
Programma thuisfilmfestival Zuidoostzorg – Daar zit muziek in! 
 

Hieronder vindt u het programma van de films die horen bij de expositie van filmposters die tot juli 

2022 in Sûnenz is te zien. Bij de films vermelden we steeds een link naar verschillende platforms 

waarop u de film kunt bekijken. Soms is dat gratis, zoals via de NPO of bij een Netflix-abonnement, 

soms wordt een bescheiden bedrag gevraagd om de film te huren. We wensen jullie heel veel 

plezier! 

 

 

The Wizard of Oz – 1939 
 

Wanneer een buurvrouw de hond van Dorothy probeert in te laten slapen, neemt ze hem mee en rent 

ze ermee weg. Ze wordt echter opgepakt door een tornado die haar meeneemt naar het land van Oz, 

waar een grote tovenaar woont. Onderweg ontmoet ze een vogelverschrikker die hersenen nodig 

heeft, een blikkenman die een hart wil en een bange leeuw die meer moed nodig heeft. Ze hopen 

allemaal dat de Tovenaar van Oz hen zal helpen. Met Judy Garland. 

 

Bekijk de film op YouTube. 
 

 

Meet me in St. Louis – 1944 
 

St. Louis 1903. Vader Smith is een succesvol zakenman en laat op een dag weten dat hij tot grote 

directeur van het filiaal in New York is benoemd. Zijn familie is ontzet, want zij willen hun geliefde 

stad en vrienden niet achterlaten. Bovendien heeft de hele familie al weken zitten uitkijken naar de 

opening van de Wereldtentoonstelling van 1904… Met Judy Garland en Mary Astor. 

 

Bekijk de film op YouTube. 
 

 

On the Town – 1949 
 

De drie matrozen Gabey, Chip en Ozzie hebben een hele dag verlof in New York. Gabey zet zijn 

zinnen op Ivy Smith, de knappe jongedame die verkozen is tot Metromeisje van de Maand. Hij is 

vastbesloten Ivy op te sporen en begint samen met zijn vrienden een zoektocht door de stad. 

Onderweg valt Ozzie voor de charmes van antropologe Claire en kan Chip niet weerstaan aan de 

sexy taxichauffeur Brunhilde. Met Frank Sinatra en Gene Kelly. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

An American in Paris – 1951 
 

De Amerikaanse schilder Jerry Mulligan wordt in Parijs 'ontdekt' door een invloedrijke erfgename 

die veel interesse heeft in zijn werk. Maar Jerry wordt op een jonge franse dame verliefd die 

verloofd is met een cabaretier die weer een goede vriend van Jerry is… Met Gene Kelly, Leslie 

Caron en Nina Foch 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWJGneHlPkM
https://www.youtube.com/watch?v=bhY68LalxBE
https://www.youtube.com/watch?v=kmbivYtC-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=j4o5PmK4TPg


A Star is Born – 1954 
 

'A Star Is Born' draait om Vicki Lester een opkomend talent. Ze wordt opgemerkt door Norman 

Maine, een aan alcoholverslaafde acteur wiens carrière op de helling staat. De gepassioneerde liefde 

die ontluikt, verandert hen beiden, maar slechts één van hen zal de valkuil die Hollywood heet, 

overleven. Met Judy Garland en James Mason. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

Singin’ in the Rain – 1954 
 

Hollywood, 1927. Het beroemde duo Lina Lamont en Don Lockwood lijken het niet meer te 

kunnen waarmaken wanneer blijkt dat Lina's stem niet meer is dan een irritant gekrijs. Dons beste 

vriend Cosmo komt op het idee om een andere vrouw de teksten te laten inlezen en zingen, terwijl 

Linda gewoon maar moet 'playbacken'. Die andere stem hoort toe aan het charmante 

revuezangeresje Kathy Shelden, op wie Don al snel verliefd wordt. Met Gene Kelly en Debbie 

Reynolds. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

Jailhouse Rock – 1957 
 

Vince werkt elke dag keihard op een bouwwerf, maar toch gaat hij ondanks zijn weinig 

veelbelovende toekomst enthousiast door het leven. Wanneer hij op een dag echter een man 

hardhandig aanpakt, belandt hij een jaar in de cel. Daar leert hij de ex-countryzanger Hunk 

Houghton kennen. Deze introduceert hem in de wereld van de muziek en leert hem gitaar spelen. 

