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Meer dan 25 voorpremières!

Nieuwe films van Paolo Sorrentino,
Lars von Trier en Damien Chazelle.

Film & Literatuur en heel veel muziek!
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Filmfestival Hilversum
is mede mogelijk gemaakt door:

Oma’s en opa’s opgelet:
kom voorlezen bij boekhandel 

Voorhoeve in de Kinderboekenweek.
Van 5-16 oktober 2016 is het weer Kinderboekenweek. 

Het thema is ‘Oma’s en opa’s, Voor Altijd Jong!’

Op zaterdag 8 oktober van 9.00-17.00 uur organiseert Boekhandel Voorhoeve de 
‘Grote Oma en Opa Voorleesmarathon’. Kom samen met uw kleinkind een 

kwartiertje voorlezen bij de boekhandel. 

Als dank ontvangt u na afl oop een boekenbon ter waarde van €5,- zodat u meteen 
samen een leuk boek kunt uitzoeken. 

Inschrijven kan in de winkel of via info@boekhandelvoorhoeve.nl.

volg ons ook op:

Boekhandel Voorhoeve
Kerkstraat 77-79  |  1211 CM Hilversum  |  035 62 172 82
info@boekhandelvoorhoeve.nl www.boekhandelvoorhoeve.nl
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Beste bezoekers 
en filmliefhebbers,

Woensdag 10 oktober opent de prachtige film ‘Cold War’ - een intiem 

en turbulent liefdesverhaal over twee muzikanten - de zesde editie 

van Filmfestival Hilversum. Een bijzondere editie, want niet alleen bestaan 

wij dit jaar 40 jaar, ook zijn we precies 10 jaar gevestigd in ons prachtige 

theater aan het Herenplein. Verderop in dit magazine (pagina 44 en 45) - en 

tijdens het festival op een speciaal daarvoor gemaakte expositie - lees je 

hier meer over. Ook zal onze drukbezochte jaarlijkse filmquiz - dit jaar op de 

zaterdagavond - deels in het teken staan van ons jubileum.

Met bijna 30 (!) voorpremières biedt Filmfestival Hilversum dit jaar ook weer de 

gelegenheid om nu alvast heel veel hoogtepunten van dit najaar en daarmee 

het beste van de filmfestivals van Cannes, Venetië en Toronto  te zien. En soms 

zelfs van het voorjaar, want niet alleen de nieuwe Lars von Trier (‘The House that 

Jack Built’) staat alvast op ons programma, ook ‘Werk Ohne Autor’, de bejubelde 

nieuwe film van ‘Das Leben Der Anderen’ regisseur Florian Henckel von Don-

nersmarck, is alvast te zien. Pas in januari beleven beide films hun Nederlandse 

première, dus grijp je kans!

Naast voorpremières - en natuurlijk Film & Literatuur met onze partner Boekhan-

del Voorhoeve - vormt muziek een van de rode draden van dit festival: van het 

meeslepende liefdesleven van de twee muzikanten in openingsfilm ‘Cold War’ 

en een heerlijke muzikale rondreis in Elvis Presley’s Rolls Royce in ‘The King’ 

tot het live (!) gestreamde jubileumconcert van Cliff Richard en de ijzersterke 

soundtrack van Radiohead frontman Thom Yorke in Luca Guadagnino’s ijzing-

wekkende nieuwe film ‘Suspiria’. En vergeet vooral de zaterdagochtend niet, dan 

staat de meezingklassieker ‘ The Sound of Music’ op het programma. Bijzonder 

blij zijn wij met de samenwerking met onze vrienden van Podium De Vorstin die 

de live muziek en optredens dit jaar verzorgen in de huiskamer van ons festival: 

ons festivalpaviljoen, waar je ook heerlijk kunt dineren en lunchen of bordspel-

letjes kunt spelen. Oplettende bezoekers zullen ons paviljoen overigens wellicht 

herkennen van hun bezoek aan het rondtrekkende theaterfestival de Parade af-

gelopen zomer.

Alles over het festival en uiteraard de sterke, nieuwe films van regisseurs als Pa-

olo Sorrentino, Hirokazu Kore-Eda, Damien Chazelle, Jacques Audiard en Felix 

van Groeningen lees je natuurlijk verderop in het magazine, maar graag atten-

deren we je ook alvast op het aanstormende talent uit Hilversum zelf! Voor het 

tweede jaar op rij vertonen wij voor een aantal festivalvertoningen een compilatie 

van  de Student Short Film Awards, een selectie van de best gewaardeerde en 

meest bekeken korte films van tweedejaars Media studenten van MBO College 

Hilversum.

En voor wij jullie een fijn festival gaan wensen zetten wij graag al onze vrijwilligers 

nog even in het zonnetje: Filmfestival Hilversum zou niet kunnen bestaan zonder 

de fantastische inzet van al onze vrijwilligers, die tijdens de festivaldagen nog 

eens een extra handje uit de mouw steken. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar 

voor hun inzet. Ook danken wij onze sponsoren, adverteerders en samenwer-

kingspartners voor hun onmisbare bijdrage en steun om wederom dit festival 

mogelijk te maken.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Filmtheater Hilversum: geniet van 

de zesde editie van Filmfestival Hilversum en laat ons weten wat je vindt van de 

films door mee te stemmen op de publieksfavoriet!

Luc Freijer  filmprogrammeur

Simone Tettero  zakelijk leider



WOENSDAG 10 OKTOBER 20:15

Filmfestival Hilversum

OPENINGSFILM

Feestelijke openingsavond 

Woensdag 10 oktober openen we met het prachtige en intieme ‘Cold War’, de zesde editie van 

Filmfestival Hilversum. ‘Cold War’ vertelt het gepassioneerde liefdesverhaal van twee muzi-

kanten, twee complete tegenpolen die door het lot tot elkaar veroordeeld worden. Regisseur Pawel 

Pawlikowski, die zijn veelgeprezen voorgaande film ‘Ida’ bekroond zag met een Oscar, liet zich voor 

zijn film inspireren door het verhaal van zijn ouders.

De geweldige jazzband ‘The Section’ speelt vooraf (19:30uur) én achteraf (22:30 uur) in ons festivalpaviljoen. 

Daarnaast hebben we een mooie expositie gemaakt over 40 jaar Filmtheater die je kunt bekijken.

Om 20:15 uur wordt het festival officieel geopend door burgemeester Pieter Broertjes.

Kaarten voor de openingsfilm ‘Cold War’ op 10 oktober om 20.15 uur kosten € 12,50 en zijn te koop via onze 

website en kassa. Dit is inclusief ontvangst met een glaasje bubbels en hapjes.
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COLD WAR

Meeslepend liefdesverhaal van regisseur Pa-

wel Pawlikowski (Oscarwinnaar ‘Ida’ en ‘The 

Summer of Love’). In het Polen ten tijde van de 

Koude Oorlog is het voor Wiktor en Zula liefde 

op het eerste gezicht. Ze beleven een gepassio-

neerde romance, maar worden gescheiden door 

politiek en tegenslagen. 

In zijn zoektocht naar jonge artiesten om een en-

semble op te zetten dat Poolse folklore opvoert, valt 

het oog van muzikant Wiktor op de jonge en vrijge-

vochten Zula. De twee voelen zich direct tot elkaar 

aangetrokken, maar lijken voortdurend op de vlucht 

tussen oost en west. Ze kunnen niet zonder elkaar, 

maar ook niet met elkaar. Een onmogelijke liefde in 

een onmogelijke tijd. De film is losjes geïnspireerd 

op het leven van Pawlikowski’s ouders.

‘Cold War’ werd geselecteerd voor de Officiële 

Competitie van het Filmfestival van Cannes, waar 

Pawlikowski werd bekroond als Beste Regisseur. 

Polen 2018 84 min. Regie Pawel Pawlikowski 

Met Joanna Kulig, Agata Kulesza, Tomasz Kot 

3asdht



Filmfestival Hilversum

KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN

Kaartverkoop 
Kaarten zijn online op www.filmtheaterhilversum.nl en 

aan onze kassa te koop. Deze is dagelijks geopend 

vanaf 13.00 uur en ‘s zondags om 10.30 uur. Tijdens 

het festival is de kassa extra vroeg geopend: op don-

derdag en vrijdag om 10.30 uur en in het weekend 

om 10.00 uur. Haal gereserveerde kaarten op tijd op; 

reserveringen vervallen een half uur voor aanvang van 

de voorstelling. 

Tarief 
Tijdens het filmfestival gelden voor de filmvoorstel-

lingen onze reguliere ticketprijzen. Voor sommige 

voorstellingen geldt een afwijkende toegangsprijs. Dit 

staat aangegeven bij de desbetreffende voorstelling. 

Er kan uiteraard wel gebruik gemaakt worden van de 

Filmtheater cadeaubonnen- en passen of de Natio-

nale Bioscoopbon. 

Cineville 
Cineville-pashouders 

kunnen met hun pas 

naar alle filmvoorstel-

lingen van het festival. 

Uiteraard kunnen Cineville-pashouders ook 

reserveren voor filmvoorstellingen. Dit kan op 

onze website of telefonisch op 035 623 54 66.

Cineville-pashouders kunnen gereserveerde kaart-

jes niet eerder dan 1,5 uur voor aanvang van de voor-

stelling ophalen. Een half uur voor aanvang van de 

voorstelling vervallen alle niet afgehaalde reserve-

ringen. Nog geen Cineville-pas? Deze is te koop op 

www.cineville.nl/pas en is niet verkrijgbaar aan onze 

kassa. 

Vroege-vogel-bonus! 
Voor alle bezoekers van de eerste ochtendvoorstel-

lingen (11.00, 11.15 en 11.30 uur) op donderdag 11 en 

vrijdag 12 oktober is er een gratis kopje koffie of thee. 

Bereikbaarheid 
Filmtheater Hilversum is gemakkelijk per openbaar 

vervoer bereikbaar. Vanaf station Hilversum is het cir-

ca vijf minuten lopen. Wie met de auto komt, advise-

ren we te parkeren in de parkeergarages Hilvertshof, 

Gooiland of Gooise Brink. 

Filmtheater Hilversum

Herenplein 5

1211 DR Hilversum 

Telefoon 035 623 54 66

www.filmtheaterhilversum.nl

Beeld uit ‘THE WIFE’
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KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN

Presto Coffee & More
Tijdens het festival worden de heerlijke taarten van Presto, Coffee  & More 

verkocht. Zo zal er o.a. keuze zijn uit de Chocolade cheesecake, de Lemon 

cheese en de Carrot cake. 

Maar je kunt bij Presto ook broodjes, tosti’s of een ontbijtje halen en deze in 

het paviljoen opeten.  Ze zitten op maar 50 meter bij ons vandaan: als je het 

filmtheater uitloopt en links de Herenstraat inloopt, zitten ze meteen aan je 

rechterhand op nummer 20, naast de Action. 

Biologische Slagerij Hilversum 
Iedere dag vanaf 16:30 uur kun je op het plein terecht bij de Biologische Slagerij. 

Ze serveren onder andere heerlijke barbecuehapjes voor bij de borrel zoals war-

me balletjes, gevulde champignons en worst uit eigen worstenmakerij. Ook zijn er 

broodjes hamburger (ook vegetarisch) en broodjes hotdog voor de kinderen. Verder 

worden er verschillende soepen geserveerd zoals bospaddestoel-, erwten- en kip-

pesoep en vega-tomatensoep.

