DECEMBER 2022
Film van de maand:
Gouden Palm winnaar Triangle of Sadness
Volop familiefilms in de kerstvakantie
Swingende muziekfilms
tijdens Live2000

December vieren we samen
Feestmaand december brengt ons traditiegetrouw veel gezelligheid. Terwijl
het buiten steeds kouder wordt is het
knus in onze foyer, draaien onze filmprojectoren op volle toeren en hebben
we tijd om van elkaars gezelschap te
genieten. Ons filmprogramma kent
deze maand vele hoogtepunten waar
we lang naar uit hebben gekeken.
Eindelijk mogen we ‘Triangle of Sadness’, winnaar van de Palme d’Or dit
jaar, voor jullie draaien. Ook ‘De Acht
Bergen’ (gebaseerd op de Italiaanse
bestseller Le Otto Montagne van Paolo Cognetti) komt in december uit - met recht één van de mooiste films van het jaar.
Voor wie nieuwsgierig is naar wat 2023 ons brengt hebben
we een klein presentje: we vertonen voorpremières van de
mooiste films die in het nieuwe jaar onze doeken zullen sieren,
zoals Hirokazu Kore-eda’s ‘Broker’ en Martin McDonagh’s ‘The
Banshees of Inisherin’. Liefhebbers van Frans kwaliteitsdrama
kunnen hun hart ophalen met ‘Plus que Jamais’, ‘À Plein Temps’
en ‘La Nuit du 12’.
Ook voor de jonge bezoekers is er genoeg te beleven in
de kerstvakantie: we vertonen een uitgebreid familiefilmpro-

gramma voor kinderen van alle leeftijden. En omdat we ook
warmte willen bieden aan mensen die met de feestdagen
alleen zijn organiseren we op Tweede Kerstdag een heerlijke
alleenstaandenbrunch met aansluitend
een voorpremière van ‘Mascarade’.
Kortom: er is voor ieder wat wils
– volg de ster aan de hemel naar
het Herenplein!
Tot in onze filmzaal,
Marloes den Hoed
Hoofd programma
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In dit magazine vind je een selectie van alle films die in het
filmtheater draaien. Bekijk voor het actuele programma onze
website.

Film van de
maand

TRIANGLE
OF SADNESS

Wat hebben we hier lang naar uitgekeken: vanaf 15 december
is de nieuwe film van Zweedse filmmaker Ruben Östlund (‘The
Square’, ‘Force Majeure’) die op het filmfestival de Gouden
Palm in ontvangst mocht nemen, eindelijk bij ons te zien.
Influencers en modellen Carl en Yaya worden uitgenodigd
voor een luxe cruise met aan boord een bont gezelschap aan
rijke passagiers, waaronder een Russische oligarch, Britse
wapenhandelaars en een eigenzinnige, alcoholische, Marx-citerende kapitein. In eerste instantie oogt alles als de perfecte
Instagram-post, maar er is een hevige storm op komst. De
cruise eindigt catastrofaal en het koppel strandt met een groep
miljardairs en een schoonmaakster op een onbewoond eiland.
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In een strijd om te overleven wordt de hiërarchie volledig op
zijn kop gezet. Östlund doet wat hij als geen ander kan: op
een vileine, sardonische manier klassenverschillen en sociaal
ongemak uitvergroten. Met een onvergetelijke rol van Woody
Harrelson als compleet losgeslagen luxejacht-kapitein.
Zweden, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, 2022
142 min. Regie Ruben Östlund Met Woody Harrelson,
Charlbi Dean, Harris Dickinson 4gtdh
Vanaf 15 december • Voorpremière zaterdag
3 december om 21.00 uur – kaarten nu te koop

Op zoek naar geluk

De zoektocht naar geluk staat centraal in drie prachtige nieuwe films. Of ze nu in het verleden of heden
afspelen, of de personages jong zijn of oud; geluk willen we allemaal en iedereen moet daar zelf achteraan.

ARMAGEDDON TIME
Queens, New York in de jaren ’80. De twaalfjarige Paul Graff groeit op
in een warme, gezellige familie en heeft een geweldige band met zijn
opa (Anthony Hopkins), die zijn artistieke ambities volop aanmoedigt.
Na kattenkwaad te hebben uitgehaald met zijn beste vriend John, besluiten de ouders van Paul hem naar een privéschool te sturen voor zeer
welgestelde leerlingen. Samen met John smeedt Paul een plan om te
ontsnappen. Ontroerend coming-of-age verhaal over familiebanden,
vriendschap en je eigen weg volgen in het leven van regisseur James
Gray (‘Ad Astra’, ‘The Lost City of Z’).
Verenigde Staten, 2022 115 min. Regie James Gray Met Anne
Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins 4gat

