
 

 

 

 

 

 
WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

De nieuwste films eerder tegen een extra 
scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

VOORPREMIÈRE:
THE SENSE OF AN ENDING

De tijd heeft Tony Webster (Jim Broad-
bent) ingehaald: ineens is hij een man 
van middelbare leeftijd die met wee-

moed terugkijkt op zijn schooljaren. Hij heeft 
vriendschappen, een carrière en een huwelijk 
gehad, plus een best makkelijke scheiding. Hij 
heeft zeker nooit geprobeerd iemand pijn te 
doen. Tony leidt een teruggetrokken en rustig 
bestaan. Op een dag komt er een weggestopt 
jeugdgeheim aan het licht dat ervoor zorgt dat 
hij de gebrekkige herinneringen uit zijn jeugd 
onder ogen moet zien. 

Hij wordt geconfronteerd met de waarheid over 
zijn eerste liefde, Veronica Ford (Charlotte Rampling) 
en de verwoestende gevolgen van een beslissing die 
hij lang geleden heeft genomen. 

‘The Sense of an Ending’ is het verhaal van een 
man die voorgoed afscheid neemt van de beloftes 
van zijn jeugd. Naar het veelbekroonde boek van 
Julian Barnes. 

.
VK 2016 108 min. Regie Ritesh Batra Met 
Charlotte Rampling, Jim Broadbent en Emily 
Mortimer
     DINSDAG 2 MEI VANAF 18.30 UUR  1t

‘The Sense of an Ending’ gaat 27 mei officieel uit in 
Nederland, maar is dinsdag 2 mei bij ons alvast in 
voorpremière te zien in combinatie met een heerlijke 
maaltijd tijdens onze Film & Food special. 

De prijs voor de film, het eten en twee drankjes 
is slechts € 24,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De 
film start om 20.30 uur.

Een film als een dromerige tijdreis, uitmun-
tend geacteerd en emotioneel geladen. Dat 
is ‘20th Century Women’. Een ontroerend 

en hartverwarmend portret van de vijftienjarige 
Jamie en zijn excentrieke moeder, te verstaan als 
een liefdesbrief aan de mensen die ons opvoeden 
en de jaren die ons vormen. 

Santa Barbara 1979. De vijftienjarige Jamie (jong 
talent Lucas Jade Zumann) groeit op bij zijn geschei-
den moeder Dorothea (Annette Bening) in een groot 
pand waar ook verschillende huurders hun toevlucht 
hebben gevonden. Dorothea is 55 en van een heel 
andere generatie, maar ze doet haar best om haar 
zoon te begrijpen. Hulp – ook bij de opvoeding – krijgt 
ze van Abbie (Greta Gerwig) en Julie (Elle Fanning), 
twee jonge vrouwen die de gevoelige en slimme 

Jamie mede vormen. 
Regisseur Mike Mills putte uit eigen ervaring 

voor dit humoristische en invoelende coming-of-
age-verhaal, dat evenzeer over de drie vrouwen gaat 
als over puber Jamie. Zoals ‘Beginners’ (uit 2010 met 
een fantastische rol voor Christopher Plummer) een 
film was over zijn vader is ‘20th Century Women’ 
een ode aan zijn moeder (met een schitterende rol 
van Annette Bening). De geweldige soundtrack is 
nog maar één voorbeeld van Mills’ grote liefde voor 
geschiedenis en research. 

VS 2016 118 min. Regie Mike Mills 
Met Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig
     VANAF 19 APRIL  2gt

Rechtbankdrama ‘Denial’ is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van één van de 
meest spraakmakende processen uit de 

Britse geschiedenis. In 1993 publiceerde de Ame-
rikaanse historica en docent Deborah Lipstadt 
het boek ‘Denying the Holocaust’, waarin zij 
David Irving als ontkenner van de Holocaust 
bestempelde en zijn geloofwaardigheid als au-
teur in twijfel trok. 

Als gevolg van de publicatie klaagde Irving 
Lipstadt in 1996 aan wegens smaad. Het proces dat 
daarop volgde, werd de belangrijkste juridische be-
proeving op het gebied van Holocaustontkenning en 
vrijheid van meningsuiting van de twintigste eeuw. 
In het Engelse rechtssysteem ligt de bewijslast bij 

de beschuldigde, waardoor Lipstadt en haar team 
moesten bewijzen dat de Holocaust werkelijk heeft 
plaatsgevonden. Het verhaal sluit naadloos aan op 
actuele vragen rondom de verschijnselen ‘fake news’ 
en ‘alternative facts’.

De film is gebaseerd op het boek dat Lipstadt 
over de rechtzaak schreef: ‘History on Trial: My Day in 
Court with David Irving’. Rachel Weisz (’Youth’, ‘The 
Constant Gardener’) neemt de uitdagende hoofdrol 
van historica Lipstadt op zich.

VS, VK 2016 110 min. Regie Mick Jackson 
Met Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy 
Spall, Andrew Scott
     VAN 5 APRIL T/M 1 MEI  3td

Lady Macbeth is een tragisch portret van een 
mooie, sterke en meedogenloze vrouw die 
vecht voor haar onafhankelijkheid in een 

door mannen gedomineerde wereld. 
Het Engelse platteland,1865. Katherine is ge-

trouwd met een veel oudere man en leeft als een 
gevangene in haar eigen huis. Ze haat haar lief-
deloze huwelijk en de autoritaire vader van haar 
sadistische echtgenoot. Ze wordt door hen stel-
selmatig vernederd. Als ze een affaire krijgt met 
een jonge arbeider ontketent dat de kracht in 
haar om met alle middelen te vechten voor 
wat ze zelf wil. 

Het indrukwekkende speelfilmdebuut van theater- 
en operaregisseur William Oldroyd is een adaptatie 
van Nikolaj Leskovs roman ‘Lady Macbeth uit het 
district Mtsensk’ (1865), die door Sjostakovitsj in 
1934 tot opera werd bewerkt. Scenarist en toneel-
schrijver Alice Birch situeert de gebeurtenissen in 
het Northumberland (North East England) van 1865. 
Het verhaal speelt zich grotendeels binnenshuis af, 
waarbij strakke beeldcomposities de onderdruk-
kende, puriteinse sfeer bekrachtigen. De natuur- en 

seksscènes worden daarente-
gen gevangen met een lossere  
cameravoering.

GB 2016 89 min. Regie William 
Oldroyd Met Christopher 
Fairbank, Florence Pugh, 
Cosmo Jarvis
     VANAF 12 APRIL 
3gd

In ‘March of the Penguins 2’ keert regisseur 
Luc Jacquet terug met een even verbluffend 
vervolg. Ditmaal volgen we een jonge pinguïn 

die op het punt staat zijn eerste grote reis te 
maken, vol gevaar en obstakels. Het verhaal ver-
telt de lotsbestemming van één pinguïn, wiens 

krachtige en mysterieuze instincten hem in staat 
stellen te overleven. Met behulp van drones 
en onderwatercamera’s voert Jacquet de kijker 
mee naar onherbergzame plekken op Antartica.

‘March of the Penguins 2’ is de opvolger van 
de succesdocumentaire ‘March of the Penguins’ 

uit 2005 die een Oscar voor Beste Documentaire 
won. Thomas Acda sprak de voice-over van dit 
tweede deel in. Acda volgt hiermee Urbanus op, 
die de voice-over van de Nederlandse versie van 
het eerste deel voor zijn rekening nam. “Ik vind 
natuurfilms nog veel mooier en leuker dan nor-

male films”, vertelt Acda. “Als kind wilde ik Jacques 
Cousteau worden. Ik denk dat het inspreken van 
een natuurfilm het hoogst haalbare is voor mij om 
deze droom te vervullen.”
Frankrijk 2017 82 min. Regie Luc Jacquet
     VANAF 19 APRIL  1

Regisseur Aki Kaurismäki (‘Le Havre’, ‘Man 
Without a Past’) brengt op zijn eigen on-
navolgbare wijze met humor en compassie 

een actueel verhaal over hoop en menselijkheid. 
Khaled, een jonge Syrische vluchteling, belandt 

in Helsinki. Met grote hoop op een betere toekomst 
probeert hij hier politiek asiel te verkrijgen, maar 
moet helaas besluiten in het illegale circuit te duiken. 
Vijftiger Wikström zet een punt achter zijn leven als 
vertegenwoordiger en zet zijn vrouw, die dikwijls 
naar de fles grijpt, aan de kant. Zijn leven verandert 
helemaal wanneer hij dankzij een winnende partij 
poker een klein fortuin vergaart waarmee hij een 
slechtlopend restaurant in een achterafstraatje van 
Helsinki koopt. 