Festivalpaviljoen
Het paviljoen is elke dag vanaf 13:00 uur geopend. Dit is de huiskamer van het 

festival. Het wordt ingericht met gezellige bankjes, stoeltjes en schemerlamp-

jes en je kunt er bordspellen spelen. 

Dit jaar verzorgt Podium De Vorstin de muzikale programmering in het pavil-

joen. Voorafgaand aan en na afloop van de openingsavond zorgt de gewel-

dige jazzband The Section voor de muzikale omlijsting: jazz in de sfeer van de 

openingsfilm ‘Cold War’. Tijdens de andere dagen zullen verschillende Neder-

landse singer-songwriters optreden. Voor de volledige muziekprogrammering 

zie pagina 43 en 43.  En natuurlijk vindt hier op zaterdagavond de jaarlijkse 

filmquiz plaats, zie pagina 41.

FESTIVALPAVILJOEN, MUZIEK, 
FILMQUIZ, SPELLETJES

EN LEKKER ETEN!
Ook dit jaar komt er weer een festivalpaviljoen op het plein voor het Filmthe-

ater. We hebben gekozen voor een paviljoen dat ook elk jaar op De Parade 

staat. De biologische slager gaat op het plein eten verzorgen en daarnaast is 

er de mogelijkheid om bij onze bijna-buren van Presto een ontbijtje, taart of 

lunch te halen en bij ons op te eten. 

more&
PRESTO
Coffee



ZONDAGOCHTEND CONCERT

ZO 10:30 + CONCERT

Filmfestival Hilversum

Bij de zondagochtendvoorstel-

ling van ´The Ancient Woods´ 

word je vooraf getrakteerd op 

de prachtige muziek van de vier 

professionele musici van het Van 

Lennep Kwartet. Zij spelen het 

strijkkwartet KV 421 van Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791) in de 

melancholische toonsoort d-klein.

Deze musici zijn of waren verbon-

den aan het Radio Filharmonisch 

Orkest en het Balletorkest. Zij tre-

den regelmatig op kleine podia op 

en hebben alle vier een passie voor 

het kwartetspel. 

Het Van Lennep Kwartet bestaat uit 

van rechts naar links:

Peter Thoma (1e viool), Monique 

Laanen (altviool), Zofia Balcar (2e 

viool) en Gerald Kroon (cello).

Kaarten voor dit concert + de film 

‘The Ancient Woods’ zijn € 12,50  

inclusief een kopje koffie of thee.

‘The Ancient Woods’ is een poëtische 

en atypische natuurfilm over de ver-

schillende inwoners van een Litouws oerbos, 

zowel in de lucht als op de grond en onder 

water. 

Zonder commentaar wordt het ongelooflijk 

rijke, bijna tastbare geluid van het bos in ma-

gistrale beelden vastgelegd. De film  neemt je 

mee op een eindeloze reis. Naar de wolven-

grotten en het dichtbegroeide bos, naar het 

nest van de zwarte ooievaar hoog in de lucht, 

en het water in naar het onderwaterbos. Er 

wordt geduldig op allerlei dieren ingezoomd. 

Zo wordt in sneeuw die langzaam smelt een 

insect zichtbaar dat voorzichtig begint te be-

wegen en, steeds ongeduriger, wacht tot alle 

pootjes vrij zijn voordat het kan wegvliegen. 

De soms grootse, soms ingetogen portretjes 

zijn heel precies gefilmd, ‘s nachts en over-

dag. 

‘The Ancient Woods’ is een film van bioloog/

filmmaker Mindaugas Survila waaraan hij in 

totaal 10 jaar werkte. Een filmische hommage 

aan de Litouwse natuur die in eigen land een 

grote bioscoop-hit werd.

Litouwen 2018 85 min. Regie Mindaugas 

Survila

THE ANCIENT WOODS

&

10



ZO 10:30 + CONCERT

10 t/m 14 oktober 2018 11

ZO 21:15BEAUTIFUL BOY

‘Beautiful Boy’ – het langverwachte Hollywooddebuut van de Gentse regisseur Felix van 

Groeningen (‘The Broken Circle Breakdown’, ‘De Helaasheid der Dingen’) - vertelt het 

waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. In de 

hoofdrollen schitteren Timothée Chalamet en Steve Carell. 

Journalist David Sheff en zijn getalenteerde tienerzoon Nic zijn twee handen op één buik. Wanneer 

David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld in. David besluit alles in het 

werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die misschien niet 

gered wil worden? Is loslaten soms de enige mogelijkheid? 

In dit Engelstalig debuut, verbaast regisseur Felix van Groeningen eens te meer met een ontroerende 

film over hoop en onvoorwaardelijke liefde. Hij kon daarvoor rekenen op topacteur Steve Carell (‘The 

Big Short’, ‘Little Miss Sunshine’) en rijzende ster Timothée Chalamet (‘Call Me by Your Name’, ‘Inter-

stellar’). Naast zijn trouwe bondgenoten, zoals cinematograaf Ruben Impens en editor Nico Leunen, 

werkte Van Groeningen voor het eerst samen met Plan B Entertainment, het inmiddels legendarische 

productiehuis van Brad Pitt dat eerder al tekende voor moderne klassiekers als ‘12 Years a Slave’, 

‘The Big Short’ en ‘Moonlight’.

VS 2018 112 min. Regie Felix van Groeningen Met Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney 4ht



Filmfestival Hilversum

Literatuur is een vruchtbare bron voor film-

bewerkingen. Veel films zijn gebaseerd op 

boeken. In samenwerking met Boekhandel Voor-

hoeve organiseren we tijdens het festival een 

aantal speciale Film & Literatuur voorstellingen 

van verfilmde boeken en biografische films over 

auteurs. Boekhandel Voorhoeve zorgt voor een 

interessante inleiding op de film.

Donderdag 11 oktober 19.00 uur 

 THE WIFE zie pag 38

 naar het boek van Meg Wolitzer 

 

Vrijdag 12 oktober 19.35 uur

 WILDLIFE zie pag 40 

 naar het boek van Richard Ford 

Zaterdag 13 oktober 18.50 uur

 BECOMING ASTRID zie pag 13

 over schrijfster Astrid Lindgren (Pippi Langkous) 

Zondag 14 oktober 16.00 uur 

 MARY SHELLEY zie pag 26

 over de schrijfster van Frankenstein

FILM & LITERATUUR
i.s.m. Boekhandel Voorhoeve

Oma’s en opa’s opgelet:
kom voorlezen bij boekhandel 

Voorhoeve in de Kinderboekenweek.
Van 5-16 oktober 2016 is het weer Kinderboekenweek. 

Het thema is ‘Oma’s en opa’s, Voor Altijd Jong!’

Op zaterdag 8 oktober van 9.00-17.00 uur organiseert Boekhandel Voorhoeve de 
‘Grote Oma en Opa Voorleesmarathon’. Kom samen met uw kleinkind een 

kwartiertje voorlezen bij de boekhandel. 

Als dank ontvangt u na afl oop een boekenbon ter waarde van €5,- zodat u meteen 
samen een leuk boek kunt uitzoeken. 

Inschrijven kan in de winkel of via info@boekhandelvoorhoeve.nl.

volg ons ook op:

Boekhandel Voorhoeve
Kerkstraat 77-79  |  1211 CM Hilversum  |  035 62 172 82
info@boekhandelvoorhoeve.nl www.boekhandelvoorhoeve.nl

VOORHOEVE

Beeld uit ‘WILD LIFE’
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DO 11:15 • ZA 18:50 + FILM & LITERATUUR • ZO 12:45

Dankzij haar fantasierijke kinderboeken, 

van ‘Pippi Langkous’ tot ‘Ronja de Ro-

versdochter’, groeide Astrid Lindgren uit 

tot een wereldberoemde en uiterst geliefd 

schrijfster. 

Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren 

een gebeurtenis mee die haar diep trof en het 

verdere verloop van haar leven zou bepalen. 

Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen 

een ander pad te kiezen dan van haar in die 

tijd werd verwacht. Ze volgde haar hart en 

ontwikkelde zo uiteindelijk haar passie voor 

schrijven. 

Met haar fantasierijke kinderboeken als 

Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de 

meest inspirerende en geliefde auteurs van 

ons tijdperk geworden en staat ze symbool 

voor de vrije mens die met conventies durft 

te breken.

Zweden 2018 123 min Regie Pernille Fischer 

Met Alba August, Trine Dyrholm, Magnus 

Krepper, Maria Bonnevie 1

BECOMING
ASTRID

VR 21:00CLIFF RICHARD
LIVE VANUIT MANCHESTER!

De man van 14 nummer-1-hits in het Verenigd 

Koninkrijk al 60 jaar op het podium! Cliff Ri-

chard is een van de grootste Britse popsterren uit 

de geschiedenis. Hij viert zijn 60-jarig artiesten-

jubileum in de Manchester Bridgewaterhall en hij 

nodigt je uit om dit meest fantastische feest van 

het jaar mee te vieren. In ons Filmtheater ben je 

er op het grote witte doek LIVE bij op vrijdag 12 

oktober tijdens het Filmfestival.

Met een repertoire van zes decennia en tijdloze 

hits als ‘Devil Woman’, ‘Congratulations’ en ‘We 

Don’t Talk Anymore’, wordt dit Cliffs meest boei-

ende tour tot nu toe. Zijn ongelofelijke energie en 

passie op het podium zal je overdonderen en laten 

swingen in de gangpaden. Zondag 16 oktober viert 

Cliff Richard zijn 78ste verjaardag.

LIVE: vrijdag 12 oktober 21:00 uur. 

Verwachte speelduur: 150 minuten

Kaarten zijn € 12,50.



Filmfestival Hilversum

Het waargebeurde verhaal van de Franse 

schrijfster Colette begint wanneer ze 

als simpel plattelandsmeisje rond 1900 als 

jonge bruid van de beroemde maar berooide 

schrijver Henri “Willy” Gauthier-Villars haar 

entree maakt in de Parijse high society. Ver-

veeld met haar nieuwe bestaan schrijft ze 

dagboeken. Haar man ziet in Colette een 

literair talent en vraagt haar om autobio-

grafische verhalen over haar schooltijd te 

schrijven, inclusief haar seksuele fantasieën, 

die uiteindelijk onder Willy’s naam gepubli-

ceerd worden. 

De boeken worden bekend als de novel-

lereeks Claudine en zijn een enorm succes. 

Willy en Colette groeien uit tot het bekendste 

koppel van Frankrijk. Maar dan ontstaat de 

strijd over het creatieve eigendom en Colette’s 

gevecht om zich los te maken van de maat-

schappelijke beperkingen.

‘Colette’ is de nieuwe film van Wash West-

moreland die eerder het met een Oscar be-

kroonde ‘Still Alice’ met Julianne Moore 

maakte. 

GB, VS, Hongarije 2018 111 min. Regie Wash 

Westmoreland Met Keira Knightley, Dominic 

West, Eleanor Tomlinson 

COLETTE DO 13:45 • VR 18:30 • ZA 13:25

14
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DO 13:45 • VR 18:30 • ZA 13:25

Za 12:45

vr 11:30 • Za 18:20 + Q&ATHE DISCIPLES
EEN STRAATOPERA

‘The Disciples - Een Straatopera’ documenteert hoe leden van daklozen-

koor De Straatklinkers de speciaal voor hen geschreven opera ‘The 

Disciples’ instuderen. De film laat het repetitieproces zien van het daklo-

zenkoor dat gevraagd wordt een uitvergrote versie van zichzelf te spelen. 

