
Zonta presenteert de benefietfilm Shoplifters van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-Eda. 
Hij is bekend om zijn meesterlijke films over familiedynamiek en sociale misstanden, die 
emotievol zijn zonder inzet van opzichtige scenariotrucs. In Shoplifters wordt een door haar 
moeder verwaarloosd meisje opgenomen door een armoedig maar warm gezin, waarvan de 
vader de kinderen inzet als hulpjes bij winkeldiefstal. Niet alles is wat het lijkt in de film, die 
tegelijk vragen opwerpt over de betekenis van bloedbanden. Winnaar Gouden Palm 2018.

Met inleiding Japan door journalist Judith Stalpers. Sinds haar 20-jarig verblijf in Japan 
schrijft ze voor diverse Nederlandse media. Ook leidt ze voor Historisch Nieuwsblad reizen naar 
Japan met als thema ‘in de voetsporen van de VOC’. Onlangs verscheen het boek Japan in 101 
vragen dat ze samen met Florian Coulmas heeft geschreven.

Met de opbrengst steunen wij het Ending Child Marriage project van Zonta 
International / Unicef en het MAMA POWER ‘Play to Learn’ project van 
Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika. Lokale MAMAS geven training aan 
andere MAMAS om een goede invulling te geven aan onderwijs, zorg en 
begeleiding van kinderen en in het bijzonder aan het ‘spelenderwijs leren’. 

Zondag 9 februari, aanvang 11.00 uur (inloop 10.30 uur) 
in de Filmschuur Haarlem
TOEGANG MET AANSLUITEND JAPANSE LUNCH €29,50 ;  (Zonder lunch €22,00)
Kaarten: www.zontakennemerlandzuid.nl / mob. 06-11950958

Met Zonta in Japanse sferen

Shoplifters
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