Wikström en Khaled treffen elkaar op de bin-

nenplaats van het restaurant. Na een kort handge-
meen raken de mannen in gesprek. Wellicht herkent 
Wikström iets van zichzelf in de gehavende man, want 
hij besluit Khaled in te huren om voor hem te komen 
werken. Hij kan eigenlijk wel een afwasser gebruiken.

De originele stijl van Kaurismäki kenmerkt zich 
door zijn droge humor, scherpe dialogen, memora-
bele muziek en prachtig gecomponeerde beelden. 
Met deze parel lijkt de Finse regisseur het hoogtepunt 
van zijn carrière te hebben bereikt. Hij mocht dan ook 
niet voor niets de Zilveren Beer voor Beste Regie in 
ontvangst nemen op het Film Festival van Berlijn.

Finland 2017 98 min. Regie Aki Kaurismäki 
Met Ville Virtanen, Tommi Korpela, Kati Outinen
     VANAF 12 APRIL   2gt

Tegen de achtergrond van Londen in de 
Tweede Wereldoorlog ontvouwt ‘Their 
Finest’ zich als een romantisch en komisch 

drama over een groep filmmakers die worstelt 
met het maken van een inspirerende film om de 
nationale moraal op te vijzelen. 

Londen, de Tweede Wereldoorlog. Nu haast alle 
mannen aan het front vechten krijgt Catrin Cole 
(Gemma Arterton) een baantje als copywriter voor 
propagandafilms die een vrouwelijke touch nodig 
hebben. Haar natuurlijke flair wordt al snel opge-
merkt door de vlotte filmproducent Tom Buckley 
(Sam Claflin). Met het moreel van het land op het 
spel moeten Catrin en Buckley een speelfilm maken 
die het hart van de natie zal verwarmen. Ondanks 

de bommenregen ontdekt Catrin dat er achter de 
camera evenveel drama, humor en passie is als voor 
de camera. 

‘Their Finest’ is de nieuwste film van Lone Scherfig 
(‘An Education’, ‘One Day’, ‘Italian for Beginners’). Hij 
werd geselecteerd voor het Toronto International 
Film Festival. Naast Gemma Arterton en Sam Claflin 
(‘Me Before You’, ‘The Hunger Games’) zijn er rollen 
weggelegd voor Bill Nighy (‘The Best Exotic Marigold 
Hotel’, ‘Love Actually’), Jeremy Irons en Eddie Marsan.

GB 2016 117 min. Regie Lone Scherfig
Met Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy
     VANAF 12 APRIL  3gat

 5 april Denial
 12 april Lady Macbeth
  Their Finest
 19 april The Other Side of Hope
  20th Century Women
  The March of the Penguins 2
 26 april Alone in Berlin
 3 mei Django
  Song to Song
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**** ‘tense, real-life courtroom drama’ The Guardian

‘Hartverwarmend, grappig en invoelend, mede 
door de glansrol van Annette Bening.’ IFFR



FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME
In samenwerking met Museum Hilversum

De Botswaanse prins Seretse Khama ver-
oorzaakt in de jaren 40 van de vorige 
eeuw internationaal opschudding wan-

neer hij met een blanke Londense vrouw trouwt.
In 1947 ontmoet de prins van Botswana de Lon-

dense kantoorbediende Ruth Williams. Bevrijd door 
de sociale veranderingen van vlak na de oorlog voelen 
ze zich direct tot elkaar aangetrokken. Zij door zijn 
hoop op een betere wereld, hij door haar verlangen 
deze wereld te omarmen. Ondanks hun verschillen 
zijn ze elkaars gelijken. Het geplande huwelijk stuit op 
veel verzet, niet alleen van hun families maar ook van 
de Britse en Zuid-Afrikaanse regering. Het idee van 
een interraciaal echtpaar dat het buurland regeert, 

is ondenkbaar. Diplomatieke druk of niet, Seretse 
en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor elkaar. 
De strijd voor een leven samen veranderde hun land 
voor eeuwig en inspireerde de wereld. 

‘A United Kingdom’ – met een geweldige rol van 
David Oyelowo (‘Selma’, ‘The Butler’) als prins - is 
gebaseerd op feiten. Van regisseuse Amma Assante 
vertoonden wij eerder het bekroonde ‘Belle’. 

VS, VK 2016 111 min. Regie Amma Asante 
Met Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom 
Felton, Laura Carmichael, Jack Davenport
     T/M 2 MEI  3gt

De 16-jarige Lorenzo maakt er geen geheim 
van dat hij homo is. De pesterijen die dat 
uitlokt lijken hem niet te raken. Hij sluit 

vriendschap met twee andere outsiders: het 
vrijgevochten meisje Blu en Antonio, de ster van 
het basketbalteam maar buiten de sportzaal een 
stille, verlegen jongen. Samen nemen ze het op 
tegen de pesters en treiterkoppen. Maar een 
schuchtere kus verandert alles …

Italië 2016 102 min. Regie Ivan Cotroneo
Met Rimau Ritzberger Grillo, Valentina Romani, 
Leonardo Pazzagli 
     MAANDAG 24 APRIL 21.25  3g

De 12-jarige Kos woont samen met zijn 
vader en drie zussen in hun familiehotel 
aan zee. Als hun vader onverwacht in het 

ziekenhuis belandt, staan de kinderen er alleen 
voor. Zonder vader moeten moeten zij het hotel 
runnen. Kos, nu de man in huis, probeert de 
leiding te nemen, maar de samenwerking met 
zijn zussen loopt helemaal mis. Kos snapt echt 
niets van meisjes en zij snappen niets van hem. 

Als de schuldeisers voor de deur staan, kan Kos 
het hotel alleen maar redden door als jongen mee 
te doen aan de Miss Beach verkiezing. Tegelijkertijd 
probeert hij ook in de voetbalselectie te komen én 

indruk te maken op Isabel, het mooiste meisje van 
het heelal. Kos krijgt het knap moeilijk, want hoe kun 
je zowel de beste voetballer worden als het mooiste 
meisje van de missverkiezing? 

‘Hotel de Grote L’ verscheen ook als jeugdboek 
van Sjoerd Kuyper. Dit boek werd in 2015 bekroond 
met de Zilveren Griffel en door de Volkskrant uitge-
roepen tot beste jeugdboek van het jaar.

Nederland 2016 85 min. Regie Ineke Houtman
Met Julian Ras, Frank Lammers, Abbey Hoes, 
Bente Fokkens en Linde van der Storm
     VANAF 15 APRIL  9at

De meivakantie valt niet alleen heerlijk 
vroeg dit jaar. We vertonen ook weer 
– zoals je van ons gewend bent – extra 

veel kinder- en familiefilms en gaan lekker 
vroeg open. 

Openingstijden:
Van maandag 24 t/m zondag 30 april – met 
uitzondering van Koningsdag donderdag 27 
april – gaan we iedere ochtend al om 10.30 open 
en starten we om 11.00 uur de eerste film. Op 
Koningsdag zelf gaan we om 13.00 uur open.