Door deze verdubbeling komen feit en fictie steeds dichter bij elkaar in de 

buurt. Zo speelt de documentaire bewust met de rol die dak- en thuislozen 

zichzelf aanmeten en het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. We 

vangen een glimp op van het werkelijke leven van De Straatklinkers terwijl 

ze openhartig vertellen over de weg die zij hebben afgelegd en zien de 

groteske opera dramatisch gestalte krijgen.

Ondertussen leiden de verwachtingen van het koor en de regisseur meerdere 

malen tot spanningen, ruzies en jaloezie. Wie stelt de regels? Zijn het de regis-

seur en de componist, of zijn het de daklozen die in dit filmverhaal hun punt 

zullen maken?  En geeft het spelen van een rol in een opera meer voldoening 

dan zwerven door de straten van Amsterdam?

Voor Ramón Gieling (‘Johan Cruijff: En un momento dado’, ‘Tramontana’) is 

deze film een logisch vervolg op eerdere, eveneens persoonlijke en sociaal ge-

engageerde films. Het is tevens de noodzakelijke consequentie van ‘Erbarme 

Dich’, de film over de Matthäus Passion, waarin een aantal Straatklinkers het 

luisterende publiek vormde. Gieling: “De dakloze is een icoon van de onrecht-

vaardige samenleving. Daarbij houd ik van mensen die anders zijn dan anderen. 

Ze kenmerken de contradicties van het menselijk bestaan: ze hebben de moed 

om onverantwoord te durven leven.”

Nederland 2018 91 min. Regie Ramón Gieling

THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR

We ontmoeten Aja Patel als een jonge jon-

gen in de sloppenwijken van Mumbai, In-

dia. Zijn moeder is een hardwerkende wasvrouw 

die volhoudt dat Aja geen vader heeft. 

In de hoop rijk te worden, leert Aja allerlei goo-

cheltrucs, perfectioneert hij zijn vaardigheden als 

fakir (of oplichter) en belandt hij zelfs in de gevan-

genis. Eenmaal opgegroeid, vliegt Aja gewapend 

met een paspoort, een vliegticket en een vals biljet 

van honderd euro naar Parijs.

De avontuurlijke film stipt op luchtige en satiri-

sche wijze hedendaagse grote problemen als mi-

gratie aan. Gebaseerd op de bestseller ‘De won-

derbaarlijke reizen van de fakir die vastzat in een 

Ikea-kast’ van Romain Puértolas.

Frankrijk, India, België 2018 92 min. Regie Ken 

Scott Met Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty

Zaterdagavond na afloop van de vertoning 

van ‘The Disciples - Een Straatopera’ is regis-

seur Ramón Gieling aanwezig voor een Q&A. 



FIRST MAN ZA 21:15 • ZO 21:00

Filmfestival Hilversum

Afgelopen voorjaar streden de 2e-jaars Mediastudenten van MBO College Hilversum om de STU-

DENT SHORT FILM AWARD. Een selectie van de beste en meest bekeken films draaien mee in 

het voorprogramma van het festival.

De studenten van de mediaopleidingen Broadcast Operations, Media & Evenementen en Animation Design 

kregen de opdracht om een fictiefilm van een minuut te maken. Dat resulteerde in 35 prachtige korte films 

waarin jonge filmmakers van morgen een blik geven op hun leef- en denkwereld. 

Een gerenommeerde vakjury heeft alle korte films beoordeeld op verbeeldingskracht, originaliteit en pro-

duction value. Op basis daarvan werden drie winnaars geselecteerd. Daarnaast heeft de onlinewedstrijd op 

Facebook bepaald wie de publiekswinnaar werd.

De vier winnende korte films zullen tijdens het filmfestival regelmatig te zien zijn in het voorprogramma.

Op de facebookpagina van het MBO College Hilversum https://www.facebook.com/FYIcollegenetwork/ 

hebben meer dan 40.000 mensen de Student Short Films gezien. Alle 35 films zijn daar nog te zien onder 

het kopje ‘Video’s’.

Na het succes van hun met zes Oscars be-

kroonde hitfilm ‘La La Land’ werken regis-

seur Damien Chazelle en steracteur Ryan Gosling 

opnieuw samen aan ‘First Man’. De film is een 

biopic van het leven van de legendarische as-

tronaut Neil Armstrong van 1961-1969 en vertelt 

hoe hij de eerste mens werd die een voet op de 

maan zette. 

Deze indringende vertelling is gebaseerd op het 

boek ‘First Man: the Life of Neil A. Armstrong’ van 

James R. Hansen die de terughoudende Armstrong 

talloze malen interviewde. De film  laat zien wat de 

kosten en de offers waren die Armstrong en heel 

Amerika er voor over hadden om een van de ge-

vaarlijkste expedities in de geschiedenis een succes 

te laten worden. 

Naast Ryan Gosling zijn Claire Foy (‘The Crown’), 

Kyle Chandler (‘Manchester by the Sea’) en Jason 

Clarke (‘Zero Dark Thirty’) te zien in ‘First Man’. 

Het scenario is afkomstig van Oscarwinnaar Josh 

Singer (‘Spotlight’). 

VS 2018 138 min. Regie Damien Chazelle Met Ryan 

Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke 

2at

WINNAARS STUDENT SHORT FILMS 
TE ZIEN OP FILMFESTIVAL HILVERSUM

16
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DO 19:15 • ZO 19:00GIRL

‘Girl’ schetst het leven van de 15-jarige 

Lara, wier grootste droom het is om 

carrière te maken als ballerina. Maar haar li-

chaam stribbelt tegen, want Lara is geboren 

als jongen. Ze groeit op in een warm nest, 

met een uiterst begripvolle vader, en ook 

haar klasgenootjes respecteren (meestal) 

wie ze is. Samen met haar vader en jonge 

broertje trotseert ze de wereld, maar haar li-

chaam verandert naar haar zin te langzaam. 

Bij de wereldpremière tijdens het Filmfes-

tival van Cannes werd ‘Girl’ beloond met 

een minutenlange staande ovatie. Dit speel-

filmdebuut van de jonge Vlaamse regisseur 

Lukas Dhont werd niet alleen dé ontdekking 

van het festival, ook sleepte ‘Girl’ verschil-

lende prijzen in de wacht. Lukas Dhont werd 

bekroond met de prestigieuze Camera d‘Or 

voor Beste Debuut, de jonge hoofdrolspeler 

Victor Polster won de prijs voor de Beste 

Vertolking van Un Certain Regard en de in-

ternationale pers beloonde ‘Girl’ met de Prix 

Fipresci en de film won ook nog eens de 

Queer Palm.

België 2018 100 min. Regie Lukas Dhont Met 

Victor Polster, Arieh Worthalter 3td



Filmfestival Hilversum

ZA 16:50GRÄNS

Tina is een waardevolle kracht bij de grens-

wacht. Ze beschikt over een extreem reuk-

vermogen en is daardoor in staat gevoelens als 

schuld, schaamte en angst te ruiken. Zo pikt 

ze moeiteloos smokkelaars uit de menigte. Op 

een dag stapt er een verdacht uitziende man 

van de veerboot. Niet in staat te ontdekken 

wat hij verbergt, raakt Tina gebiologeerd door 

deze Vore en zijn mysterieuze aura. 

Ze voelt met hem een verwantschap die ze 

met anderen niet kent. Haar onderzoek naar hem 

onthult veel meer dan ze kon verwachten. Haar 

hele bestaan blijkt op leugens gebaseerd. Nu 

moet ze kiezen of ze Vore’s schokkende waarheid 

zal accepteren. 

‘Gräns’ is een onvoorspelbare en aangrijpende 

genremix van regisseur Ali Abbasi en scenarist 

John Ajvide Lindqvist, de schrijver van ‘Let the 

Right One In’. De film won de Un Certain Regard 

Award op het filmfestival in Cannes 2018.

Zweden, Denemarken 2018 101 min Regie 

Ali Abbasi Met Eero Milonoff, Eva Melander 

4gas

We zijn erg benieuwd wat jullie van de 

films op het festival vinden. Tijdens 

het festival delen we bij iedere voorstelling 

stembriefjes uit. Daarop kun je je waardering 

voor de film aangeven door te scheuren. 

Met een 5 geef je bijvoorbeeld aan dat je 

hem meesterlijk vond, met een 4 geef je aan 

dat je de film heel goed vond en met een 3 

vond je het een gemiddelde film, etc. Geef 

deze stembiljetten alstublieft af bij het verlaten 

van de zaal. Wij verzamelen alle scores en on-

der de stemmers verloten we 5x2 vrijkaartjes. 

Via onze website en nieuwsbrief publiceren 

we na afloop van het festival de publieksfa-

vorieten en de gelukkige winnaars van de vrij-

kaartjes.

STEM MEE VOOR DE PUBLIEKSFAVORIET 
EN MAAK KANS OP VRIJKAARTJES

5

4

3

2

1

meesterlijk!

heel goed

gemiddeld

niet zo goed

slecht

Wij zijn benieuwd wat je van deze film vond.

Zou je een scheurtje kunnen maken bij het 

cijfer dat het best uw waardering weergeeft?

Graag uw briefje afgeven bij het verlaten van 

de zaal. Hartelijk dank!

Op onze website maken we bekend wat de 

publieksfavorieten zijn en hoe alle films door 

het publiek beoordeeld zijn.

Onder alle stemmers en deelnemers 

verloten we 5x2 vrijkaartjes!

Wil je hier kans op maken? 

Laat dan hieronder je naam en je emailadres 

achter.

Wil je volledig van al onze films, 

voorpremieres en specials op de hoogte zijn? 

 Streep dan dit vakje aan, dan ontvang je 

iedere woensdag onze email nieuwsbrief met 

ons volledige programma.

18



THE HOUSE THAT JACK BUILT
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ZA 16:50 VR 21:45

STEM MEE VOOR DE PUBLIEKSFAVORIET 
EN MAAK KANS OP VRIJKAARTJES

meesterlijk!

heel goed

gemiddeld

niet zo goed

slecht De nieuwste film van Lars von Trier (‘Dogville’, ‘Melancholia’, ‘Nymphomaniac’) volgt de uiterst 

intelligente seriemoordenaar Jack gedurende twaalf jaar. 

In gesprekken met de mysterieuze Verge vertelt Jack over zijn gewelddadige hobby, waarbij hij elke 

moord (vooral op vrouwen, soms een man, hier en daar een kind) bekijkt als een kunstwerk. Als de onver-

mijdelijke politie steeds dichterbij komt, neemt hij meer en meer risico in een poging zijn ultieme kunstwerk 

te creëren. Hoofdrollen zijn voor Matt Dillon (‘Wayward Pines’, ‘Crash’), Bruno Ganz (‘Der Untergang’) en 

Uma Thurman (‘Nymphomaniac’, ‘Pulp Fiction’).

‘The House That Jack Built’ zorgde voor veel ophef toen de film in première ging op het filmfestival van 

Cannes. Tientallen bezoekers verlieten voortijdig de zaal omdat ze de film te schokkend vonden. Niettemin 

gaven degenen die gebleven waren de regisseur een zes minuten lange staande ovatie.

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Zweden 2018 155 min. Regie Lars von Trier Met Matt Dillon, Uma Thurman, 

Bruno Ganz 4gt



Filmfestival Hilversum

IMAGINE VR 12:15

Een must see voor alle Beatlesfans: de film ‘Imagine’ uit 

1972 keert prachtig gerestaureerd terug op het witte doek. 