Vince blijkt over het nodige talent te beschikken en besluit een carrière als zanger te ambiëren van 

zodra hij terug op vrije voeten is. Met Elvis Presley. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

  

 

Funny Face - 1957 
 

Een boekenwurm uit Greenwich Village, een slonzige, maar hoogst aantrekkelijke existentialiste in 

zwarte trui en overgooier, wordt door modefotograaf omgetoverd tot topmodel. Met Audrey 

Hepburn en Fred Astaire. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

West Side Story – 1961 
 

Een musical gebaseerd op het bekend Romeo en Julia-verhaal. In New York nemen de rivaliserende 

straatbendes Jets en Sharks het tegen elkaar op. Tijdens de strijd worden de Jets-leider en het zusje 

van de Sharks-leider, Maria verliefd op elkaar. Kan hun liefde standhouden tussen alle spanningen 

en bedreigingen? Met Nathalie Wood en Rita Moreno. 

 

Bekijk de film op Pathé Thuis. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmi2XeF7KF8
https://www.youtube.com/watch?v=HQSXEIMW6Xo
https://www.youtube.com/watch?v=NdIGE88olzU
https://www.youtube.com/watch?v=FAArK7FRGkU
https://www.pathe-thuis.nl/film/31306/west-side-story


 

 

My Fair Lady – 1964 
 

Een toevallige ontmoeting tussen de twee Britse taalkundigen, Prof. Henry Higgins en Col. Hugh 

Pickering, leidt tot een weddenschap die de vaardigheden van Higgins tot het uiterste test. Higgins 

durft te wedden dat hij het bloemenmeisje Eliza Doolittle kan omtoveren in een keurig nette dame 

met een aristocratisch accent. Na enige twijfel stemt Eliza in mee te werken aan de weddenschap. 

Met Audrey Hepburn en Rex Harrison. 

 

Bekijk de film op Apple iTunes. 

 

 

Mary Poppins – 1964  
 

De twee brutale kinderen van een bankier staan er alleen voor als hun kinderoppas er genoeg van 

heeft. De nieuwe oppas is een vrouw die aan de eisen van de kinderen voldoet, maar niet aan die 

van de vader. Deze kinderoppas, genaamd Mary Poppins helpt de kinderen op een betoverende 

manier de wereld te ontdekken. Met Julie Andrews en Dick van Dyke. 

 

Bekijk de film op MeJane of Pathé Thuis. 

 

 

The Sound of Music – 1965 
 

Maria is een levendige jonge vrouw die het klooster verlaat om gouvernante te worden van de zeven 

kinderen van Kapitein Von Trapp, een autocratische weduwnaar wiens strikte huishoudelijke regels 

geen ruimte laten voor muziek en plezier. Ze danst door de heuvels en inspireert iedereen om te 

zingen en om schoonheid in de kleinste dingen te zien. Met Julie Andrews en Christopher Plummer. 

 

Bekijk de film op Ziggo of Prime Video. 

 

 

Yellow Submarine – 1968 
 

De muziekhatende Blue Meanies beroven Pepperland van de muziek. Kapitein Fred weet te 

ontsnappen in een gele onderzeeër. Hij belandt in Liverpool waar de Beatles met hem meegaan om 

Pepperland te bevrijden van de Blue Meanies. Met The Beatles. 

 

Bekijk de film op Apple iTunes. 

 

 

Woodstock – 1970  
 

Woodstock is het legendarische Amerikaanse popfestival tijdens de hoogtijdagen van de 

flowerpower. Het drie dagen durende Woodstock muziekfestival was het belangrijkste 

popevenement uit de jaren zestig. Het concert is niet alleen muzikaal, maar ook historisch en 

sociologisch van belang. Het legt een uniek tijdperk vast: de Vietnamoorlog was volop bezig en de 

anti-oorlog protesten werden duidelijk uitgedragen in de muziek van die tijd. Deze documentaire 

geeft een kijkje achter de schermen, laat wereldberoemde artiesten zien en portretteert de tijdgeest. 

Met Joe Cocker, The Who, Joan Baez en Jimi Hendrix. 

https://itunes.apple.com/nl/movie/id1524345664
https://www.mejane.com/films/detail/13436/mary-poppins.html
https://www.pathe-thuis.nl/film/21836/mary-poppins-ov
https://www.ziggo.nl/entertainment/movies-series/catalogus-alt/detail.144008.ENG.Sound-of-Music-The
https://www.primevideo.com/detail/0T1V34VAEFG0DSVICCMDUO5ZH5/ref=atv_sr_fle_c_Tn74RA_10_1_10?sr=1-10&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B084RF4X8C&qid=1649761643
https://tv.apple.com/nl/movie/yellow-submarine/umc.cmc.66x1u0zuk1m6lt1m0zhteha2h?action=play


 

Bekijk de film op YouTube.  

