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De filmavond op het Schouwburgplein was in een mum van tijd uitverkocht. In verband met corona was
er plaats voor maximaal tweehonderd bezoekers. © Annina Romita

Buitenbios in Hengelo trekt veel
bekijks: ‘Mensen zijn blij elkaar
weer te ontmoeten’
HENGELO - Het is inmiddels vaste prik op de agenda van het
Filmhuis Hengelo: de buitenfilm. Voor het zesde achtereenvolgende
jaar werd het Schouwburgplein zaterdag getransformeerd tot
openluchtbioscoop.
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•
Het Filmhuis trapte de opening van het nieuwe seizoen af met de film
Fisherman’s Friends van regisseur Chris Foggin. Mensen mochten gratis
plaatsnemen op een van de tweehonderd beschikbare stoelen. Regenbuien
bleef hen bespaard. Ina Wever (73) van de organisatie blikt dan ook terug op
een geslaagd evenement. „Het was een groot succes”, zegt ze enthousiast. „Je
kon zien aan de mensen dat ze blij waren elkaar weer te ontmoeten.”

Uitverkocht
De filmavond was in vier dagen uitverkocht. Dit was snel volgens Wever. Ze legt uit: „Het
was een ontmoetingsmoment, bezoekers hoorden wat de nieuwste films zijn en ze
droegen het Filmhuis een warm hart toe”. Het Filmhuis wordt draaiende gehouden door
vrijwilligers. Reserveren voor de filmavond was verplicht vanwege registratie voor corona.
Mensen konden in eerdere jaren spontaan aansluiten. In 2019 waren er vijfhonderd
gasten. Vorig jaar ging er een streep door het initiatief van het Filmhuis, dat voornamelijk
40- en 50-plussers als publiek heeft. Dit jaar was er plek voor 200 bezoekers.
In de filmzaal is het veiliger dan in de supermarkt
Ina Wever, organisatie Filmhuis Hengelo
Bang
Het Filmhuis moest door corona ongeveer anderhalf jaar geleden de deuren sluiten. In
september 2020 werden er weer bezoekers verwelkomd, zij het in beperkte mate.
Maximaal 25 mensen konden een film kijken. Normaal gesproken biedt de zaal plek aan
negentig gasten. Wever: „Op zich liep het aardig, maar het was in verhouding wel rustiger.
Sommigen waren bang en pasten zich aan. Toch was het in de filmzaal veiliger dan in de
supermarkt. Mensen kregen bijvoorbeeld een plek toegewezen.”
Na twee maanden werd de stekker er opnieuw uitgetrokken. In juni dit jaar kwamen er
versoepelingen en mocht het Filmhuis weer open. Echter gebeurde dat niet. Het Filmhuis
heeft jaarlijks in juni, juli en augustus een zomerstop. Daar werd in 2021 niet van
afgeweken vanwege vakantie. Daarnaast zit het Filmhuis beneden in Schouwburg
Hengelo. Die was in de zomermaanden dicht.
Kijktip
Het reguliere programma van het Filmhuis begint aankomende donderdag met de film
Slag om de Schelde. „Ik hoorde dat er veel belangstelling is”, zegt Wever, die houdt van
films kijken. Wekelijks zit de Hengelose in het Filmhuis. „Een goede film zet je aan het
denken. Het is net alsof je een goed boek leest, maar dan met beeld erbij. Een aanrader is
The Father met onder meer Anthony Hopkins. In oktober is die bij ons te zien.”

