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Den Haag, 10 juli 2015 
 
OORLOG & VREDE: Bios in de Buitenlucht in het centrum van Den Haag  
 
Den Haag, een zwoele zomeravond, een volle picknickmand en een film die je 
echt niet wil missen: deze zomer op het buitenterras van het Humanity House 
aan de Prinsegracht 8. Vanaf donderdag 30 juli kun je vijf weken lang genieten 
van spraakmakende, intrigerende en ontroerende films en documentaires. Niet 
in een warme filmzaal, maar lekker in de open lucht. Reserveer snel je 
picknickmand! 
 
De openluchtbioscoop vindt, onder de titel Bios in de Buitenlucht, voor de vierde keer 
plaats in Den Haag. Deze zomer werkt Humanity House er voor samen met zowel Het 
Nutshuis als met Stichting Movies that Matter. 
 
De films starten zodra de zon onder is – rond 21:30 uur dus – op het terras achter het 
Humanity House. Ze duren tot uiterlijk middernacht. Het terras en de buitenbar 
zijn vanaf 19:00 uur open voor een drankje. Geen zin om te koken voor je naar de film 
gaat? Reserveer dan een goedgevulde picknickmand online bij je filmticket. We 
zorgen dat die om 19:00 uur voor je klaarstaat.  
 
Bij slecht weer geen paniek: in dat geval vertoont het Humanity House de film(s) 
gewoon tóch, in een zaal binnen. 
 
Een film kost €8,50 en een kaartje kopen kan online 
via: www.humanityhouse.org. Aan de kassa zijn ook combi-tickets verkrijgbaar, 
daarmee kun je een film bij het Humanity House plus een bij Het Nutshuis zien voor 
slechts €15,00. Leuk om te weten: de films in de tuin van het Nutshuis zijn 
filmklassiekers en de soundtrack wordt live uitgevoerd. Bij het Humanity House 
hebben de films als overkoepelend thema ‘oorlog & vrede’ en word je bij een aantal 
films getrakteerd op een bijzondere inleiding.  
 
De Bios in de Buitenlucht is mede mogelijk gemaakt door Fonds1818. 
	  