 

 

Jesus Christ Superstar – 1973  
 

De film vertelt het verhaal van de laatste 6 dagen van het leven van Jezus Christus door de ogen van 

Judas Escariot. In die week trekt Jezus Jeruzalem binnen. Hij is heel snel ongekend populair, maar 

met zijn preken roept hij de vijandigheid van de Joodse religieuze leiders op. Wanneer hij door 

Judas wordt verraden, weet Jezus toch nog Herodus uit te dagen. Pontius Pilatus is geamuseerd door 

Jezus, maar hij wordt door de hoofdpriester gedwongen het vonnis uit te spreken en veroordeelt 

Jezus daarmee tot de kruisiging. Met Ted Neeley. 

 

Bekijk de film op YouTube. 

 

 

Saturday Night Fever - 1977 
 

Tony is een schoolverlater in Brooklyn. Zijn wekelijkse hoogtepunt is het bezoek aan de plaatselijke 

disco. Daar is hij de koning van de dansvloer. Hij ontmoet Stephanie en ze besluiten samen mee te 

doen aan een danswedstrijd. Tony probeert haar te versieren, maar Stephanie heeft andere ambities. 

Met John Travolta. 

 

Bekijk de film op Pathé Thuis en Google Play. 

 

 

Grease – 1978 
 

Sandy wordt in de zomer verliefd op Danny Zuko. Danny is de stoerste jongen van z'n klas en hij en 

z'n vriendenclub maken de stad onveilig met hun bolides. Na de vakantie komt Sandy op dezelfde 

school terecht als Danny. Het verliefde koppel dat in de vakantie zorgeloos ontstond blijkt in het 

dagelijks schoolleven echter niet helemaal te werken. Met Olivia Newton-John en John Travolta. 

 

Bekijk de film op Netflix en Pathé Thuis. 

 

 

Hair – 1979  
 

Verfilming van de musical over de dienstplichtige Claude die voordat hij moet dienen in de 

Vietnam-oorlog nog even New York aandoet. In Central Park ontmoet hij een groep hippies die 

genieten van het leven. Met John Savage, Treat Williams en Beverly D'Angelo. 

 

Bekijk de film op Google Play. 

  

 

The Blues Brothers – 1980  
 

Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt vrijgelaten, gaat hij met zijn broer Elwood naar het 

weeshuis waar ze samen opgroeiden. De instelling blijkt in geldnood te zitten. De twee broers 

willen helpen maar hebben alleen gestolen geld dat de instelling niet wilt hebben. De oudere 

conciërge Curtis, die hen heeft opgevoed en hun de liefde voor de muziek heeft bijgebracht, raadt 

https://www.youtube.com/watch?v=KMQ_heYx6dM
https://www.youtube.com/watch?v=be4_eru5dXo
https://www.pathe-thuis.nl/film/30501/saturday-night-fever
https://play.google.com/store/movies/details/Saturday_Night_Fever?id=fLcYvxOeGas
https://www.netflix.com/title/60000577
https://www.pathe-thuis.nl/film/15211/grease
https://play.google.com/store/movies/details/?id=8KhNMFPjU3M&hl=nl


hen aan wat vaker naar de kerk te gaan. Zo ontmoeten ze dominee Jones, die een vurige preek ten 

beste geeft, gevolgd door een geestdriftige gospel met het indrukwekkende kerkkoor. Terwijl de 

kerkgangers enthousiast meedansen, krijgt Jake een idee: hij zal zijn vroegere Bluesband weer 

nieuw leven inblazen. Met John Belushi en Dan Aykroyd. 

 

Bekijk de film op Pathé Thuis. 

 

 

Annie – 1982 
 

De kleine, roodharige Annie droomt van een leven buiten het smoezelige weeshuis waarin zij 

woont. Ze doet verschillende pogingen om te kunnen ontsnappen, maar wordt altijd gesnapt door de 

directrice van het weeshuis, Miss Hannigan. Op een dag wordt Annie uitverkoren om een week 

door te brengen bij de beroemde miljonair Daddy Warbucks. Ze kunnen het samen goed met elkaar 

vinden en Annie blijft daarom langer dan gepland. Ondertussen beramen Miss Hannigan en haar 

slechte collega's een plan om Annie te ontvoeren. Met Aileen Quinn en Albert Finney. 

 

Bekijk de film op Netflix en Pathé Thuis. 