In een luxe buitenwijk van Belgrado vervult 
de welgestelde vijftigjarige Milena met liefde 
haar traditionele rol als echtgenote en moe-

der. Ze ontwaakt langzaamaan uit de roes van 
haar rustige leven wanneer ze een onthutsend 
geheim uit het verleden van haar man ontdekt 
en tegelijkertijd te horen krijgt dat ze ziek is.

Voor Milena lijkt het leven ongecompliceerd en 
duidelijk afgebakend. Ze schept genoegen in haar tra-
ditionele rol. Haar echtgenoot mag dan niet de meest 
tedere man zijn, hij is in ieder geval geen alcoholist of 
rokkenjager zoals de mannen van haar vriendinnen. Er 
ontstaat echter een barst in haar zorgeloze bestaan 
wanneer ze na een doktersbezoek te horen krijgt dat 
ze een gezwel in haar borst heeft. Aangedaan door 
het nieuws probeert ze met een grote schoonmaak-
beurt in huis haar zinnen wat te verzetten. Tijdens het 
poetsen vindt ze een oude videoband die opnames 
bevat over een duister geheim van haar echtgenoot. 

‘A Good Wife’ is het regiedebuut van de veelge-
prezen Servische actrice Mirjana Karanović. Karanović 
neemt naast de regie ook de hoofdrol van ‘good wife’ 

Milena voor haar rekening. Karanović zet zich ook in 
voor mensenrechten en won daarvoor de Servische 
Winning Freedom Award. Deze prijs wordt uitgereikt 
aan vrouwen die zich inzetten voor het bevorderen 
van mensenrechten, voor de rechtsstaat, de democra-
tie en tolerantie. Let op: De film is Servisch gesproken 
en Engels ondertiteld.

Servië 2017 90 min. Regie Mirjana Karanović 
Met Mirjana Karanović Engels ondertiteld 
     DINSDAG 11 APRIL 20.15 UUR  3gt

De film wordt met de zaal nabesproken door Lidija 
Zelovic. Lidija groeide op in Sarajevo, waarin 1992 
een burgeroorlog uitbreekt. In 1993 vlucht ze naar 
Nederland; ze is dan 21 jaar. In Nederland werkt ze 
als filmmaker. In haar films probeert Lidija erachter 
te komen wat oorlog met mensen doet en of ver-
zoening mogelijk is.

Zahira is in de bloei van haar leven. Ze gaat 
naar school, heeft leuke vrienden en geniet 
zo nu en dan van het Brusselse nachtleven. 

Ze woont bij haar ouders met wie ze een hechte 
band heeft. Hun relatie wordt echter onder druk 
gezet wanneer ze volgens Pakistaanse traditie 
moet trouwen met een man die ze nog nooit 
heeft ontmoet. 

Niet alleen haar ouders, maar ook haar broer en 
zus proberen haar te overtuigen van het belang van 
deze traditie. Zahira komt voor een hartverscheu-
rende keuze te staan. Kiest ze voor haar vrijheid of 

voor haar familie?
‘Noces (A Wedding)’ is een meeslepend en invoel-

baar drama over dilemma’s van tweedegeneratie-im-
migranten. Met hoofdrollen voor het veelbelovende 
acteertalent Lina El Arabi en Zilveren Beer-winnaar 
Babak Karimi (‘A Separation’).

België, Pakistan, Frankrijk, Luxemburg 
2016 95 min. Regie Stephen Streker Met Lina 
El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 
     T/M 18 APRIL  3g

Brutale ‘Raafje met de rode sok’ veroor-
zaakt een regelrechte ramp wanneer hij 
met zijn zeepkist botst tegen de voorraad-

schuur waarin het eten van de dieren in het bos 
ligt opgeslagen. De schuur was al niet zo stevig 
meer en wanneer Raafje en zijn vriend Eddie 
Beer even later een ladder verplaatsen, stort de 
schuur in. De voorraad eten rolt in de rivier en 
wordt door het water verzwolgen. 

De winter is in aantocht, maar zonder eten zullen 

de dieren het erg moeilijk krijgen. In het bos valt niets 
meer te oogsten. De dieren zullen naar de winkel 
moeten om eten te kopen. Maar dan heb je geld 
nodig... en hoe kom je aan geld? Het geluk is met 
Raafje. De bevers organiseren een zeepkistenrace 
door het bos. De winnaar krijgt 100 goudstukken. Dat 
is genoeg om een nieuwe voorraad eten te kopen. 
Maar dan moet Raafje de race wel winnen...

Een aanstekelijk verhaal over teamwerk, accep-
tatie en het vinden van je roeping. 

Duitsland 2015 73 min. Regie Sandor Jesse en 
Ute von Münchow-Pohl Ned. gesproken
     VANAF 22 APRIL  1

NOCES

(A WEDDING)

★★★★  The Guardian

A UNITED
KINGDOM

HOTEL DE GROTE L

In vervolg op de succesvolle documentaire ‘De 
Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw’ (be-
kroond met de Kristallen Film voor meer dan 

10.000 bezoekers) van Cherry Duyns, is nu de inte-
grale uitvoering van de Matthäus Passion te zien. 

Het is Cherry Duyns’ complete registratie van de 

aangrijpende uitvoering in De Nieuwe Kerk, gediri-
geerd door Reinbert de Leeuw. Met solisten Joanne 
Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), Christopher 
Watson (tenor), Tomáš Král (bas), Andreas Wolf 
(Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland 
Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het Roder 
Jongenskoor. Concertmeester: Judith Steenbrink.

Nederland 2017 178 min. + pauze Regie 
Cherry Duyns Duits gezongen, geen 
ondertitels
     7, 8 , 9, 10 EN 14 APRIL  1

Ook te zien:

DE MATTHÄUS MISSIE 
VAN REINBERT DE LEEUW

Als slot van onze 6-delige cyclus FILM & 
RELIGIE in samenwerking met de Regen-
boogkerk en de Oud-Katholieke parochie 

Sint Vitus.
Inleiding door Ds. Heleen Weimar (Regenboog-

kerk)
     DI 11 APRIL 14.00 EN 20.30 UUR  

MEIVAKANTIE! 

“Kijk nou naar die foto’s”, riep de oer-
conservatieve Amerikaanse sena-
tor Jesse Helms gechoqueerd uit. 

Hij doelde op het werk van de controversiële 
fotograaf Robert Mapplethorpe dat hij als ob-
sceen en pervers beschouwde. Mapplethorpe 
(1946-1989) is vooral bekend als de man die de 
grenzen opzocht in zijn weergave van naakt, 
seksualiteit en fetisjisme. Beroemd én berucht 
zijn zijn naaktportretten van zwarte mannen. 

Deze documentaire schetst zijn carrière: hoe hij 
begon met een simpele Polaroid en in de jaren 70, 
inmiddels in het bezit van een Hasselblad, zijn vrien-
den, kunstenaars en andere beroemdheden voor de 
camera plaatste. Zijn talloze naaktportretten van 
zowel vrouwen als mannen, stammen hoofdzakelijk 
uit de jaren 80. 

Filmmakers Bailey en Barbato laten nooit eer-
der vertoond archiefmateriaal zien, waarbij Map-
plethorpe - die veel te jong overleed aan aids - zelf 

commentaar levert dankzij recent gevonden audio-
materiaal. Zijn werk en leven kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. 

VS 2017 108 min. Regie Fenton Bailey en 
Randy Barbato Engels gesproken, niet 
ondertiteld
     MAANDAG 24 APRIL 19.15 UUR 

Iedere laatste maandagavond van de maand verto-
nen we een nieuwe kunstdocumentaire in Cracking 
the Frame. 

Dinsdag 25 april is alweer de vierde editie 
van Hilversum in Gesprek. Dan te gast: 
emeritus hoogleraar gender en etniciteit 

Gloria Wekker. Arjo Klamer - wethouder, 
cultureel econoom en redactielid van Hilversum 
in Gesprek -  gaat met haar het gesprek aan. 

