell)	  stort	  tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  met	  zijn	  bommenwerper	  en	  
bemanning	  in	  de	  Stille	  Oceaan.	  Na	  47	  dagen	  lang	  worden	  ze	  uit	  de	  zee	  geplukt	  door	  het	  Japanse	  leger.	  
Als	  ze	  in	  een	  krijgsgevangenenkamp	  worden	  geplaatst,	  maken	  ze	  kennis	  met	  de	  hardheid	  van	  de	  
Japanners.	  (vrijdag	  14	  augustus	  	  Openluchttheater	  Nijverdal).	  
	  
Na	  een	  oproep	  op	  Facebook	  koos	  een	  ruime	  meerderheid	  er	  voor	  om	  een	  klassieker	  nog	  eens	  te	  
mogen	  bewonderen:	  Once	  upon	  a	  time	  in	  the	  west!	  Een	  prachtige	  keuze	  met	  ook	  nog	  eens	  
onvergetelijke	  muziek,	  perfect	  voor	  in	  het	  bos!	  	  
Het	  wordt	  een	  bijzondere	  avond	  die	  helemaal	  in	  het	  teken	  zal	  staan	  van	  deze	  	  
onvervalste	  klassieker!	  (vrijdag	  21	  augustus	  Natuurtheater	  De	  Kersouwe	  Heeswijk-‐Dinther).	  
	  
Soof,	  een	  romantische	  komedie	  met	  o.a.	  Lies	  Visschedijk,	  Fedja	  van	  Huêt,	  Dan	  Karaty	  en	  Chantal	  
Janzen.	  Soof	  (Sophie)	  heeft	  alles	  wat	  ze	  wil:	  een	  eigen	  bedrijfje,	  een	  man	  en	  drie	  leuke	  kinderen.	  Toch	  
vraagt	  ze	  zich	  af	  of	  dit	  nu	  alles	  is.	  Als	  Soof	  tijdens	  een	  etentje	  de	  bekende	  choreograaf	  Jim	  ontmoet	  
springt	  er	  een	  vonk	  over.	  Hoe	  meer	  Soof	  probeert	  grip	  te	  krijgen	  op	  haar	  leven,	  des	  te	  meer	  lijkt	  dit	  te	  
ontsporen.	  (vrijdag	  4	  september	  Openluchttheater	  Hertme).	  
	  
Daniel	  Graig	  als	  James	  Bond	  in	  Skyfall,	  waarin	  zijn	  loyaliteit	  aan	  M	  op	  de	  proef	  wordt	  gesteld	  wanneer	  
een	  cyberterrorist	  de	  Britse	  geheime	  dienst	  MI6	  aanvalt	  en	  de	  identiteit	  van	  agenten	  over	  de	  hele	  
wereld	  onthult.	  MI6	  komt	  onder	  vuur	  te	  liggen	  en	  het	  is	  aan	  Bond,	  de	  enige	  die	  M	  nog	  kan	  
vertrouwen,	  om	  de	  mysterieuze	  dader	  op	  te	  sporen.	  	  Zangeres	  Adele	  zong	  de	  titelsong	  en	  werd	  
daarmee	  bekroond	  met	  een	  Oscar	  en	  een	  Golden	  Globe.	  Skyfall	  was	  in	  Nederland	  de	  beste	  bezochte	  
bioscoopfilm	  van	  2012.	  (zaterdag	  5	  september	  Openluchttheater	  Hertme).	  
	  
Openluchtfilms	  zijn	  er	  ook	  in	  Amfitheater	  Lommerrijk	  te	  Luttenberg	  op	  31	  juli	  en	  3	  september	  en	  op	  
12	  september	  in	  Openluchttheater	  Lochem.	  Op	  het	  moment	  van	  publicatie	  was	  het	  programma	  nog	  
niet	  bekend.	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  openluchttheaters	  in	  Nederland	  (locaties	  en	  programma’s	  en	  
kaartverkoop):	  WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL	  	  
	  
***	  EINDE	  KOPIJ	  ***	  
	  
	  


