
PERSBERICHT	  
	  
Film	  in	  de	  openluchttheaters	  
	  
Onvergetelijke	  zomeravonden	  met	  komedie,	  romantiek,	  spanning	  of	  
actie	  in	  een	  omgeving	  waardoor	  je	  even	  alles	  vergeet:	  de	  filmavonden	  
in	  de	  openluchttheaters!	  
	  
Ook	  deze	  zomer	  presenteren	  diverse	  openluchttheaters	  een	  scala	  aan	  openluchtfilms.	  Film	  kijken	  
terwijl	  je	  de	  maan	  en	  sterren	  aan	  de	  hemel	  ziet	  en	  in	  de	  verte	  een	  vogel	  hoort,	  je	  wordt	  omarmd	  door	  
de	  sfeer	  van	  gemoedelijkheid	  en	  gezelligheid.	  De	  extra	  dimensies	  van	  film	  in	  het	  openluchttheater.	  
	  
Pitch	  Perfect	  -‐	  zaterdag	  1	  augustus,	  Openluchttheater	  Nijverdal	  
Een	  muzikale	  komedie	  met	  o.a.	  Anna	  Kendrick,	  Brittany	  Snow	  en	  Rebe	  Wilson.	  Twee	  a	  capella	  
zanggroepen	  strijden	  om	  het	  winnen	  van	  de	  nationale	  competitie	  in	  Carnegie	  Hall.	  De	  ene	  zanggroep	  
bestaat	  uit	  een	  stel	  meiden	  dat	  elkaar	  af	  en	  toe	  in	  de	  haren	  vliegt,	  maar	  als	  ze	  zingen	  klinkt	  het	  
perfect.	  De	  andere	  groep	  zingt	  alleen	  maar	  traditionele	  nummers	  en	  moet	  vernieuwen.	  Een	  film	  vol	  
top	  40	  hits	  en	  classics.	  
	  
Rush	  -‐	  zaterdag	  9	  augustus,	  Openluchttheater	  Overloon	  
Het	  waargebeurde	  verhaal	  over	  de	  rivaliteit	  tussen	  twee	  Fomule	  1	  coureurs,	  de	  roekeloze	  James	  Hunt	  
en	  de	  serieuze	  Niki	  Lauda.	  De	  strijd	  ontaardt	  in	  een	  spannende	  race	  tijdens	  het	  
wereldkampioenschap.	  Een	  film	  vol	  actie,	  drama	  en	  sport:	  snelle	  auto's,	  charismatische	  courreurs	  en	  
mooie	  vrouwen	  met	  o.a.	  Chris	  Hemsworth,	  Daniel	  Brühl	  en	  Alexandra	  Maria	  Lara.	  
	  
Toscaanse	  Bruiloft	  -‐	  vrijdag	  22	  augustus,	  Openluchttheater	  Hertme	  
Een	  romantische	  komedie	  met	  o.a.	  Jan	  Kooijman,	  Lieke	  van	  Lexmond	  en	  Simone	  Kleinsma.	  Voor	  een	  
zomeravond	  het	  beeld	  van	  een	  zonovergoten	  Toscane	  in	  Italië.	  Villa	  Matrimonio,	  de	  ideale	  plek	  om	  je	  
droombruiloft	  te	  vieren.	  Voor	  sommigen	  is	  het	  landgoed	  bekend	  terrein	  en	  zij	  komen	  er	  wel	  heel	  
graag.	  Want	  trouwen	  doe	  je	  immers	  maar...twee	  keer....	  
	  
The	  Wolf	  of	  Wall	  Street	  -‐	  zaterdag	  23	  augustus,	  Openluchttheater	  Hertme	  
De	  beruchte	  misdaad	  komedie	  met	  Leonardo	  di	  Caprio	  als	  Jordan	  Belfort,	  een	  aan	  drugs,	  drank	  en	  
seks	  verslaafde	  effectenmakelaar.	  De	  meest	  notoire	  geldwolf	  van	  de	  jaren	  '90	  staat	  boven	  alles	  en	  
iedereen,	  maar	  dan	  begint	  het	  net	  van	  de	  FBI	  zich	  om	  hem	  heen	  te	  sluiten....	  De	  ondergang	  van	  een	  
multimiljonair	  door	  fraude	  en	  corruptie.	  
	  
Borgman	  -‐	  vrijdag	  5	  september,	  Openluchttheater	  Nijverdal	  
Thriller	  met	  o.a.	  Jan	  Bijvoet,	  Hadewych	  Minis	  en	  Jeroen	  Perceval.	  Het	  personage	  Camiel	  Borman	  staat	  
in	  deze	  film	  centraal.	  Zijn	  komst	  in	  de	  omheinde	  lanen	  van	  een	  villawijk	  is	  het	  begin	  van	  een	  reeks	  
verontrustende	  gebeurtenissen	  rond	  de	  zorgvuldig	  opgetrokken	  façade	  van	  een	  welgesteld	  echtpaar,	  
hun	  drie	  kinderen	  en	  hun	  kindermeisje.	  
	  
De	  Nieuwe	  Wildernis	  (Oostvaarderplassen)	  -‐	  zaterdag	  13	  september,	  Openluchttheater	  Eibergen	  
Grote	  natuur	  in	  een	  klein	  land.	  Onder	  de	  rook	  van	  Amsterdam,	  op	  een	  stuk	  land	  dat	  veertig	  jaar	  
geleden	  nog	  onder	  water	  stond,	  heeft	  zich	  een	  natuurgebied	  ontwikkeld	  van	  allure.	  De	  natuur	  bepaalt	  
hier	  het	  ritme.	  Een	  documentaire	  die	  de	  ziel	  van	  deze	  bloeiende,	  waterrijke	  delta	  wil	  blootleggen.	  
	  
Openluchtfilms	  zijn	  er	  ook	  in	  Amfitheater	  Lommerrijk	  te	  Luttenberg	  op	  vrijdag	  5	  september	  en	  in	  
Openluchttheater	  Cabrio	  te	  Soest	  op	  zaterdag	  13	  september.	  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	  	  
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