
Filmhuis Cinecentrum31: aanvang 20.00 uur, café open om
19.30 uur. Ticket: 6 euro, met strippenkaart 5 euro. 

Vrijdag 5 en donderdag 11 januari:
Koester je in de warmte van de zon bij
het prachtige verhaal: 'El Olivo'.
Regie: Icíar Bollaín

In Spanje gaat het economisch niet best.
Veel gewone mensen moeten moeilijke
keuzes maken. De familie van Alma besluit
een eeuwenoude, maar niet rendabele,
olijfgaard te ontmantelen. Hun 2000 jaar
oude olijfboom verhuist voor veel geld naar

de ontvangsthal van een Duitse energiegigant omdat het bedrijf
een olijfboom in het logo heeft. Alma's opa vergeeft het zijn zonen
niet. Hij stopt met praten en eten. Alma heeft een speciale band
met haar opa en besluit de boom te gaan terughalen uit Duitsland.

 

Prachtig verhaal          
Alma is de enige in de familie die begrijpt waarom opa niet meer praat: uit verzet tegen het
besluit van zijn zonen om de olijfbomen te verkopen. Zij weet wat de bomen voor opa
betekenen. Als klein meisje leerde hij haar over de band tussen mens en natuur.  De oudste
boom was hún boom. Nu legt opa elke dag dat de boom weg is, een steentje op de plek waar de
boom stond. Een berg stenen staat symbool voor zijn rouw en protest. Als opa ook besluit te
stoppen met eten, komt Alma in actie. Zij besluit de boom terug te gaan halen uit Düsseldorf. 
Het lijkt een onzinnig plan. Maar ze weet vervoer en een bondgenoot te regelen. Eenmaal in
Duitsland steunt de Duitse milieubeweging haar met aandacht op social media en acties bij de
energieleverancier, waar de boom staat. 

Alles zit er in
In de donkere dagen na kerst is het heerlijk om je even in de warme wereld van zon en
olijfgaarden te wanen. Alleen al daarom zou je jezelf op een kaartje voor deze film moeten
trakteren.  Maar er is meer. Het is ook een mooie film over een familie waarin de verschillende
generaties elkaar soms niet begrijpen of botsen omdat ze andere belangen hebben.  Voor je
zelfde geld krijg je ook een film over een opstandige tiener die de wereld van volwassenen
verfoeit en schoffeert, waar dat maar kan.  Tegelijk is het ook nog eens een film over de
tegenstelling tussen bescherming van de aarde of kiezen voor een daaraan tegenstrijdig



economisch systeem.  Niet voor niets staat de oude olijfboom in Duitsland. Voor de Spanjaarden
staat Duitsland in Europa symbool voor een financieel systeem dat mens en natuur niet spaart.

Warm, vol humor en hoop
Ondanks de verschillende thema's is het absoluut geen zware film. In de film overheersen
warmte, hoop en humor. En voortreffelijk acteerwerk. 

Cast: o.a. Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel Cucala,
Miguel Angel Aladren.

  Je kunt reserveren door ons te mailen.

Vermeld je dan of je naar de vrijdag- of
donderdagvoorstelling wilt?

Filmhuis Cinecentrum31
Bezoekadres: Bickerstraat 31, 1701 ED Heerhugowaard

Mail-adres: cinecentrum31@ziggo.nl; Website: www.cinecentrum31.nl

https://youtu.be/Ae0mHqL9AHA
mailto:cinecentrum31@ziggo.nl
http://www.cinecentrum31.nl/