 

 

Purple Rain – 1984  
 

The Kid is een muzikaal talent die een succesvolle carrière begint. Hij ontmoet de mooie zangeres 

Apollonia, maar beseft dat talent alleen niet genoeg is. Hij kan niet overweg met zijn vader, hij 

verliest Apollonia aan zijn grote concurrent en binnen zijn eigen band verlopen de zaken ook niet 

goed. Met Prince. 

 

Bekijk de film op Google Play. 

 

 

Dirty Dancing – 1987  
 

Het verwende meisje Frances Houseman, bijgenaamd Baby, brengt de zomervakantie van 1963 

door in een vakantiepark in Catskills. Daar ontmoet ze de verveelde dansleraar Johnny Castle van 

het hotel, maakt kennis met 'dirty dancing' en zet haar eerste passen in de liefde. Met Jennifer Grey 

en Patrick Swayze. 

 

Bekijk de film op Pathé Thuis.  

 

 

The Doors – 1991 
 

Deze biopic van Oliver Stone volgt Jim Morrison, van zijn begindagen als onbekend kunstenaar tot 

de top van zijn roem met The Doors en uiteindelijk zijn tragische dood. Met Val Kilmer en Meg 

Ryan. 

 

Bekijk de film op Google Play. 

 

  

Ja Zuster, Nee Zuster – 2001  
 

https://www.pathe-thuis.nl/film/21851/the-blues-brothers
https://www.netflix.com/title/60031747
https://www.pathe-thuis.nl/film/10381/annie
https://play.google.com/store/movies/details/?id=_DL4oH-yIF8&hl=nl
https://www.pathe-thuis.nl/film/21691/dirty-dancing
https://play.google.com/store/movies/details/?id=pnuFFz7TnSo.P&hl=nl


Het is een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia, tot de strijd tussen Buurman Boordevol en 

zuster Klivia losbarst. Een strijd die behoorlijk uit de hand dreigt te lopen als Gerrit, de inbreker, 

van zuster Klivia ook nog in het rusthuis mag blijven nu hij haar beloofd heeft zijn leven te beteren. 

Met Loes Luca. 

 

Bekijk de film op NPO Start.  

  

 

Mamma Mia! - 2008 
 

Donna, een onafhankelijke, single moeder heeft een hotel op een idyllisch Grieks eiland. Ze staat op 

het punt om Sophie, de pittige dochter die ze alleen heeft grootgebracht, los te laten. Voor Sophie's 

huwelijk heeft Donna haar twee oude hartsvrienden uitgenodigd: de praktische en no-nonsense 

Rosie en de rijke, meermalen gescheiden Tanya van haar vroegere backing-band 'Donna and the 

Dynamos'. Maar Sophie heeft in het geheim zelf drie gasten uitgenodigd. Ze is op zoek gegaan naar 

de identiteit van haar vader die haar naar het altaar moet begeleiden en ze haalt drie mannen uit 

Donna's verleden naar het mediterrane paradijs waar ze 20 jaar daarvoor waren geweest. Met Meryl 

Streep en Pierce Brosnan. 

 

Bekijk de film op Pathé Thuis en Me Jane. 

 

 

Bohemian Rhapsody – 2018  
 

'Bohemian Rhapsody' is een ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie 

Mercury. Hij vocht tegen stereotypes om vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde 

entertainers ter wereld. De film volgt de snelle opkomst van de band aan de hand van hun iconische 

liedjes en revolutionaire geluid, net als Mercury’s uit de hand gelopen levensstijl welke bijna zorgde 

voor het ineenstorten van de band. Daarnaast zien we hun triomfantelijke reünie aan de vooravond 

van Live Aid, met een levensbedreigend zieke Mercury, die de band naar een van de meest 

legendarische optredens in de geschiedenis van de rockmuziek leidt. Met Rami Malek. 

 

Bekijk de film op Netflix en Pathé Thuis. 

https://www.npostart.nl/ja-zuster-nee-zuster/13-04-2020/AT_2140362
https://www.pathe-thuis.nl/film/11961/mamma-mia-the-movie
https://www.mejane.com/films/detail/60363/mamma-mia-the-movie.html
https://www.netflix.com/watch/80994899?trackId=255824129&tctx=0%2C0%2CNAPA@@|eda9d15a-c704-499e-b567-2641cde28a29-447889345_titles%2F1%2F%2Fbohemian%2F0%2F0%2CNAPA@@|eda9d15a-c704-499e-b567-2641cde28a29-447889345_titles%2F1%2F%2Fbohemian%2F0%2F0%2C%2C%2Ceda9d15a-c704-499e-b567-2641cde28a29-447889345|2%2C
https://www.pathe-thuis.nl/film/21671/bohemian-rhapsody