‘Imagine’ vertelt het verhaal van John Lennon en Yoko Ono 

die van Londen naar New York verhuizen en is voorzien van de 

muziek van Lennons iconische Imagine-album.

De film toont ook 15 minuten cinema-exclusive bonus con-

tent waarin Lennon twee studiosessies vertolkt van ‘Oh My 

Love’ en ‘How Do You Sleep’ samen met onder andere 

George Harrison. Daarnaast zien we een versie 

van ‘Oh Yoko!’ door John and Yoko tijdens een 

bed-in op de Bahamas.

Al het materiaal is remastered naar 24p, 

beeld voor beeld en de audio is remixed. 

Let op: deze film bestaat puur uit muziek 

en beeld en is daarom niet ondertiteld. 

VK 1972 90 min. Regie John Lennon, 

Yoko Ono 1

VR 13:40 • ZO 18:20IN DEN GÄNGEN
Nadat de verlegen, in zichzelf gekeerde bouwvakker Chris-

tian wordt ontslagen, neemt hij een baantje aan in een 

groothandel in Leipzig. Bruno van de drankafdeling neemt hem 

onder zijn hoede en wordt al snel een vaderfiguur voor hem.

 Zo leert Bruno Christian hoe hij een vorkheftruck moet be-

dienen en andere kneepjes van het vak. Als Christian Marion 

van de zoetwarenafdeling tegenkomt, valt hij direct voor haar 

mysterieuze uitstraling. In de pauzes bij de koffieautomaat 

leren ze elkaar beter kennen. Maar Marion is getrouwd 

en Christians gevoelens lijken niet te worden beant-

woord. Als Marion op een dag niet meer komt op-

dagen is dat een zware klap voor Christian die 

weer in een diep gat dreigt te vallen.

Sandra Hüller (‘Toni Erdmann’), Franz 

Rogowski (‘Victoria’) en Peter Kurth (‘Good-

bye Lenin!’) spelen de hoofdrollen in de 

romantische tragikomedie ‘In den Gängen’ 

van Thomas Stuber (‘A Heavy Heart’). Maar 

let vooral ook op de rol en het gebruik van 

een wals van Johann Strauss in de film.

Op het Filmfestival van Berlijn werd ‘In 

den Gängen’ – naar een kort verhaal van 

Clemens Meyer – bekroond met de Gilde 

Filmpreis en met de Prijs van de Oecumen-

ische Jury.

Duitsland 2018 125 min. Regie Thomas Stuber 

Met Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth

★★★★ “A poignant and richly sympathetic film” “Sandra Hüller shines in an intriguing fable about a 

giant supermarket, in which she plays a sweet counter manager with a fondness for a forklift driver” 

The Guardian

20
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VR 12:15

VR 13:40 • ZO 18:20

OPERA: JONAS KAUFMANN 
UNDER THE STARS

Jonas Kaufmann wordt beschouwd als een van 

‘s werelds meest getalenteerde tenoren. Met 

zijn ongelooflijke stem weet hij het publiek al jaren 

te boeien. The New York Times noemde Jonas Kauf-

mann recentelijk nog de belangrijkste, veelzijdigste 

tenor van het moment.

Geniet mee van dit spectaculaire openluchtconcert – af-

gelopen augustus opgenomen  in het iconische Wald-

bühne amfitheater in Berlijn – vanuit je 

comfortabele bioscoopstoel in het 

Filmtheater. Kaufmann zingt diver-

se beroemde aria’s en tijdloze Ita-

liaanse liederen van zijn hit-album 

´Dolce Vita´. Het ziet ernaar uit 

dat dit een magische nacht van 

muziek onder de sterren wordt.

Kaarten zijn € 12,50. Het 

concert duurt 130 minuten, 

inclusief een korte pauze.

ZA 19:00

DO 18:45 • VR 13:20 • ZO 13:00

Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal ‘Crazy Heart’, 

‘Frank’) is een veertigjarige kleuterleidster die 

vastzit in een kleurloos bestaan op Staten Island. Ze 

is getrouwd met een vriendelijke maar saaie man. Op 

een dag komt ze tot de ontdekking dat een van haar 

vijfjarige kleuters een wonderkind is met een  groot 

talent voor poëzie. Ze tracht hem zoveel mogelijk te 

beschermen uit angst dat de puurheid van zijn talent 

verloren gaat door de wereld om hem heen. Maar 

haar fascinatie wordt al snel een obsessie die haar 

carrière en familieleven in gevaar brengt.

‘The Kindergarten Teacher’ is geschreven en geregis-

seerd door Sara Colangelo en gebaseerd op de gelijk-

namige Israëlische film uit 2014.

VS 2018 96 min  Regie Sara Colangelo Met Maggie 

Gyllenhaal, Gael García Bernal, Rosa Salazar 2gat

THE KINDERGARTEN
TEACHER



Filmfestival Hilversum

In ’Leaning into the Wind’ volgt de Duitse regis-

seur Thomas Riedelsheimer de landschapskun-

stenaar Andy Goldsworthy op zijn persoonlijke 

verkenningstocht naar de impact die de tijd op 

hemzelf en zijn kunst gehad heeft. Naarmate 

Goldsworthy zijn eigen lichaam in zijn werk intro-

duceert – zich bedekkend met bloemblaadjes en 

wandelend door boomtoppen – wordt zijn kunst 

nog fragieler en persoonlijker maar tegelijkertijd 

krachtiger en robuuster. “You can walk down 

the path, or you can walk through the hedge”, 

verkondigt de kunstenaar.

’Leaning into the Wind’ is een onderdompeling 

in Goldsworthy’s wereld. De schoonheid van de 

natuur en de esthetische kracht van de mens die 

hij in zijn kunstwerken laat zien, krijgen door de ci-

nematografie van de film een extra dimensie. Voor 

iedereen die nog niet eerder kennismaakte met de 

kunst van Andy Goldsworthy is dit een adembene-

mende ervaring.

VK, Duitsland 2017 93 min. Regie Thomas 

Riedelsheimer Met Andy Goldsworthy 1

LEANING INTO THE WIND DO 11:30 • VR 17:40

THE KING

In deze muzikale road-trip neemt regisseur Eugene Jarecki de kijker mee 

op een indrukwekkende reis door Amerika in een Rolls Royce uit 1963, ooit 

eigendom van muzieklegende en King of Rock ’n Roll Elvis Presley. Meer 

dan 40 jaar na de dood van de zanger onderzoekt de documentaire de staat 

van het land dat Presley achterliet. Een land dat, net als Elvis, jong, mooi en 

veelbelovend begon maar in de loop der tijd bezweek aan de vernietigende 

gevolgen van verslaving, geld en macht. 

De presidentiële verkiezingen van 2016 staan voor de deur en zakenman Do-

nald Trump kan president worden. ‘The King’ schetst een portret van de Ame-

rikaanse droom in kritische tijden waarin volgens de makers de democratie op 

het spel staat. 

Regisseur Eugene Jarecki, tweevoudig Sundance Grand Jury winnaar, kocht 

voor de documentaire de klassieke Rolls Royce en bouwde deze om tot een 

klein podium waarin gasten plaats kunnen nemen voor muzikale optredens of 

politiek en cultureel commentaar. In de film komt een groep bekende Amerika-

nen aan het woord waaronder Alec Baldwin, Rosanne Cash, Chuck D, Emmy-

lou Harris, Ethan Hawke, Van Jones, Mike Myers, Dan Rather en vele anderen.

VS 2017 107 min. Regie Eugene Jarecki Met Alec Baldwin, Rosanne Cash, Chuck D, 

Emmylou Harris, Ethan Hawke, Van Jones, Mike Myers, Dan Rather en vele anderen. 

9at

DO 16:55 • ZA 14:40

22



LORO DO 16:00 • VR 21:30 • ZA 15:55

10 t/m 14 oktober 2018 23

DO 16:55 • ZA 14:40

De langverwachte nieuwe film van  Oscar-winnende regisseur Paolo Sorrentino (‘La Grande 

Bellezza’, ‘Youth’). Sorrentino brengt met ‘Loro’ een satirische en fantasierijke film over 

Silvio Berlusconi en zijn entourage met in de hoofdrol Toni Servillo (‘La Grande Bellezza’) als de 

controversiële voormalige minister-president van Italië.

Met ‘Loro’ ontrafelt Sorrentino geleidelijk de complexe persoonlijkheid en motivaties van Berlusconi, 

tijdens een tumultueuze periode in zijn carrière, terwijl het huwelijk met zijn tweede vrouw Veronica 

Lario (Elena Sofia Ricci) op springen staat. Door de hoge positie die Berlusconi bekleedt, is hij tijdens 

zijn politieke carrière het doelwit van personen uit zijn omgeving die hem willen gebruiken om hun eigen 

carrière een duw in de rug te geven.

‘Loro’ beleefde zijn wereldpremière op het filmfestival van Toronto.

Italië, Frankrijk 2018 151 min. Regie Paolo Sorrentino Met Toni Servillo, Riccardo Scamarcio 4sht
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10:30 CONCERT + THE ANCIENT WOODS
 30 min. + 85 min. 

12:45 THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR 92 min. 

11:30 THE DISCIPLES 
91 min. 

11:00 COLD WAR
84 min. 

11:30 COLD WAR
84 min. 

14:05 COLD WAR
84 min. 

11:00 VECHTMEISJE
84 min. 

10:30 THE SOUND OF MUSIC
172 min. 

15:40 THE SISTERS BROTHERS
121 min. 

13:40 SHOPLIFTERS
121 min. 

15:00 MY FOOLISH HEART + Q&A
83 min. 

16:10 DAS SCHWEIGENDE 
KLASSENZIMMER 111 min. 

11:15 DAS SCHWEIGENDE 
KLASSENZIMMER 111 min. 

12.45 RAMEN SHOP
90 min. 

15:50 RAMEN SHOP
90 min. 

14:35 RAFAËL
104 min. 

13:50 RAFAËL
104 min. 

16:40 MY FOOLISH HEART
83 min. 

13:30 PIA 
DOUWES 52 min. 

11:00 PIA 
DOUWES 52 min. 

16:00 MARY SHELLEY
+ film & literatuur 120 min. 

16:00 LORO
151 min. 

15:55 LORO
151 min. 

11:30 LEANING INTO THE WIND
93 min. 

16:55 THE KING
107 min.

14:40 THE KING
107 min.

13:00 KINDERGARTEN TEACHER
96 min.

13:20 KINDERGARTEN TEACHER
96 min.

13:40 IN DEN GÄNGEN
125 min. 

12:15 IMAGINE JOHN & YOKO
90 min. 

16:50 GRÄNS
102 min. 

13:45 COLETTE
111 min. 

13:25 COLETTE
111 min. 

14:50 WILDLIFE
104 min.

11:00 WILDLIFE
104 min.

15:15 THE WIFE
100 min.

11:15 THE WIFE
100 min.

15:20 WERK OHNE AUTOR
184 min. + 10 min. pauze 

11:15 BECOMING ASTRID
123 min. 

12:45  BECOMING ASTRID
123 min. 