Wekker staat be-
kend om haar werk over 
racisme en feminisme 
in Nederland. In haar 
meest recente publicatie 
‘White Innocence’ gaat 
zij in op een belangrijke 
tegenstelling in de Ne-
derlandse cultuur: wij 
pretenderen een tole-
rante natie te zijn en 

ontkennen rassendiscriminatie en koloniaal geweld, 
terwijl tegelijkertijd racisme en vreemdelingenhaat 

aan de orde van de dag zijn, volgens haar. Naast 
haar wetenschappelijke werk en activisme schrijft 
Gloria Wekker gedichten en proza en eerder dit jaar 
maakte ze kenbaar zich in te zetten als lijstduwer 
voor de nieuwe partij Artikel 1 van Sylvana Simons.

De keuzefilm van Gloria Wekker is ‘Hidden  
Figures’.
     DINSDAG 25 APRIL 19.30 UUR  
19.30 – 20.30 uur Gesprek met Gloria Wekker 
o.l.v. Arjo Klamer (60 min.)  
20.30 – 21.00 uur Pauze en mogelijkheid tot het 
laten signeren van boeken  
21.00 uur Gloria Wekkers keuzefilm‘Hidden 
Figures’ (127 min.)

Kaarten voor Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als 
u ook naar de film gaat, krijgt u € 2 korting op het 
filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm 
slechts € 14. Filmkaartjes zijn ook los te koop. Kaar-

ten zijn verkrijgbaar aan de kassa of via de website 
van Filmtheater Hilversum of te reserveren via (035) 
623 5466. 

Hilversum in Gesprek is een initiatief van een 
team enthousiaste Hilversummers, Boekhandel 
Voorhoeve en Filmtheater Hilversum. Iedere 
maand staat er een andere gast centraal. 

Op dinsdag 16 
mei zal Sonja 
Barend - presen-
tatrice, ‘koningin 
van de talkshow’ 
en auteur - aan-
schuiven als gast 
van Hilversum 
in Gesprek

‘Hidden Figures’ is het ongelofelijke en 
nooit vertelde verhaal van Katherine 
Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy 

Vaughn (Octavia Spencer) en Mary Jackson (Ja-
nelle Monáe), drie briljante vrouwen van Afro-
Amerikaanse afkomst die bij de NASA werkten. 

Ze waren het brein achter een van de grootste 
operaties in de geschiedenis: de lancering van astro-
naut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende 
prestatie die het land weer moed gaf, de verhou-

dingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette 
en de wereld in beweging bracht. Het visionaire trio 
oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties 
om groots te dromen. ‘Hidden Figures’ werd geno-
mineerd voor drie Oscars.

VS 2017 127 min. Regie Ted Melfi
Met Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner
     DINSDAG 25 APRIL 21.00 UUR  3d

Ook nog te 
zien in de 

meivakantie
met Gloria Wekker
DINSDAG 25 april 19.30 uur

NIEUWE FILMS

7 april 9 en 26 april

6 april

8, 15, 22, 27 
en 29 april

6 april

11 april

12 en 28 april 24 en 29 april 24 en 28 april 25 en 29 april

 9, 16 en 25 april

26 april

8 en 12 april

6, 8, 17 en 
28 april

7, 8, 16, 22 
april en 3 mei

23 april

10 april

t/m 29 april

8 april

7, 19 en 28 april

12 april

6, 7, 16 en 
30 april

A GOOD
WIFE

DE MATTHÄUS PASSION VAN REINBERT DE LEEUW

KINDER- EN FAMILIEFILMS
RAAFJE MET 
DE RODE SOK:
DE GROTE RACE

MAPPLETHORPE:

LOOK
AT THE
PICTURES

UN BACIO

HIDDEN FIGURES
★★★★ ‘Hidden Figures is een onvervalste 
crowdpleaser’ NRC Handelsblad 
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‘0,03’ seconde geeft een indringende 
inkijk in de wereld van de topsport, 
waarin talent, gedrevenheid en afzien 

alles betekenen, maar geen enkele garantie op 
succes bieden. De internationale concurrentie is 
gigantisch. De verschillen zijn miniem, de gevol-
gen enorm. Net wel betekent eeuwige roem, net 
niet een roemloze afgang. Wat is het om alles 
te geven voor dat ene moment? Wat doet het 
met je als je slaagt? En wat als het niet lukt je 
ambities waar te maken?

Regisseur Suzanne Raes volgt de topzwemmers 
Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon 
van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry 
Weertman vanaf de voorbereidingen op de Olympi-
sche Spelen 2016 tot en met die ene, beslissende race. 
Jarenlang trainen ze ieder op hun manier zes dagen 
per week, kilometers per dag met Rio als stip aan 
de horizon. Ze worden bijgestaan door zeer diverse 
coaches: een Spartaanse driller, een rekenmeester 
en een gedreven vriend.

De afloop is bekend. Het keiharde trainen wordt 
op de Spelen niet beloond met successen in het 
zwembad. Zelfs voormalig Olympisch kampioene 
Ranomi behaalt geen medaille. Maar terwijl de ver-
liezers hun wonden likken, zorgen Sharon en Ferry bij 
het strand van Copacabana op de valreep voor een 
adembenemende prestatie. Bij het openwaterzwem-
men behalen zij beiden goud. Een overweldigende fi-
nale, waarin winnen en verliezen, vreugde en verdriet, 
vervulling en leegte dicht bij elkaar blijken te liggen.

Nederland 2017 90 min. Regie Suzanne Raes
     13 T/M 30 APRIL  

Berlijn, juni 1940. Het echtpaar Otto en 
Anna (Brendan Gleeson en Emma Thomp-
son) verzet zich in Berlijn op geheel eigen 

wijze tegen het naziregime. Een overtuigende 

ode aan menselijke moed en waardigheid in een 
omgeving van surveillance en intimidatie. Naar 
de gelijknamige bestseller van Hans Fallada.

De stad is verlamd door angst. Arbeiderskop-

pel Otto en Anna Quangel leven in een vervallen 
appartementenblok en proberen, net als hun om-
geving, niet op te vallen terwijl de Nazi’s heersen. 
Maar wanneer hun enige kind aan het front sterft, 
leidt hun verlies hen naar een uitzonderlijke vorm 
van verzet. Ze beginnen met het door de hele stad 
achterlaten van anonieme ansichtkaarten waarop 
ze Hitler en zijn regime aanvallen. Een daad waar de 
doodstraf op staat.

Al snel wordt hun stille strijd opgemerkt door de 
Gestapo-inspecteur Escherich, waarmee een moord-
dadig kat- en muisspel begint dat het nut van Otto en 
Anna’s daden en hun hernieuwde liefde voor elkaar 
alleen maar versterkt. Een kleurloos leven verandert 
door hun vredige maar intensieve verzet weer in een 
warmhartig huwelijk.

Meer dan zestig jaar na de eerste publicatie vlak 
na WOII werd Hans Fallada’s roman een wereldwijde 
bestseller. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, 
werd de indrukwekkende en bevrijdende vertelling 
door de Italiaanse schrijver en Auschwitz-overlever 
Primo Levi omschreven als “het beste boek over het 
Duitse verzet tegen de nazi’s ooit geschreven”.

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland 
2016 103 min. Regie Vincent Perez Met Daniel 
Brühl, Emma Thompson, Brendan Gleeson 
     VANAF 26 APRIL  3gt

Jim Jarmusch’ ‘Gimme Danger’ laat het ver-
haal zien van The Stooges, één van de groot-
ste rock-’n-roll bands aller tijden. 

