
Samen kijken naar de film ‘As it is in heaven’
Meer informatie over deze film is te vinden op de achterkant van deze flyer.

Samen voor persoonlijke zorg  

Vooraf een kopje koffie of thee en na afloop 
een glaasje fris. Iedereen die op welke wijze dan 
ook betrokken is bij TMZ is van harte welkom! 
Aanmelden voor de film is verplicht.

Er is plek voor 250 personen. Aanmelden kan via 
het e-mailadres filmcafe@triviummeulenbeltzorg.nl. 
Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat er nog 
voldoende plek is.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Met hartelijke groeten,
namens de Ethische Commissie TMZ,

Bert Maathuis, tel: 06-24649247
Charlotte Welberg, tel: 06-33580450

FILMCAFÉ TMZ
15 september 2016
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis 

Waar: 
Kulturhus Borne
Marktstraat 23
7622 CP BORNE

Navigatie adres:
Bekenhorst 8 
Borne
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‘As it is in heaven’
‘As it is in heaven’ vertelt het verhaal van Daniel Daréus, een beroemde dirigent 
die na een lichte hartaanval besluit met zijn carrière te stoppen. Hij zoekt de 
rust op door te verhuizen naar een dorpje in het noorden van Zweden. Niemand 
weet dat de dirigent daar ook is geboren: al jong was hij verhuisd en hij werd 
bekend onder een artiestennaam. Als het plaatselijke kerkkoor schuchter 
vraagt of Daniel wat muzikale adviezen kan geven, herontdekt hij tot zijn eigen 
verbazing de liefde voor muziek, die in zijn drukke dirigentenleven ten onder was 
gegaan. Het koffiedrinken tijdens de pauze is een sociale happening en Daniels 
muzieklessen werken door in het dagelijkse leven van de koorleden. Dat blijft 
niet zonder gevolgen. Zo is de dominee hem zeer vijandig gezind en vindt hij 
iemand op zijn weg die hij zich nog terdege uit het verleden herinnert. Maar hij 
maakt ook nieuwe vrienden, waaronder de lieve en gevoelige Lena, een vrouw 
die hem helpt zijn eigen onzekerheid, angsten en eenzaamheid te overwinnen.

Tijdsduur film: 2 uur en 15 minuten

Filmcafé TMZ 
15 september 2016
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