19:30 JAZZ BAND THE SECTION 20:15 OPENING

13:00 OPEN: LUNCH • BORDSPELLETJES • DINEREN • MUZIEK

13:00 OPEN: LUNCH • BORDSPELLETJES • DINEREN • MUZIEK

13:00 OPEN: LUNCH • BORDSPELLETJES • DINEREN • MUZIEK

13:00 OPEN: LUNCH • BORDSPELLETJES • DINEREN • MUZIEK15:00
45 min. 

13:30 
45 min. 

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Festivalpaviljoen

Festivalpaviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Festivalpaviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Festivalpaviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Festivalpaviljoen

WOENSDAG 10 OKTOBER OPENINGSAVOND

VRIJDAG 12 OKTOBER

DONDERDAG 11 OKTOBER

ZATERDAG 13 OKTOBER

ZONDAG 14 OKTOBER

Foyer

MAURICE VAN HOEKELIONE MANN
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20:30 OPENINGSFILM: COLD WAR

18:20 THE DISCIPLES + Q&A
91 min. 

17:20 VOYEZ COMME ON 
DANCE 88 min. 

20:45 VERRASSINGSFILM
118 min. 

21:30 SUSPIRIA
152 min. 

21:00 THE SISTERS BROTHERS
121 min. 

15:40 THE SISTERS BROTHERS
121 min. 

20:45 SHOPLIFTERS
121 min. 

17:05 RBG
98 min. 

16:10 DAS SCHWEIGENDE 
KLASSENZIMMER 111 min. 

15:50 RAMEN SHOP
90 min. 

19:00 RAFAËL + Q&A
104 min.  

19:15 RAFAËL
104 min. 

16:40 MY FOOLISH HEART
83 min. 

21:15 MARY SHELLEY
120 min. 

16:00 MARY SHELLEY
+ film & literatuur 120 min. 

16:00 LORO
151 min. 

21:30 LORO
151 min. 

15:55 LORO
151 min. 

17:40 LEANING INTO THE WIND
93 min. 

16:55 THE KING
107 min.

18:45 KINDERGARTEN TEACHER
96 min.

19:00 JONAS KAUFMANN / UNDER THE STARS
110 min + 20 min pauze

18:20 IN DEN GÄNGEN
125 min. 

16:50 GRÄNS
102 min. 

18:30 COLETTE
111 min. 

21:15 BEAUTIFUL BOY
112 min. 

21:00 CLIFF RICHARD LIVE VANUIT MANCHESTER
150 min. 

19:35 WILDLIFE
+ film & literatuur 104 min.

19:00 THE WIFE
+ film & literatuur 100 min.

15:20 WERK OHNE AUTOR
184 min. + 10 min. pauze 

20:30 WERK OHNE AUTOR
184 min. + 10 min. pauze 

18:50 BECOMING ASTRID
+ film & literatuur 123 min. 

19:15 GIRL
100 min. 

21:00 SURED
45 min. 

22:30 JAZZ BAND THE SECTION

13:00 OPEN: LUNCH • BORDSPELLETJES • DINEREN • MUZIEK

19:30 YENYL
45 min. 

19:00 YVI
45 min. 

20:00 FILMQUIZ
120 min. 

21:00 - 00:00 SILENT DISCO IN DE FOYER 

21:00 
45 min. 

19:00 GIRL
100 min. 

21:45 THE HOUSE THAT JACK BUILD
155 min. 

21:15 FIRST MAN
138 min. 

21:00 FIRST MAN
138 min. 

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00
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MARY SHELLEY

Filmfestival Hilversum

Ze zal voor altijd herinnerd worden als de 

vrouw die ‘Het monster van Franken-

stein’ bedacht. Maar het levensverhaal van 

Mary Shelley – en de schepping van haar 

onsterfelijke monster – is misschien wel 

net zo buitengewoon als haar fantasie.

De 16-jarige aspirant-schrijfster Mary 

Wollstonecraft Godwin woont in Londen 

en werkt in de boekhandel van haar va-

der. Tijdens een reis naar Schotland 

ontmoet ze de 21-jarige dichter Percy 

Shelley, die een speciale belangstelling 

voor haar toont. Later, terug in Londen 

ontmoeten ze elkaar nogmaals. On-

danks de tegenstand van haar vader 

en stiefmoeder begint Mary een relatie 

met hem. Maar de liefde ontaardt in 

een tragedie die ertoe leidt dat de on-

afhankelijk denkende Mary Franken-

stein schrijft.

VK 2018 120 min. Regie Haifaa Al-

Mansour Met Elle Fanning, Douglas 

Booth, Bel Powley, Maisie Williams, 

Joanne Froggatt, Tom Sturridge 

9at

DO 21:15 • ZO 16:00 + FILM & LITERATUUR

MIJN LEVEN IS VAN MIJ 
PIA DOUWES

DO 13:30 • VR 11:00

‘Mijn leven is van mij’ is een intiem portret van de internationaal gevierde musicalster Pia Dou-

wes. Ze is op een punt gekomen dat ze op zoek gaat naar een manier om te kunnen blijven 

voldoen aan de zware eisen die een leven aan de top nu eenmaal stelt. Is ze bereid de hoge tol te 

blijven betalen?

Al dertig jaar lang is Pia Douwes gericht op presteren. Compromisloos. “Dat is de enige manier om de 

top te bereiken, en om er te blijven.” Haar grote doorbraak beleefde ze in 1992 toen zij de titelrol kreeg 

in de musical ‘Elisabeth’ in Wenen en later ook in Nederland. Sindsdien is het lied ‘Mijn leven is van 

mij’ onlosmakelijk met haar verbonden. Daarna speelde ze continu iconische hoofdrollen in musicals 

zoals ‘Chicago’, ’Evita’, ‘Cats’, ‘Les Misérables’ en ‘Sunset Boulevard’. Ze trad op in Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, Japan en op Broadway en Westend.

Geprezen voor haar werk en in elke rol die ze zich 

wenste zwierf ze voor de producties als een no-

made  over de wereld. Nu de nadagen van haar 

imposante carrière aanbreken wordt werken 

minder vanzelfsprekend en vraagt ook 

de zorg voor haar ouders op leeftijd haar 

aandacht. Documentairemaakster Emma 

Westermann volgt Pia Douwes gedurende 

een jaar op de voet in het vertrouwde bestaan 

dat de musicalster al dertig jaar perfect past: 

een goedlachse diva die, met een overvolle 

agenda, rennend van repetitie naar repetitie, 

het uiterste uit zichzelf haalt.

Nederland 2018 52 min. Regie Emma 

Westermann
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RAMEN SHOP DO 12:45 • VR 15:50
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DO 21:15 • ZO 16:00 + FILM & LITERATUUR

DO 13:30 • VR 11:00

MY FOOLISH HEART DO 16:40 • ZO 15:00 + Q&A

Vrijdagnacht 13 mei 1988. Als de legendarische jazztrompettist en zanger 

Chet Baker uit het raamvan zijn Amsterdamse hotel valt, is hij op slag 

dood.  Hij is slechts 59 jaar oud geworden. Rechercheur Lucas (Gijs Naber) 

wordt belast met het onderzoek naar Bakers mysterieuze dood.  

Als hij de laatste dagen van het leven van de muzikant probeert te reconstru-

eren, ontmoet hij Chets laatste geliefde Sarah, de trouwe vriend Simon en de 

verdachte bewonderaar Doctor Feelgood. Terwijl Lucas betoverd raakt door de 

muziek en het levensverhaal van de aan lager wal geraakte muzikant, daalt hij 

steeds dieper af in Chets duistere ziel. Daar wordt hij geconfronteerd met zijn 

eigen schaduwzijde.

Nederland 2018 83 min. Regie Rolf van Eijk Met Gijs Naber, Steve Walsh, Steve Wall, 

Arjan Ederveen, Raymond Thiry, Lynsey Beauchamp, Paloma Aguilera Valdebenito 

3aht

Masato is een jonge ramenchef (ramen 

is een Japanse noodlesoep) in de 

Japanse stad Takasaki. Na de plotselinge 

dood van zijn vader vindt Masato een kof-

fer met oude foto’s en een dagboek van 

zijn Singaporese moeder die stierf toen hij 

tien jaar oud was. Spontaan besluit hij naar 

Singapore te reizen om meer over haar te 

weten te komen. Daar aangekomen blijkt 

zijn oma nog te leven. Zij vertelt hem de 

ontroerende maar tragische liefdesgeschie-

denis van zijn ouders. Masato en zijn oma 

steunen elkaar bij hun verdriet en worden 

daarbij geholpen door de maaltijden die ze 

samen bereiden. 

Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Mark Lee en 

Beatrice Chien spelen hoofdrollen in ‘Ramen 

Shop’, de nieuwe speelfilm van regisseur Eric 

Khoo (‘In the Room’,’ Tatsumi’, ‘My Magic’). De 

wereldpremière was eind februari op de 68ste 

Internationale Filmfestspiele Berlin, waar het 

smakelijke drama draaide in de sectie Culinary 

Cinema.

Frankrijk, Japan, Singapore 2018 89 min. 

Regie Eric Khoo Met Takumi Saitoh, Seiko 

Matsuda 1

Zondagmiddag na afloop van de verto-

ning van ‘My Foolish Heart’ is regisseur 

Rolf van Eijk aanwezig voor een Q&A.



RAFAËL

Filmfestival Hilversum

Gebaseerd op ware gebeurtenissen vertelt 'Rafaël' het aangrijpende, 

soms ongelooflijke verhaal van de Nederlandse Kimmy en de Tunesi-

sche Nazir. De nieuwe speelfilm van regisseur Ben Sombogaart ('Knielen 

op een bed violen').

Wanneer Nazir (Nabil Mallat) aan het begin van de Arabische Lente geen vi-

sum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit 

hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Tijdens deze helse reis krijgt hij 

alleen hulp van zijn hoogzwangere vrouw Kimmy (Melody Klaver). 

Het verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde verscheen eerder in 

boekvorm in de gelijknamige, hartverscheurende roman van schrijfster Chris-

tine Otten. 

Nederland 2018 105 min. Regie Ben Sombogaart Met Melody Klaver, Nabil Mallat, 

Medina Schuurman, Mehdi Meskar 3gat

DO 14:35 • VR 19:00 +Q&A• ZA 13:50 • ZO 19:15

Vrijdagavond na afloop van de vertoning van 

‘Rafaël’ zijn Christine Otten, auteur van de 

roman ‘Rafaël’ en Jelle Nesna , creative pro-

ducer van ‘Rafaël’ aanwezig voor een Q&A.
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DO 14:35 • VR 19:00 +Q&A• ZA 13:50 • ZO 19:15

Heldin. Icoon. Rebel. Dwarsligger. RBG. Ruth 

Bader Ginsburg: opperrechter bij het Fede-

rale Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. 

Ruth Bader Ginsburg is een 84-jarige Amerikaan-

se juriste en een van de negen rechters van het 

Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, ‘s lands 

hoogste rechtsprekende instantie. In 1980 werd 

Ginsburg door president Jimmy Carter benoemd tot 

rechter van het Hof van Beroep voor het circuit van 

het District of Columbia in Washington D.C., waar 

ze werkte tot Bill Clinton haar in 1993 voordroeg als 

rechter van het federale Hooggerechtshof. 

Deze documentaire geeft een duidelijke bood-

schap over hoop voor het hedendaags gepolari-

seerde Amerika. De film geeft niet alleen een inkijk 

in het persoonlijke en professionele leven van RBG, 

maar ook in haar decennialange werk voor gelijk-

heid van mannen en vrouwen – iets dat in de jaren 

’70 nog niet zo gewoon was. 