Ontstaan in Ann Arbor, Michigan, midden in de 
culturele revolutie van de sixties, sloeg de krachtige 
en agressieve rock’n-roll stijl van The Stooges een 
krater in het muzikale landschap. Ze bestormden het 
publiek met een mix van rock, blues, R&B en vrije 
jazz, en legden daarmee de grondslag voor wat in de 
decennia daarna punk en alternatieve rock zou gaan 
heten. De documentaire presenteert de opkomst van 
The Stooges in zowel muzikale, culturele, politieke 
als historische context. Hij toont hun avonturen en 
inspiratiebronnen, maar ook de tegenspoed  en de 
legendarische indruk die ze achter hebben gelaten.

VS 2016 108 min. Regie Jim Jarmusch
Met Iggy Pop, Mike Watt, Ron Asheton, Scott 
Asheton, James Williamson
     9 EN 11 APRIL  3th

Tsanko is een simpele spoorwegarbeider 
en verantwoordelijk voor het controleren 
van de rails. Op een dag vindt hij langs de 

spoorbaan een tas met een paar miljoen aan 
bankbiljetten. Hij heeft zich altijd geërgerd aan 
zijn corrupte collega’s en besluit alles netjes in te 
leveren bij de politie. Als dank ontvangt hij een 

nieuw horloge. Met veel bombarie wordt hem 
dit tijdens een persconferentie overhandigd. 

Van die gelegenheid maakt Tsanko gebruik om 
kritiek te uiten op de corruptie bij zijn werkgever, 
maar dit wordt snel in de kiem gesmoord. Al gauw 
blijkt het horloge niet goed te werken en Tsanko wil 
zijn oude horloge terug, een dierbaar erfstuk van zijn 

vader dat hij had afgegeven aan de ambitieuze Julia 
die de persconferentie had georganiseerd. Zij kan het 
zo snel niet vinden en dan ontstaat een wanhopige 
strijd. Niet alleen om Tsanko’s horloge maar ook om 
diens waardigheid, want om zijn kritiek wordt hij door 
Julia in diskrediet gebracht.

‘Glory’ is de tweede film van Kristina Groveza 
en Petar Valchanov. Met humor en mededogen la-
ten zij twee kanten van hun land Bulgarije zien: het 
achtergebleven platteland en de politieke wereld in 
de hoofdstad, waar twitterende politici scoren in de 
media met one-liners belangrijker vinden dan het echt 
aanpakken van de problemen. De plot van de film 
is net als hun debuutfilm ‘The Lesson’ gebaseerd op 
een artikel uit de Bulgaarse pers. De titel van de film 
slaat op het (Russische) merk ‘Slava’ van het oude 
horloge van Tsanko  dat ‘glorie’ betekent.

Bulgarije, Griekenland 2016 101 min. Regie 
Kristina Groveza en Petar Valchanov
Met Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Ana 
Bratoeva
     13 T/M 25 APRIL  3g

Passage neemt je mee op een reis per vracht-
schip door Europa, van Amsterdam naar 
Zuid-Frankrijk. Verteld vanuit het perspec-

tief van een ‘spitsenschipper’ toont ‘Passage’ 
de poëzie van wat door mensenhanden is aan-
gelegd en wat door de tijd en veranderende 
economische en maatschappelijke structuren 
weer teloor dreigt te gaan. 

De tocht leidt dwars door steden, havens, indus-
triegebieden en een verscheidenheid aan natuur-

landschappen. De met veel oog voor detail gefilmde 
documentaire krijgt vorm in een spel met drie scher-
men, die vrijwel nooit alle drie hetzelfde laten zien.

De film draaide op het IDFA in de Competitie voor 
Nederlandse  Documentaires. Als voorfilm vertonen 
we ‘Zomerzee’ van Kees Hin (18 min).

Nederland 2017 54 min. Regie Jascha de 
Wilde, Ben Hendriks
     7 EN 9 APRIL  1

Al veertig jaar gaan Anita, Rita, Ricardo 
en Andrés naar een school voor kinderen 
met het syndroom van Down. Na al die 

jaren begint het veilige en vertrouwde te verve-
len. Ze zijn de 45 gepasseerd, en het werk in de 
bakkerij van de school is voor sommigen van hen 
geen uitdaging meer. Ook op persoonlijk vlak 
lonkt de vrijheid. Neem Anita en Andrés: zij zijn 
verliefd. Maar waar kunnen de geliefden, die 
nog bij hun familie inwonen, een rustig plekje 
vinden om samen te zijn? 

Ze dromen van trouwen en een gezin. De maat-
schappij waarin ze leven is echter niet ingericht op 
hun verlangen naar meer zelfstandigheid. Ondanks 
de trainingen die ze krijgen om ‘bewuste volwas-
senen’ te worden, blijven de vier tot hun frustratie 
afhankelijk van de beslissingen die anderen over hun 
leven nemen.

Regisseur Maite Alberdi staat bekend om haar bij-
zondere stijl waarbij ze zoekt naar alledaagse verhalen 
in kleine werelden en altijd streeft naar het maken van 

een intiem portret van de mensen waarmee ze werkt. 
Ook in The Grown-Ups neemt ze ons met intieme, 
commentaarloze observaties mee in de microkosmos 
van deze vier ‘jongvolwassenen.’ Een ontroerend en 
soms confronterend portret, met compassie en oog 
voor compositie gemaakt.

Chili, Nederland, Frankrijk 2016 80 min. Regie 
Maite Alberdi 
     15 EN 17 APRIL  

In 1991 schreef Michel Houellebecq een 
spraakmakend essay over waanzin, overle-
ven en kunst en noemde het een zwak maar 

duidelijk signaal aan hen die op het punt staan 
het bijltje erbij neer te gooien. Houellebecq roept 
levensmoede dichters op om altijd terug te keren 
naar de oorsprong: het lijden. Een dichter moet 
de vinger op de wond van de maatschappij leg-
gen en hard drukken. 

“Wees abject en u zult waarachtig zijn.” Vanuit 
zijn zonovergoten tuin in Miami of rijdend in zijn Rolls 
Royce cabrio declameert de ‘godfather of punk’ Iggy 
Pop met diepe, doorleefde stem uit Houellebecqs ‘To 
Stay Alive‘ (‘Leven, Lijden, Schrijven’).

Regisseur Erik Lieshout filmde de ontmoeting 
van Houellebecq en Pop in de keuken van Houel-
lebecqs grootouders, en bezocht de mensen met 
een psychische ziekte wier levensverhalen de inspi-
ratiebron vormden voor het essay. Iggy Pop spreekt 
rechtstreeks tot ons via de tegendraadse, begees-

terende woorden van Houellebecq, die een oproep 
doet om onze ketens te breken en aan te vallen, ook 
al is eenzaamheid de prijs die we daarvoor betalen.

Nederland 2016 70 min. Regie Erik Lieshout
Met Michel Houellebecq, Iggy Pop, Anne Claire 
Bourdin, Jerome Tessier
     9 EN 10 APRIL  

Aangrijpend drama van de regisseurszus-
sen Coullin (’17 Filles’) over twee jonge 
vrouwen die tijdens hun zogeheten de-

compressieperiode, een aantal verplichte relax-
dagen voor militairen om bij te komen van de 
oorlog, in een Cypriotisch hotel geconfronteerd 
worden met hun traumatische herinneringen.

De twee vriendinnen Aurore (Ariane Labed ‘Atten-
berg’) en Marine (Soko ‘La Danseuse’) keren samen 
met hun eenheid huiswaarts na een missie in Afgha-
nistan. Ze maken een korte tussenstop in een luxe 
hotel op Cyprus voor wat het leger een decompressie 
noemt. Na maanden van discipline en afzien belanden 
de militairen tussen de toeristen die genieten van 

een overvloedig buffet en onbeperkte cocktails. Het 
contrast tussen luieren aan het zwembad en het leven 
aan het front kan niet groter zijn. 

Op het zonovergoten eiland worden de soldaten 
in de watten gelegd en worden wilde feesten afge-
wisseld met sessies groepstherapie. Tijdens de sessies 
worden hun recente Afghaanse acties besproken 
met behulp van virtual reality, wat leidt tot verhitte 
discussies over soms traumatische herinneringen. 
De verschillen tussen mannen en vrouwen zorgen 
er bovendien voor dat de onderlinge verhoudingen 
op scherp worden gezet.