VS 2018 98 min. Regie Julie Cohen, Betsy West Met 

Ruth Bader Ginsburg, Bill Clinton 

RBG

Tijdens een bezoek aan een bioscoop in West-Berlijn zien de Oost-

Duitse scholieren Theo en Kurt in 1956 schokkende beelden over 

de Hongaarse opstand in Boedapest. Terug in hun woonplaats Stalin-

stadt (nu Eisenhüttenstadt) besluiten ze met hun hele klas een gebaar 

te maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers: tijdens een les 

houden ze een minuut stilte. 

Dit waargebeurde verhaal is gebaseerd op het indrukwekkende gelijkna-

mige boek van Dietrich Garstka, een van de negentien scholieren die zich 

met een simpel gebaar de woede van een heel staatsapparaat op de hals 

haalden. Want hun actie veroorzaakt flink wat onrust. Het ministerie van 

Onderwijs beoordeelt hun solidariteit als een contrarevolutionaire daad. 

Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere levens van deze ne-

gentien scholieren.

Duitsland 2018 111 min. Regie Lars Kraume Met Jonas Dassler, Michael del 

Coco, Lena Klenke, Sina Ebdell, Isaiah Michalski 3gadt

DAS SCHWEIGENDE 
KLASSENZIMMER

ZO 17:05

VR 16:10 • ZO 11:15



SHOPLIFTERS

Filmfestival Hilversum

De nieuwe film van Hirokazu Kore-Eda (‘Like Father, Like Son’) over een familie van kruimel-

dieven die zich ontfermt over een meisje dat ze op straat vinden. Bekroond met de Gouden 

Palm voor beste film op het Cannes filmfestival!

Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze bui-

ten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu 

haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en 

net genoeg verdient met stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurte-

nis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.

Het is de derde keer dat een film van Hirokazu Kore-Eda op het filmfestival van Cannes in de prij-

zen valt. Met ‘Like Father, Like Son’ won hij de Juryprijs en ‘Nobody Knows’ won de prijs voor Beste 

Acteur.

Japan 2018 120 min. Regie Hirokazu Kore-Eda Met Lily Franky, Jyo Kairi, Ando Sakura, Matsuoka Mayu, Kiki 

Kilin, Sasaki Miyu

DO 20:45 • ZO 13:40

30



’s-Gravelandseweg 46-A  |  1211 BT Hilversum  |  tel. 035 773 2993  |  www.deoogkas.nl

Een kwestie van bewust kijken

10 t/m 14 oktober 2018 31

DO 20:45 • ZO 13:40



THE SISTERS BROTHERS DO 21:00 • ZA 15:40

Filmfestival Hilversum

‘The Sisters Brothers’ is een zwart-komische 

western, gebaseerd op het gelijknamige, 

veelgeprezen boek van Patrick DeWitt. Met een 

geweldige sterrencast met Joaquin Phoenix 

(‘Her’, ‘Walk the Line’), Jake Gyllenhaal (‘Night-

crawler’, ‘Brokeback Mountain’) en John C. Reilly 

(‘The Lobster’, ‘We Need to Talk About Kevin’).

1850: Het Wilde Westen is volledig in de ban van 

de goudkoorts. De beruchte huurmoordenaars en 

broers Eli en Charlie Sisters krijgen de opdracht om 

Hermann Kermit Warm op te sporen. Daarbij krij-

gen ze hulp van de sluwe Morris. Warm laat zich 

echter maar moeilijk vangen en wat begon als een 

routineopdracht, wordt al gauw een erbarmelijke en 

gevaarlijke tocht naar de andere kant van het land. 

Maar is Morris eigenlijk wel te vertrouwen en wat is 

Warms geheim dat hem zo waardevol maakt? Meer 

en meer begint Eli zich af te vragen waar hij in he-

melsnaam aan begonnen is. 

‘The Sisters Brothers’ is de eerste Hollywood-

productie voor regisseur Jacques Audiard. Eerder 

werd hij internationaal bekend dankzij de gevange-

nisfilm ‘Un prophète’ en in 2015 won hij in Cannes 

de Gouden Palm voor ‘Dheepan’.  

Frankrijk, Spanje, Roemenië, VS 2018 121 min. 

Regie Jacques Audiard Met Joaquin Phoenix, Jake 

Gyllenhaal, John C. Reilly 4gt
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DO 21:00 • ZA 15:40 THE SOUND OF MUSIC ZA 10:30

ZA 21:30

Terug op het witte doek! Deze met vijf Oscars bekroonde musical 

rond baron Von Trapp, zijn zeven kinderen en de gouvernante Maria 

(Julie Andrews) bleef tot diep in de jaren zeventig een van de meest 

populaire Hollywoodtitels en bereikte een ware cultstatus. 

De weduwnaar Kapitein Von Trapp leidt zijn huishouden nabij Salzburg 

zoals hij deed bij het schip dat ooit onder zijn commando stond. Dit ver-

andert echter wanneer het, als non mislukte, nieuwe kindermeisje Maria 

arriveert. Ze danst door de heuvels en inspireert iedereen om te zingen 

en om schoonheid in de kleinste dingen te zien. Wanneer de kapitein een 

feestje organiseert om zijn nieuwe verloofde te introduceren weet Maria 

het zeker: een leven als non is niets voor haar. Ze trouwt met de kapitein, 

maar als de Duitse overheersers Von Trapp terug willen in militaire dienst 

komt het geluk in gevaar.

VS 1965 172 min. Regie Robert Wise Met Julie Andrews, Christopher Plummer, 

Eleanor Parker, Peggy Wood Let op: deze film is Engels gesproken en niet 

ondertiteld 1
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Suspiria’ - de langverwachte, nieuwe film van regisseur Luca Guadagnino 

(‘Call Me by Your Name’, ‘A Bigger Splash’) - is de remake van Dario 

Argento’s gelijknamige klassieke horrorfilm uit 1977. Met een ijzersterke 

vrouwencast, waaronder Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth en 

Renée Soutendijk.

Susie is een jonge danseres vol ambities. Vanuit het Amerikaanse platteland 

reist ze af naar Berlijn, om te dansen aan de prestigieuze Markos dansacade-

mie. Daar valt de artistiek directeur Madam Blanc als een blok voor Susie’s 

danskunsten. Terwijl er zich mysterieuze verdwijningen voordoen onder de 

 SUSPIRIA

studenten, komt Susie meer en meer in de greep van Blanc. Met behulp van 

haar nieuwe vriendin Sara probeert ze de duistere geheimen van de school te 

ontrafelen, voordat het te laat is…

‘Suspiria’ werd geselecteerd voor de Officiële Competitie van het Venetië 

Filmfestival. “Beter dan het origineel” kopte The Telegraph en Vulture noem-

de het een “prachtige, afgrijselijke en onverbiddelijke film”. De meeslepende 

soundtrack is in handen van Radiohead-frontman Thom Yorke. 

Italië 2018 152 min. Regie Luca Guadagnino Met Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia 

Goth, Renée Soutendijk Let op: deze film is Engels gesproken en NIET ondertiteld 

4gat 
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JEUGDFILM: VECHTMEISJE ZA 11:00

Als haar ouders in een vechtscheiding verwik-

keld raken, verhuist de eigenzinnige en licht 

ontvlambare Bo met haar moeder en broer naar 

een Amsterdamse buitenwijk. Daar introduceert 

buurmeisje Joy haar bij de kickboksclub. 

De twaalfjarige Bo blijkt een natuurtalent en mag 

al snel meedoen aan de Nederlandse kampioen-

schappen. Maar door de scheiding van haar ouders 

is ze afgeleid en komt de wedstrijd steeds meer in 

gevaar. Bo moet in dit drama leren zich te beheer-

sen en accepteren dat ze niet alles onder controle 

heeft.

Nederland 2018 84 min. Regie Johan Timmers Met 

Imanuelle Grives, Aiko Beemsterboer, Bas Keijzer 

2gt Ons leeftijdsadvies: vanaf 10 jaar
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VERRASSINGSFILM! ZO 20:45

Last-minute werden we door de distributeur 

van deze film – die we heel graag op ons pro-

gramma wilden - gebeld dat we hem tóch alvast 

aan jullie mochten vertonen. Maar wel met de 

voorwaarde dat we de titel nog niet verklappen.

Het enige wat we erover kunnen en mogen zeg-

gen: deze film – een verhaal over het noodlot, vol 

humor en liefde – is van de regisseur van een van 

de beste TV-series van de laatste jaren en bevat 

een indrukwekkende sterrencast.

118 min.



VOYEZ COMME ON DANSE

Filmfestival Hilversum

Even geen tijd om ons te bezoeken, maar wil je wel graag een mooie film zien? 

Neem dan eens een kijkje op PICL, 
de online zaal van het filmtheater!

Een selectie uit ons actuele filmaanbod
 is via Picl ook thuis te bekijken, wanneer jij dat wilt. 

Zo hoef je nooit meer iets te missen wat de moeite van het kijken waard is. 

www.filmtheaterhilversum.nl

´L�e� v���i� �� 
�i��� ��j���i� .´

YOGA
IN DE TUIN

www.michaelhulst.nl, 06 33788976
Yogastudio; Emmaweg 86 Kortenhoef 

ZO 17:20

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE CADEAUTJE?

Onze cadeaupas is bij de kassa te koop! 
Deze is te verzilveren voor tickets en/of drankjes.

PROOST!

Zie hoe ze dansen…. Het is alsof Julien constant een vijandige 

aanwezigheid achter zich voelt. Zijn zoon Alex hoort dat Eva, 17 

jaar, vergeten is hem te vertellen dat hij vader wordt. De moeder van 

Eva, Vero, die het sinds de geboorte van haar dochter moeilijk heeft, 

denkt dat ze verplicht zal zijn om handtassen van oudjes te stelen om 

het toekomstig kind te kunnen voeden. 

Elizabeth, wier man Bertrtand in rook is opgegaan, ziet haar huis op zijn 

kop worden gezet door een huiszoeking. Lucie, geïrriteerd door de para-

noïde waanideeën van haar man Julien,  staat op de rand van een ech-

telijke burn out. Serena, de maîtresse van Julien, voelt dat hij tegen haar 

liegt maar Julien voelt helemaal niet dat Serena tegen hem liegt. Vero’s 

oudste zoon Loic, de meest evenwichtige van de bende, is toch niet zo 

stabiel als hij lijkt. En dan is er nog de afwezige die steeds aanwezig is….

Frankrijk 2018 88 min. Regie Michel Blanc Met Karin Viard, Carole Bouquet, 

Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebghil, Jacques Dutronc & 

Michel Blanc
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WERK OHNE AUTOR VR 15:20 • ZA 20:30

Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, bekend van het Oscar-winnende ‘Das Leben 

der Anderen’, is terug en tekent nu voor de regie van ‘Werk Ohne Autor’, welke onlangs zijn 

wereldpremière beleefde op het Filmfestival van Venetië. In de hoofdrollen schitteren de Duitse 

sterren Tom Schilling, Paula Beer en Sebastian Koch.

Kurt (Tom Schilling, ‘Unsere Mütter, unsere Väter’, ‘Oh Boy’) groeit op in Duitsland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De verschrikkingen die onder Hitlers regime plaatsvinden raken ook zijn persoonlijke 

leven. Kurts jonge tante kampt met een psychische aandoening en valt ten prooi aan de nazi’s. Al in 

zijn vroege jeugd wordt duidelijk dat Kurt een kunstzinnig talent heeft. Na de oorlog belandt hij op 

een kunstacademie in Oost-Duitsland waar hij mee dient te gaan in de door de communistische over-

heid opgelegde kunstbeoefening die de arbeider verheerlijkt en de individualiteit van de kunstenaar 

onderdrukt. 