Sinds 2008 moet elke Franse soldaat na zijn bijdra-
ge aan het front een decompressieperiode doorstaan. 
In Canada en de Verenigde Staten is dit overigens 
ook de gewoonte. Het programma is samengesteld 
door psychologen uit het leger en bestaat, naast 
het relaxen in een luxe omgeving, uit aquagym, ont-
spanlessen, bootexcursies en groepsbijeenkomsten 
waarin de militairen hun individuele ervaringen van 
de afgelopen maanden met elkaar delen. 

Frankrijk 2016 102 min. Regie Delphine 
Coulin en Muriel Coulin Met Ariane Labed, 
Soko, Ginger Romàn, Karim Leklou
     6 T/M 19 APRIL  3agstdh

Aan het begin van de 20e eeuw ontdekt 
de legendarische avonturier Percy Faw-
cett op een van zijn tochten door het 

onontgonnen Amazonewoud restanten van een 
oude, ver ontwikkelde beschaving.    

Bij zijn terugkomst in Engeland wordt zijn ver-

haal afgedaan als onzin en wordt het idee van het 
bestaan van de mythische stad El Dorado belachelijk 
gemaakt. Fawcett is echter vastbesloten om terug te 
keren naar de jungle en met de steun van zijn vrouw 
en zoon deze mysterieuze stad te vinden. Het blijkt 
een levensgevaarlijke tocht die de hele wereld in 
zijn greep houdt. 

‘The Lost City of Z’ – geregisseerd door James 
Gray (‘The Immigrant’, ‘Two Lovers’) - vertelt het 
waargebeurde verhaal van een van de moedigste 
ontdekkingsreizigers van de 20e eeuw. Gebaseerd 
op de gelijknamige roman van David Grann.

VS 2016 140 min. Regie James Gray
Met Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom 
Holland, Robert Pattinson
     VANAF 28 APRIL  4g

De 17-jarige Kevin komt uit de gevangenis 
en vindt onderdak bij zijn oom en tante. 
Hij probeert het verleden achter zich te 

laten en wordt opgenomen in de vriendenkring 
van zijn neef Sammy. Daardoor ontmoet hij ook 
John, die in een ondraaglijke situatie met zijn 
moeder leeft. Hij kan geen kant op en Kevin 
wil hem helpen. 

Op zekere avond komen vragen over verraad, 
vertrouwen en loyaliteit op onherroepelijke wijze 
naar boven. Hoe moeten de jongens door met hun 
leven? En wat heb je dan aan volwassenen?

De nieuwe, bekroonde film van de Belgische re-
gisseur Fien Troch (‘Unspoken’, ‘Kid’) is een gedurfd, 
aangrijpend verhaal over de generatiekloof tussen 
tieners en volwassenen.

België 2016 103 min. Regie Fien Troch
Met Karlijn Sileghem, Lena Suijkerbuijk, Loic 
Bellemans, Sebastian Van Dun
     30 APRIL, 1 EN 2 MEI  4gsth

THE LOST CITY OF Z

NIEUWE FILMS DOCUMENTAIRES

VOIR DU PAYS

TO STAY ALIVE: A METHOD

0,03
SECONDE

ALONE
IN

BERLIN

GLORY

GIMME DANGER

THE GROWN-UPS

PASSAGE

HOME★★★★ ‘Vlijmscherp drama over 
hedendaagse jeugd’ VPRO Cinema
★★★★ de Volkskrant 
★★★★ NRC 

Winnaar van Best Female-Directed  
Documentary op IDFA 2016.

★★★★ de Volkskrant ★★★★NRC ★★★★TROUW 
‘Verrukkelijke film!’ Arnon Grunberg
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Speciaalzaak 
voor zijden bloemen 

& planten

Donderdag 6 april van 10.00 - 21.00 uur
Vrijdag 7 april van 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 8 april van 10.00 - 17.00 uur

Havenstraat 18c
1211 KL Hilversum
035 623 09 20

www.meanderbloemsierkunst

bloemsierkunst

OPRUIMING

“Bloemen in het filmtheater worden verzorgd door Meanderbloemsierkunst“

DO 13 APRIL 
13:30 Lady Macbeth
13:45 Glory
14:00 Their Finest
15:20 0.03 seconde
15:50 Denial
16:20 A United Kingdom
17:15 Noces [A Wedding]
18:45 Voir du Pays
19:00 Their Finest
19:15 Lady Macbeth
20:50 Glory
21:05 Denial
21:20 A United Kingdom

VR 14 APRIL 
13:30 Lady Macbeth
13:45 De Matthäus Passion
14:00 Their Finest
15:20 Voir du Pays
16:20 Denial
17:25 Life, Animated
17:40 Noces [A Wedding]
19:00 Their Finest
19:15 Lady Macbeth
19:35 Glory
21:05 Denial
21:20 A United Kingdom
21:40 Voir du Pays

ZA 15 APRIL 
13:30 Exhibition on screen: 
 Rembrandt
13:45 Hotel de Grote L
14:00 Glory
15:20 Lady Macbeth
15:45 The Grown-Ups
16:10 Their Finest
17:10 Down to Earth
17:25 0.03 seconde
18:30 Their Finest
19:00 Denial
19:15 Voir du Pays
21:00 Lady Macbeth
21:15 A United Kingdom
21:30 Glory

ZO 16 APRIL 
11:00 March of the Penguins 2
11:15 Ballerina
11:30 Demain Tout Commence
12:45 Noces [A Wedding]
13:20 Hotel de Grote L
13:55 A United Kingdom
14:40 Lady Macbeth
15:15 Glory
16:10 Their Finest
16:30 Denial
17:20 0.03 seconde
18:30 Lady Macbeth
18:45 Their Finest
19:15 Voir du Pays
20:25 A United Kingdom
21:05 Denial
21:20 Moonlight

MA 17 APRIL 
13:30 Lady Macbeth
13:45 Hotel de Grote L
14:00 Their Finest
15:20 Voir du Pays
15:40 Glory
16:20 Denial
17:25 The Grown-Ups
17:45 Life, Animated
18:30 Their Finest
19:00 A United Kingdom
19:35 Lady Macbeth
20:50 Denial
21:10 Glory
21:25 Jackie

DI 18 APRIL 
13:30 Lady Macbeth
13:45 Glory
14:00 Their Finest
15:20 Noces [A Wedding]
15:50 A United Kingdom
16:20 Denial
17:20 0.03 seconde
18:30 Glory
19:00 Their Finest
19:15 Lady Macbeth
20:35 A United Kingdom
21:05 Voir du Pays
21:20 Denial

WO 19 APRIL 
13:30 Hotel de Grote L
13:45 Voir du Pays
14:00 Their Finest
15:20 March of the Penguins 2
15:50 A United Kingdom
16:20 Denial
17:05 Lion
18:25 Their Finest
18:45 Denial
19:25 Lady Macbeth
20:45 20th Century Women
21:00 The Other Side of Hope
21:15 Glory

DO 6 APRIL 
13:30 Voir du Pays
13:45 A United Kingdom
14:00 Denial
15:35 Noces [A Wedding]
16:00 Magallanes
16:15 Manchester by the Sea
17:30 Life, Animated
18:30 Noces [A Wedding]
19:00 A United Kingdom
19:20 Denial
20:25 Voir du Pays
21:15 Demain Tout Commence
21:30 Jackie

VR 7 APRIL 
13:30 Passage
13:45 Denial
14:00 A United Kingdom
15:05 De Matthäus Passion
15:55 Noces [A Wedding]
16:15 Lion
17:50 Dancer
18:40 Demain Tout Commence
19:00 A United Kingdom
19:35 Noces [A Wedding]
21:00 Voir du Pays
21:15 Denial
21:30 Moonlight