Op de academie ontmoet hij Elisabeth (Paula Beer). De twee worden op slag verliefd. Elisabeths 

vader, professor Seeband (Sebastian Koch, ‘Das Leben der Anderen’), is niet onder de indruk van Kurt 

en is hem liever kwijt dan rijk. De twee mannen zijn verbonden door gebeurtenissen uit het verleden. 

De dubieuze rol die Seeband tijdens de Tweede Wereld Oorlog speelde, achtervolgt hem als een scha-

duw. Als Kurt zichzelf en de ware kunst ontdekt, heeft dit ook gevolgen voor Seeband.

Duitsland 2018 184 min. Regie Florian Henckel von Donnersmarck  Met Paula Beer, Sebastian Koch, Tom 

Schilling 3gasdt

ZO 17:20



THE WIFE DO 19:00 + FILM & LITERATUUR • VR 11:15 • ZO 15:15

Filmfestival Hilversum

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar 

eigen talenten, dromen en ambities opzij ge-

zet voor de succesvolle literaire carrière van haar 

man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat 

hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor 

Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat 

het genoeg is en onthult ze haar grote geheim. 

‘The Wife’ is een speelfilm van de Zweedse re-

gisseur Björn Runge naar de bestseller van Meg 

Wolitzer. De kritieken voor de vertolking van actrice 

Glenn Close als Joan zijn juichend. 

Zweden, VS, GB 2017 100 min. Regie Björn Runge 

Met Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max 

Irons, Elizabeth McGovern

★★★★★ “Glenn Close is unreadably brilliant as au-

thor’s spouse plunged in late-life crisis” The Guar-

dian
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NEUROTHERAPIE
CENTRUM HILVERSUM

info@neurotherapie.nl

Open DAGOpen DAG

meld je aan!Zondag 7 oktober
www.neurotherapie.nl

Neurotherapie Centrum 
Hilversum

Train je breinTrain je brein

2 NOV

18 JAN

8 MRT

10 MEI

14 JUNI

seinconcerten.nlseinconcerten.nl

NCONCERTEN
ZOEN ‘18-’19SEI

Leo van Doeselaar
Wyneke Jordans

Tania Kross
Trio Primos del Norte

Lucie Horsch 
Gregor Horsch 
Menno van Delft 

Busch Trio

Liza Ferschtman
Roman Rabinovich

Paul Appleby
Ernst Munneke

5 OKT
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DO 19:00 + FILM & LITERATUUR • VR 11:15 • ZO 15:15
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Opruiming
zijden bloemen

Havenstraat 18c, 1211 KL Hilversum
Tel: 035-6230920

www.meanderbloemsierkunst.nl



Filmfestival Hilversum

DO 14:50 • VR 19:35 + FILM & LITERATUUR • ZO 11:00WILDLIFE
Het ijzersterke regiedebuut van acteur Paul Dano 

(‘There Will Be Blood’, ‘Little Miss Sunshine’) naar 

het gelijknamige verhaal van topauteur Richard Ford. 

Met hoofdrollen voor Carey Mulligan (‘Drive’, ‘Inside 

Llewyn Davis’), Jake Gyllenhaal (‘Nocturnal Animals’, 

‘Brokeback Mountain’) en Bill Camp (‘Loving’).

Great Falls, Montana, jaren zestig. De gevoelige, veer-

tienjarige Joe is het enige kind van Jeanette en Jerry. 

Als Jerry zijn baan bij een golfbaan verliest en daarmee 

een doel in zijn leven sluit hij zich aan bij de brandweer-

lieden die een grote bosbrand bij de Canadese grens 

bestrijden. Zijn vrouw en zoon blijven achter. Daarmee 

wordt Joe gedwongen de rol van de man in huis op zich 

te nemen en ziet hij hoe zijn moeder een eigen avontuur 

begint: een affaire met een oudere man.

‘Wildlife’, naar het gelijknamige boek van Richard 

Ford, ging in januari in première op het Sundance Film 

Festival in de Verenigde Staten, waar de film overweldi-

gend positieve reacties kreeg. 

VS 2018 104 min. Regie Paul Dano Met Jake Gyllenhaal, 

Carey Mulligan, Bill Camp, Ed Oxenbould

“Stunningly Beautiful” “Carey Mulligan is on fire in Paul 

Dano’s stunningly beautiful directorial debut” IndieWire
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Op zaterdagavond 13 oktober kun-

nen filmliefhebbers en quizfa-

naten zich weer opmaken voor de 

jaarlijkse filmquiz tijdens Filmfestival 

Hilversum. Vanwege het 40-jarig jubi-

leum van het Filmtheater telt de quiz 

dit jaar veertig vragen over films van 

de afgelopen vier decennia. De vragen 

lopen uiteen van erg simpel tot best 

lastig, maar zijn voor echte liefhebbers 

goed te doen. Denk aan vragen als: 

Wie regisseerde ‘The piano’? Welke 

acteur speelde de hoofdrol in ‘Shine’? 

En hoeveel Oscars won Meryl Streep 

inmiddels? 

De presentatie wordt een visuele trak-

tatie en voor veel deelnemers ongetwij-

feld een feest van herkenning. Kortom, 

dit wordt een avond om niet te missen! 

De quiz wordt samengesteld en gepre-

senteerd door filmtheatervrijwilliger en 

TV Krant-filmrecensent Paul van Es.

De filmquiz vindt plaats in het pavil-

joen. Deelname is gratis en aanmel-

den kan ter plekke. Teams bestaan uit 

maximaal vier teamleden. Voor het win-

nende team ligt er een leuke prijs klaar.

JUBILEUM FILMQUIZ 2018

SILENT DISCODO 14:50 • VR 19:35 + FILM & LITERATUUR • ZO 11:00 ZA 21:00 

ZA 20:00 

LET’S 
DANCE!  

Zaterdagavond van 21.00 tot 00.00 uur 

vindt de Silent Disco plaats op de eerste 

verdieping van onze foyer.

Hoe werkt het? 

Twee dj’s zullen ons op twee verschillende ra-

diokanalen voorzien van toffe plaatjes, terwijl 

jij met koptelefoon op danst. Je kan dus zelf 

switchen van kanaal!

Alle genres komen voorbij! Van soul/funk & 

blues tot new wave én de jaren ’80 en ’90.  
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THE SECTION
JEAN JACQUES ROJER | GITARIST

Jean-Jacques Rojer stond al in 2007 in Carnegie Hall in de stad New York. Later 

datzelfde jaar had hij het voorrecht om samen met het Lincoln Center Jazz Or-

chestra op te treden tijdens het “Beyond the Spanish Tinge” concert, gegeven 

door Paquito D’Rivera en Wynton Marsalis.

Rojer groeide op in een zeer muzikaal gezin op het Caribische eiland Curaçao. 

Zijn vader, Robert Rojer, is behalve hoogleraar geneeskunde ook een veelge-

prezen pianist en componist en een directe afstammeling van Jacobo Palm en 

Jan Gerard Palm. De Palm-familie is al bijna twee eeuwen lang een integraal 

onderdeel van de Curaçao-muziekscene. 

YORAN VROOM | DRUMS / PERCUSSION

Yoran begon al muziek te spelen op tweejarige leeftijd en had zijn eerste optre-

den toen hij vijf was. In 2008 won Yoran het Worldmusic-concour dat werd geor-

ganiseerd door het Worldmusic-centrum in Rotterdam. Yoran behoort tot de top 

talenten van Nederland en werkte eerder met onder meer Ali B, Glennnis Grace, 

Berget Lewis, Edsilia Rombley, Sabrina Stark, Izaline Callister etc.

EFE ERDEM | TROMBONE

Geboren en opgegroeid in Turkije. In 2000 startte hij zijn conservatoriumstudie 

aan Hacettepe conservatory in Ankara. In 2012 studeerde hij succesvol af aan 

Codarts Rotterdam. Efe speelt onder meer bij Re:Freshed Orchestra, DI-RECT, 

Anouk en stond onlangs als trombonist op Northsea Jazz met de legendarische 

O’Jays.

MARC MANGIN | SAXOFOON

Marc Mangin ging op zijn elfde naar het conservatorium van Parijs, ver-

volgde zijn opleiding in Sorbonne en studeerde tevens op de prestigi-

euze Berklee College of Music (USA). Hij speelt onder meer bij TenTem-

Piés, Berget Lewis en bij de spraakmakende concertserie ConFuse.  

RANDELL HEYE| TROMPET

Randell Heye is een trompettist met ouders van Surinaamse afkomst. Hij speelt 

trompet vanaf zijn vijfde jaar Zijn vader, ook een trompettist, leerde hem hoe hij 

hem moest vasthouden en geluid moest produceren. Na succesvol het conser-

vatorium van Amsterdam te hebben afgerond speelde hij met tal van bands en 

artiesten waaronder The Kyteman Orchestra, Typhoon, Frank McComb en de 

New Cool Collective Big Band om er maar een paar te noemen.

LIVEMUZIEK 
IN HET FESTIVALPAVILJOEN

JAZZ

Festivalpaviljoen

Het paviljoen is elke dag vanaf 13:00 uur geopend. Dit is de huiskamer van het festival. Het wordt 

ingericht met gezellige bankjes, stoeltjes en schemerlampjes en je kunt er lunchen, dineren en 

bordspellen spelen.

Dit jaar verzorgt Podium De Vorstin de muzikale programmering in het paviljoen. Voorafgaand aan en 

na afloop van de openingsavond zorgt de geweldige jazzband The Section voor de muzikale omlijsting: 

jazz in de sfeer van de openingsfilm ‘Cold War’. Tijdens de andere dagen zullen verschillende Neder-

landse singer-songwriters optreden. 

WO 19:30 & 22:30 
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KIKI METTLER 
Singer Songwriter Kiki Mettler heeft niet meer 

nodig dan een microfoon, een barkruk en een 

akoestische gitaar om je mee te nemen in haar 

muziek. Met haar autobiografische liedjes is ze 

niet bang haar kwetsbare kant te laten zien. De af-

gelopen jaren kwam het leven van Kiki in een mu-

zikale stroomversnelling. Het vele optreden bleef 

niet onopgemerkt. Zo speelde ze al op Festival 

Mundial, radio Veronica (Countdown Café), NPO 

Radio 2 en Club Dauphine. Ze is de winnares van 

de Singer Songwriter Challenge 2015 en uitge-

roepen tot Top Talent van PopEi 2016/2017. Eind 

2016 bracht ze haar eerste single uit, die werd 

geschreven door Rob Crosby (songwriter van o.a. 

The Common Linnets en Lady Antebellum). 

In mei 2017 bracht Kiki samen met band haar 

debuut EP Feathers uit en tourde ze mee met de 

Popronde waar ze maar liefst 28 shows speelde. 

Dit jaar stond ze in de finale van de Grote Prijs van 

Nederland in Paradiso, speelde ze in Frankrijk en 

ging ze mee op de Horizontoer.