ZA 8 APRIL 
13:30 De Matthäus Passion
13:45 Solan & Ludwig
14:00 Denial
15:35 Life, Animated
16:15 A United Kingdom
17:10 Down to Earth
17:25 Hieronymus Bosch
18:50 Denial
19:10 Voir du Pays
19:25 Noces [A Wedding]
21:00 A United Kingdom
21:15 Jackie
21:30 Moonlight

ZO 9 APRIL 
11:00 Ballerina
11:15 Exhibition on screen: 
 Rembrandt
12:50 Het Doet Zo Zeer
13:20 Voir du Pays
13:35 To Stay Alive
14:40 A United Kingdom
15:10 De Matthäus Passion
15:25 Denial
17:00 Passage
17:35 Life, Animated
18:35 Denial
18:50 Noces [A Wedding]
19:30 To Stay Alive
20:45 A United Kingdom
21:00 Voir du Pays
21:15 Gimme Danger

MA 10 APRIL 
13:30 A United Kingdom
13:45 De Matthäus Passion
14:00 Voir du Pays
15:45 Noces [A Wedding]
16:10 Denial
17:25 The Islands and the Whales
17:40 To Stay Alive
18:45 Denial
19:10 Exhibition on screen: 
 Rembrandt
20:55 A United Kingdom
21:10 Voir du Pays

DI 11 APRIL 
13:30 Denial
14:00 De Matthäus Missie  
 van Reinbert de Leeuw
15:45 A United Kingdom
16:00 Gimme Danger
16:15 Noces [A Wedding]
18:15 Noces [A Wedding]
18:30 Voir du Pays
18:45 A United Kingdom
20:15 Movies that Matter: 
 A Good Wife
20:30 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
21:00 Denial

WO 12 APRIL 
13:30 Solan & Ludwig 
13:45 Voir du Pays
14:00 A United Kingdom
15:15 Lukas & Abel
15:50 The Day will Come
16:15 Denial
17:25 Life, Animated
18:45 Denial
19:00 A United Kingdom
19:20 Voir du Pays
20:55 Their Finest
21:15 Lady Macbeth
21:30 Noces [A Wedding]

DO 20 APRIL 
13:30 March of the Penguins 2
13:45 The Other Side of Hope
14:00 20th Century Women
15:15 Lady Macbeth
15:45 Their Finest
16:20 Denial
17:05 Glory
18:30 A United Kingdom
18:55 20th Century Women
19:10 Lady Macbeth
20:45 The Other Side of Hope
21:00 Their Finest
21:15 Denial

VR 21 APRIL 
13:30 Lady Macbeth
13:45 The Other Side of Hope
14:00 20th Century Women
15:20 March of the Penguins 2
15:45 Denial
16:20 Their Finest
17:10 0.03 seconde
18:45 Denial
19:00 20th Century Women
19:15 Lady Macbeth
21:00 The Other Side of Hope
21:15 Their Finest
21:30 A United Kingdom

ZA 22 APRIL 
13:30 Raafje met de Rode Sok
13:45 March of the Penguins 2
14:00 Their Finest
15:10 Denial
15:30 Hotel de Grote L
16:20 20th Century Women
17:20 Down to Earth
17:35 Moonlight
18:40 Their Finest
19:10 The Other Side of Hope
19:45 Lady Macbeth
21:00 20th Century Women
21:15 A United Kingdom
21:35 Denial

ZO 23 APRIL 
11:00 March of the Penguins 2
11:15 Hotel de Grote L
11:30 A United Kingdom
13:20 Raafje met de Rode Sok
13:35 Denial
13:50 Their Finest
15:10 The Other Side of Hope
15:45 20th Century Women
16:10 Lady Macbeth
17:10 March of the Penguins 2
18:20 20th Century Women
18:35 Lady Macbeth
18:55 The Other Side of Hope
20:25 Their Finest
20:40 Denial
20:55 La La Land

MA 24 APRIL 
11:00 Raafje met de Rode Sok
11:15 Sing
11:30 March of the Penguins 2
12:45 Buurman & Buurman
13:30 Hotel de Grote L
13:45 20th Century Women
14:10 Their Finest
15:25 March of the Penguins 2
16:10 A United Kingdom
16:30 Denial
17:10 The Other Side of Hope
18:40 Lady Macbeth
19:00 The Other Side of Hope
19:15 Cracking the Frame - Mapple 
 thorpe: Look at the Pictures
20:30 20th Century Women
21:00 Their Finest
21:25 Un Bacio

DI 25 APRIL 
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Hotel de Grote L
11:30 March of the Penguins 2
12:45 Ballerina
13:20 Raafje met de Rode Sok
13:35 20th Century Women
14:45 Lady Macbeth
15:00 Hotel de Grote L
15:55 Their Finest
16:35 Glory
16:55 0.03 seconde
18:45 Lady Macbeth
19:00 20th Century Women
19:30 Hilversum in Gesprek
20:35 The Other Side of Hope
21:00 Hidden Figures
21:20 Denial

WO 26 APRIL 
11:00 Raafje met de Rode Sok
11:15 Denial
11:30 March of the Penguins 2
12:45 Pluk van de Petteflet
13:30 Lady Macbeth
13:45 20th Century Women
14:45 Hotel de Grote L
15:20 The Other Side of Hope
16:10 A United Kingdom
16:40 March of the Penguins 2
17:20 Het Doet Zo Zeer
18:25 Their Finest
18:55 20th Century Women
19:10 Lady Macbeth
20:45 Alone in Berlin
21:00 The Other Side of Hope
21:15 Denial

DO 27 APRIL 
13:30 Raafje met de Rode Sok
13:45 Hotel de Grote L
14:00 Alone in Berlin
15:10 March of the Penguins 2
15:40 The Other Side of Hope
16:10 20th Century Women
16:55 Down to Earth
17:40 Life, Animated
18:45 The Other Side of Hope
19:00 Alone in Berlin
19:30 Lady Macbeth
20:45 20th Century Women
21:05 Their Finest
21:20 Denial

VR 28 APRIL 
11:00 Raafje met de Rode Sok
11:15 Lukas & Abel
11:30 March of the Penguins 2
12:45 Buurman & Buurman
13:20 Hotel de Grote L
13:35 20th Century Women
14:00 Alone in Berlin
15:10 March of the Penguins 2
15:55 Lady Macbeth
16:15 Lion
16:55 Jackie
17:45 0.03 seconde
18:55 The Other Side of Hope
19:10 Alone in Berlin
19:40 Lady Macbeth
20:55 The Lost City of Z
21:15 20th Century Women
21:30 Their Finest

ZA 29 APRIL 
11:00 March of the Penguins 2
11:15 Sing
11:30 Casper en Emma op Safari
12:50 Down to Earth
13:20 Raafje met de Rode Sok
13:35 Hotel de Grote L
14:45 Alone in Berlin
15:00 20th Century Women
15:25 Denial
16:50 March of the Penguins 2
17:20 0.03 seconde
17:35 Life, Animated
18:45 Alone in Berlin
19:10 Lady Macbeth
19:25 The Other Side of Hope
20:50 20th Century Women
21:05 The Lost City of Z
21:25 Their Finest

ZO 30 APRIL 
11:00 March of the Penguins 2
11:15 Demain Tout Commence
11:30 Raafje met de Rode Sok
12:45 0.03 seconde
13:20 Hotel de Grote L
13:35 Their Finest
14:35 Alone in Berlin
15:15 The Other Side of Hope
15:55 20th Century Women
16:40 March of the Penguins 2
17:15 Lady Macbeth
18:25 Alone in Berlin
18:40 20th Century Women
19:15 The Other Side of Hope
20:30 The Lost City of Z
21:00 Home
21:15 Lady Macbeth

MA 1 MEI 
13:30 March of the Penguins 2
13:45 Home
14:00 Alone in Berlin
15:15 Lady Macbeth
15:50 The Lost City of Z
16:10 20th Century Women
17:05 Denial
18:30 The Other Side of Hope
19:00 Alone in Berlin
19:15 Home
20:30 20th Century Women
21:05 Their Finest
21:20 Lady Macbeth

DI 2 MEI 
13:30 Lady Macbeth
13:45 Alone in Berlin
14:00 20th Century Women
15:20 The Other Side of Hope
15:50 Their Finest
16:20 Home
17:20 March of the Penguins 2
18:30 Lady Macbeth
18:30 Film&Food: 
 The Sense of an Ending
18:45 Alone in Berlin
19:00 20th Century Women
20:50 The Lost City of Z
21:20 The Other Side of Hope

WO 3 MEI 
13:30 Raafje met de Rode Sok
13:45 Hotel de Grote L
14:00 Alone in Berlin
15:15 March of the Penguins 2
15:40 Their Finest
16:10 A United Kingdom
17:00 Moonlight
18:40 Lady Macbeth
18:55 Alone in Berlin
19:15 The Other Side of Hope
20:30 Django
21:00 20th Century Women
21:15 Song to Song

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor € 6,50
n Gay en Lesbian films

Entreeprijzen: Normaal € 8,50 65-plus € 7,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 7,00 Cineville € 19,00 per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

LIKE ONS OP FACEBOOK.
DAT VINDEN WE LEUK!
Filmtheater-Hilversum

Filmtheater-Hilversum

@FilmHilversum

Abonnee worden van onze Filmkrant? 
Woon je binnen Hilversum; dan is deze service gratis. Voor abonnees 
buiten Hilversum vragen we een bijdrage van €12,-.

Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl

Wij accepteren alleen pin!

6 APRIL T/M 3 MEI 2017

Parijs 1943. De Nazi's houden de lichtstad be-
zet. De briljante, zorgeloze jazzgitarist Django 
Reinhardt is op het hoogtepunt van zijn roem 

en speelt in de grootste zalen van de stad. Ondertus-

sen lijden zijn zigeunerbroeders door heel Europa 
onder de toenemende vervolging. Wanneer hij door 
de Nazi’s gedwongen wordt om op tournee naar 
Duitsland te gaan, ziet hij geen andere uitweg dan  
vluchten.
Gebaseerd op het boek ‘Folles de Django’ van Alexis 
Salatko, vertelt ‘Django’ een geromantiseerde versie van 
Django Reinhardts leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De muziek die je hoort in Django werd ingespeeld door 
het Rosenberg Trio.

Frankrijk 2017 117 min. Regie Etienne Comar
Met Reda Kateb, Cécile De France, Ulrich Brandhoff, 
Antoine Laurent
     VOORPREMIÈRE WOENSDAG 3 MEI  3gtd

De jonge, ambitieuze en onzekere Faye (Roon-
ey Mara) legt het aan met muziekproducent 
Cook (Michael Fassbender), in de hoop dat dat 

haar carrière ten goede zal komen. Als ze BV (Ryan 
Gosling) ontmoet, ontdekt ze wat de liefde kan zijn. 
Maar het lukt niet Cook los te laten. Op zijn beurt 
verleidt Cook een serveerster (Natalie Portman) die 

toegang krijgt tot en worstelt met zijn exorbitant 
rijke en losgeslagen wereld. 

De potentiële geliefden draaien om elkaar heen, maar 
worden vooral met zichzelf geconfronteerd. Zijn ze wie 
ze denken te zijn? Worden ze wat ze hopen te worden? 
Als in een schilderij van Jeroen Bosch (volgens Variety) 
onthullen Terrence Malick en zijn acteurs onbevreesd de 
rafelranden van zichzelf terwijl de muziek van de festivals 
in Austin, Texas ze begeleidt. En passant komen we, onder 
andere, Patti Smith, Lykke Li, Red Hot Chili Peppers en 
Iggy Pop tegen. 

VS 2017 120 min Regie Terrence Malick
Met Ryan Gosling, Rooney Mara, Cate Blanchett, 
Michael Fassbender, Iggy Pop
     VOORPREMIÈRE WOENSDAG 3 MEI  

Melkpad 28 
1217KD Hilversum
T (035) 624 73 67
F (035) 621 30 65
E notarissen@vhsnotarissen.nl

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk

www.vhsnotarissen.nl

Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

647_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd   1 13-12-12   10:55

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

telefoon 0294-25 24 47
 035-623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

'Als je er samen uit wil komen'

SCHEIDINGBEMIDDELING 
HILVERSUM

Milly 
Neuman

hetmoeilijkegesprek@gmail.com
Arendstraat 27 | 1223 RE Hilversum

06 1422 1289

EXHIBITION ON SCREEN:

REMBRANDT

DJANGO

Nieuwe Streken
Schilderkunst in 

Beweging 

16 maart t/m 17 april 

Nieuwe Streken - Schilderkunst in Beweging 
tast de grenzen af van nieuwe media en 
schilderkunst. Ze laat zien hoe kunstenaars 

verschillende mogelijkheden en technieken omhel-
zen en integreren in hun werk. Welke streken zij 
uithalen om uitdrukking te geven aan ideeën en ons 
als beschouwer ermee aan het denken te zetten, te 
verrassen, imponeren of ontroeren. 

Met kunstenaars Harm van den Dorpel, Peggy  
Franck, Katja Mater, Jacco Olivier en de genomineerden 
van de Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent 2017.

Museum Hilversum aan de Kerkbrink 6 is dagelijks 
open van 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dag om 14.00 uur 
is er een rondleiding. Deelname is gratis op vertoon 
van je toegangsbewijs.

SONG TO SONG

(ADVERTENTIE)

Naar elke Rembrandttentoonstelling wordt 
uitgekeken, maar de laatste exposities in 
de Londense National Gallery en het Am-

sterdamse Rijksmuseum waren in beide musea een 
ware happening.

De film documenteert de tentoonstellingen The Late 
Works (National Gallery) en Late Rembrandt (Rijksmu-
seum) en verweeft ze met het leven van Rembrandt. Ook 
zien we beelden van de voorbereidingen die in de we-
reldberoemde musea achter de schermen plaatsvonden. 

Beide exposities richtten zich op de hoogtepunten 
van Rembrandts werk uit zijn laatste levensjaren. De 
meesterwerken die hij in deze periode maakte worden 
door velen als zijn beste en meest bepalende werken 
gezien. Elk stuk is zo gevoelig en oprecht dat het ons 
niet alleen een idee geeft van Rembrandt als artiest, 
maar ook van Rembrandt als mens. In de film worden 
de belangrijkste werken van de tentoonstellingen on-
der de loep genomen door speciaal daartoe uitgeno-
digde gasten, waaronder curatoren en vooraanstaande 
kunsthistorici. Voor velen van hen en voor talloze andere 

  
kenners en kunstliefhebbers is Rembrandt een van de 
grootste artiesten die ooit geleefd hebben. Deze film 
is bedoeld om de man achter de legende te ontdekken.

GB 2016 90 min. Regie David Bickerstaff
Engels gesproken en Nederlands ondertiteld
     9, 10 EN 15 APRIL  

Internationale topexposities zijn er het hele jaar 
door, maar vaak ontbreekt de tijd om ze te gaan 

bezoeken. Exhibition On Screen brengt in samen-
werking met topmusea en kunstinstituten spraakma-
kende tentoonstellingen naar het witte doek. Kijkers 
lopen niet alleen door de tentoonstelling, ze krijgen 
ook boeiende informatie aangeboden in interviews 
met curatoren, kunstenaars en restauratoren. De 
Exhibition On Screen films bieden een meeslepende, 
filmische reis langs ’s werelds meest geliefde kunst 
en hun makers. En nu dus ook gewoon vanuit de 
comfortabele bioscoopstoel in mediastad Hilversum.