SURED
De Utrechtse Sured werd in 2016 uitgeroepen tot 

‘de beste singer-songwriter van Utrecht’, gepre-

zen om zijn gitaar- en entertainment skills en zijn 

karakteristieke, hese stemgeluid. Zijn zomerse, 

optimistische nummers worden bekrachtigd 

door een realistische en nuchtere ondertoon. Na-

dat Sured zijn nummer Ocean Ride in 2014 op 

TV speelde bij De Beste Singer-songwriter van 

Nederland, heeft hij enorme stappen gezet. Zo 

nam hij meerdere jingles op voor Radio538 en 

SLAM!FM, werd het gezicht van een commercial 

van T-Mobile, speelde in het voorprogramma van 

verschillende (inter)nationale acts, werd geboekt 

voor 28 shows tijdens Popronde 2017 en besloot 

in 2018 als band het podium op te gaan. In 2016 

bracht Sured zijn eerste EP ‘The Blue Flame’ uit, 

waarna hij in juni 2018 terugkwam met zijn dans-

bare zomersingle ‘Back Again’. Voor meer infor-

matie: www.SuredMusic.nl.

SINGER/SONGWRITERS

YENTL
Yentl is een singer-songwriter die haar bakermat 

heeft in Nederland, maar haar muzikale wor-

tels vond in Nashville, TN. Haar voorliefde voor 

country music is duidelijk te horen in haar zelfge-

schreven songs, die zowel energie geven als de 

gevoelige snaar weten te raken. Haar contempla-

tieve woorden, haar dynamische stem (tegen een 

achtergrond van passende vocale harmonieën), 

haar zachte alsook krachtige sound, maken bij el-

kaar genomen een hartstochtelijke performance. 

In 2017 releasede ze haar debuut EP “The Be-

ginning of Me”, die ze opnam in de LampLight 

Studios in Nashville. Yentl is meer dan ooit klaar 

om haar stem te laten horen en verhalen te delen.

YVI 
In zijn eentje, samen met zijn violiste of met een 

complete band zet YVI het ego opzij, waardoor 

pure, ontwapenende eerlijkheid overblijft. YVI 

schrijft verhalende, melancholische, maar troos-

tende songs over onzekerheid, twijfel en verdriet. 

Zijn stem en liedjes doen denken aan Damien 

Rice en Glen Hansard, terwijl in de band-arran-

gementen de invloeden te horen zijn van Bon Iver 

en Elbow.

In 2015 werd YVI uitgeroepen tot ‘beste singer-

songwriter van Noord-Nederland’ en stond hij 

in het voorprogramma van Douwe Bob. In 2017 

deed YVI mee aan de competitie, de ‘Grote Prijs 

van Nederland’, waar hij tot de halve finales wist 

te komen. Dit jaar is YVI geselecteerd voor ‘de 

Popronde’, waarbij hij in het najaar van 2018 door 

heel het land zal spelen.

MAURICE VAN HOEK
Maurice van Hoek ontvlucht in 2015 het conser-

vatorium en stelt na drie maanden Amerika vast 

dat country zijn leven is. Hij trekt naar de seventies 

countryfolk van The Eagles en James Taylor. Op 

zijn zwerftocht schrijft hij voor het eerst persoon-

lijke songs over zijn belevenissen en emoties.

In Amerika laat Maurice alles los. Hij voelt zich 

meer dan ooit aangetrokken tot country. “Drie 

akkoorden en de waarheid spreken, dat moet 

je kunnen. Alles wat het liedje dient.”, aldus van 

Hoek. Dit resulteert in 2016 uiteindelijk in zijn de-

buutalbum Live Forevermore. Ondertussen speelt 

Maurice waar hij kan: duo-optredens, huiskamer-

concerten en de hoek van de straat, met zijn gi-

taar en mondharmonica.

Het nieuwe album Traveling Man gaat over de 

reizen die je maakt in je persoonlijke ontwikkeling. 

Over de zoektocht naar liefde, maar ook de pijn 

die dat soms met zich mee kan brengen. Dit al-

bum weet het gehele Americana genre te omvat-

ten, van opzwepende tot melancholische songs 

en ballads over de liefde.

ELINE MANN 
Eline Mann is geen standaard singer-songwriter 

maar een energieke en soulvolle zangeres waar 

de vonken van afvliegen. Live komt ze solo, met 

haar backing vocalisten Danique van der Vlugt en 

Sophia Schutte, of met een 7-koppige band. Dit 

jaar kwam ze tot de halve finale van de Grote Prijs 

van Nederland. Momenteel is ze druk bezig met 

haar debuut EP.

VR 19:30

ZO 13:30

ZO 15:00

ZA 19:00

VR 21:00

DO 21:00
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Tekst: Piet Bijlholt

De overgang naar Gooiland was aanleiding de naam te veranderen: ‘filmhuis’ 

klonk wat te amateuristisch, ‘filmtheater’ straalde meer grandeur en profes-

sionaliteit uit.

Het nieuwe theater was een inslaand succes: in 1997 verdubbelde het bezoe-

kersaantal tot ruim 20.000. In het topjaar 1994 waren dat er 52.000, gemiddeld 

142 per dag, met maar 82 stoelen! Maar wel met vier voorstellingen per dag. 

Want al snel werd duidelijk dat er ook een groot potentieel aan middagpubliek 

was.

Tableau de la troupe anno 1995, tijdens de verbouwing in Gooiland. Het film-

huis draaide voor honderd procent op de inzet van vrijwilligers. Pas toen de zaal 

in Gooiland een paar jaar open was, kwam er geld beschikbaar om enkele vaste 

krachten aan te nemen.

In 1994 verkocht de gemeente het 

Gooiland-gebouw aan dhr. G. van Eijl. 

Filmhuis Hilversum rook zijn kans en 

vroeg of het de ruimte kon huren die 

ooit onder de naam Bijou als bioscoop 

was gebruikt. Dat mocht. Er was wel 

een grondige verbouwing nodig, want 

behalve het kassahokje was er van het 

vroegere bioscoopinterieur niets meer 

over. 

In 1994 kocht het Filmhuis op een vei-

ling in Antwerpen een tweedehands 

35-mm projector. Na een grondige re-

visie was er eindelijk een mooi scherp 

beeld en goed geluid. De projector 

zou later meeverhuizen naar Gooiland.

De bezoekersaantallen kropen ieder jaar omhoog. 

Alleen op maandagavond draaien was echt niet 

meer genoeg.  Er werden plannen gesmeed voor 

een eigen theater. Gelukkig kwamen aan de Groest 

vanaf 1990 wat meer avonden beschikbaar, zodat 

het aantal voorstellingen kon worden uitgebreid. 

Het aantal bezoekers steeg van 780 in het eerste 

jaar naar ruim 10.000 in 1995.

Voorbeelden van festivalletjes die 

plaatsvonden aan de Groest, soms 

ondersteund door grote reclamebor-

den aan de gevel.

In de beginjaren werd intensief samengewerkt met andere filmhuizen in het 

Gooi e.o. Dat leverde besparing op voor de filmhuur en transportkosten. Ook 

werd een gezamenlijk maandelijks programmablad gemaakt.

De films werden afgespeeld op deze 

kleine projector. Ze waren van het 

16-millimeterformaat, smaller dus dan 

de 35-millimeter die in de gewone 

bioscopen de norm was. De projec-

tiekwaliteit was dan ook minder.

Uit onvrede over het schrale aanbod van kunstzinnige films in de gewone bio-

scopen ontstonden in de jaren ’70 in heel veel plaatsen ‘filmhuizen’. In 1978 

gebeurde dat ook in Hilversum. Het eerste jaar werden de voorstellingen (één 

per week) gegeven in De Tagrijn (de voorloper van De Vorstin, op dezelfde loca-

tie). Vanaf 1979 werd dat Tejater Achterom, dat toen nog aan de Groest stond, 

ongeveer naast wat nu Mout is.

40 JAAR FILMTHEATER HILVERSUM
JUBILEUM

FILMTHEATER
HILVERSUM
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De zaal in Gooiland barstte uit zijn voegen. Voor topfilms moest je een week van 

tevoren al reserveren. Tijd voor een volgende sprong voorwaarts. De gemeente 

stelde een perceel aan de Herenstraat ter beschikking. Met een speciale krant 

werden de bezoekers en mogelijke sponsors geïnformeerd over de plannen. 

De financiering kwam rond en de bouw kon beginnen. 

Ook al was het gebouw nog niet hele-

maal af, toch begonnen in maart 2008 

de voorstellingen in het nieuwe thea-

ter, dat vervolgens in mei officieel werd 

geopend. 

The secret of our success: al begin jaren ’80 werd besloten om het maan-

delijkse programmablad gratis te bezorgen bij geïnteresseerde inwoners van 

Hilversum. Geen abonnementsgeld of lidmaatschappen dus. Nog steeds doet 

geen enkel theater in Nederland ons dat na, ondanks het feit dat de kosten 

dubbel en dwars worden terugverdiend door hogere bezoekerscijfers.

Begin 2012 was een historische 

overgang. De tijd van de celluloid 

filmstroken en ratelende projectoren 

was voorbij en de digitale toekomst 

begonnen. Gelukkig konden we weer 

rekenen op de gulle bijdragen van 

onze bezoekers, die steevast met gif-

ten bijspringen als het nodig is, zoals 

dit jaar (2018) nog voor de nieuwe 

stoelen in de zalen.

Na tien jaar is Filmtheater Hilversum niet meer weg te denken. Vanuit Hilversum 

en wijde omtrek komen mensen graag genieten van het beste dat er op filmge-

bied in de wereld wordt gemaakt – en van de gezelligheid! Met zo’n 130.000 be-

zoekers per jaar staat Hilversum in de top-10 van best scorende filmtheaters van 

Nederland (terwijl onze gemeente qua inwonertal ongeveer op nummer 30 staat). 

In Filmtheater Hilversum werken (overdag op kantoor) vijf beroepskrachten, 

maar de voorstellingen (kaartverkoop, bar, projectie) worden nog net als in het 

prille begin verzorgd door vrijwilligers. Het zijn er zo’n 120.  Daarbij komen ook 

nog zo’n 100 vrijwillige bezorgers van ons programmablad.

Op naar de volgende veertig jaar!

EXPOSITIE
Dit jaar bestaat het Filmtheater Hilversum 40 jaar, iets wat we natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Onze eerste directeur Piet Bijholt 

is samen met Fred Trappenburg, hoofd techniek en vormgever, de archieven 

ingedoken en zij kwamen mooie foto’s, filmkrantjes en andere zaken tegen. 

Tijdens dit filmfestival is er een expositie over 40 jaar filmtheater. In de hal van 

de foyer komen mooie beelden te hangen en in de ‘Piet Bijholt’-kamer zijn al-

lerhande materialen van de afgelopen 40 jaar te bezichtigen. Deze kamer is op 

de eerste verdieping van de foyer aan de kant van de blauwe zaal. We nodigen 

jullie graag uit om ook daar een kijkje te komen nemen.



Ruim 900 m2

wooninspiratie 
op de Groest

Groest 110a - Hilversum - 035-6246341

Filmfestival Hilversum

VRIJDAG / 16 NOV

YELLOWJACKETS

ZATERDAG / 17 NOV

CHRISTOPHER CROSS

ZATERDAG / 17 NOV

GIMMICK

ZONDAG / 18 NOV

FOOLS GARDEN

ZATERDAG / 1 DEC

DAVINA MICHELLE

ZONDAG / 23 DEC

ORGEL VRETEN
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Carla 
van de 

Puttelaar
Stillness

Kerkbrink 6, dagelijks open van 11 tot 17 uur
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