Vanaf 8 december • Voorpremière: Ontbijt &
Film (film incl. ontbijt) zondag 4 december om
9.30 uur – kaarten nu te koop

DE ACHT BERGEN
Deze boekverfilming naar de bestseller Le Otto Montagne van Paolo
Cognetti vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de
stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de Italiaanse bergen. In hun
levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over, terwijl
Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende levens,
blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar.
Een film over liefde tussen mensen, opgroeien, eenzaamheid, houvast,
familierelaties en verknochtheid aan een streek.
Italië, België, Frankrijk, 2022 147 min. Regie Felix van Groeningen,
Charlote Vandermeersch Met Luca Marinelli, Allessandro Borghi, Filippo

Timi Vanaf 22 december • Voorpremière:
zondag 18 december om 13.30 uur – kaarten
nu te koop

LIVING
Londen, 1953. Williams (Bill Nighy), veteraan en ambtenaar, verliest zich
in de bureaucratie van de wederopbouw van het Engeland na de Tweede
Wereldoorlog. Terwijl het eindeloze papierwerk zich opstapelt, verneemt
Williams dat hij niet meer lang te leven heeft. Zijn diagnose dwingt hem
om zijn leven in handen te nemen, op zoek te gaan naar het geluk dat
hij lang geleden verloor en een erfenis na te laten voor de volgende
generatie. Deze remake van de Japanse film ‘Ikiru’ van Akira Kurosawa
oogstte op het Sundance filmfestival lovende kritieken.
Verenigd Koninkrijk, 2022 103 min. Regie Oliver Hermanus
Met Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke 3at

Vanaf 29 december • Voorpremière
woensdag 14 december om 18.45 uur –
kaarten nu te koop
www.filmtheaterhilversum.nl
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Tijdreizen

Films dienen soms als een tijdmachine, waarmee we terug kunnen keren naar het verleden.
De kapsels, mode, voertuigen en het politieke klimaat spelen belangrijke bijrollen in deze
nieuwe films, die je meevoeren naar andere tijden.

CALL JANE
Joy (Elizabeth Banks), een huisvrouw in het Amerika van de jaren ’60,
kijkt uit naar het krijgen van haar tweede kind. Haar roze wolk wordt
echter overschaduwd door het nieuws dat deze zwangerschap haar
eigen leven serieus in gevaar brengt. Omdat de reguliere doktoren
haar niet willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’: een geheime
groep vrouwen die, onder leiding van de charismatische Virginia
(Sigourney Weaver), alles riskeert om vrouwen als Joy hun eigen keus
te kunnen laten maken. De vrouwen redden hiermee Joy’s leven en
deze ingrijpende gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan om zelf
ook andere vrouwen te helpen hun eigen lot te bepalen.

Verenigde Staten, 2022 121 min. Regie Phyllis
Nagy Met Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate
Mara 4th Vanaf 8 december

WHITE NOISE
Deze nieuwe film van Noah Baumbach (‘Marriage Story, ‘The Squid
and the Whale’) is een beklemmende en toch vaak grappige boekverfilming met hoofdrollen van Adam Driver en Greta Gerwig. Tegelijkertijd hilarisch en afschuwelijk, lyrisch en absurd, gewoontjes
en apocalyptisch, vertelt ‘White Noise’ het verhaal van professor in
de Hitler-studies Jack Gladney en zijn familie, wiens comfortabele
gezinsleven flink wordt opgeschud als zijn familie op de vlucht moet
slaan voor een zwarte gifwolk. Gebaseerd op het gelijknamige boek
van Don DeLillo.

Verenigde Staten 2022 • Regie Noah
Baumbach Met Adam Driver, Greta Gerwig, Don
Cheadle Vanaf 8 december

BONES AND ALL
Er ontstaat een bijzondere liefde tussen Maren (Taylor Russell), een
jonge vrouw die probeert te overleven aan de randen van de samenleving, en Lee (Timothée Chalamet), een dakloze jongen. Het lot brengt
ze samen als ze ontdekken dat ze allebei een onverklaarbare neiging
tot kannibalisme hebben. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden
in een ware odyssee door vele Amerikaanse staten, langs de achterafweggetjes, verborgen doorgangen en valluiken van het Amerika van
Ronald Reagan. Alle wegen leiden terug naar hun angstaanjagende
verleden en naar een beslissend moment dat zal bepalen of hun liefde
hun anders-zijn kan overwinnen. Regisseur Luca Guadagnino (‘Call
Me by Your Name’) won met ‘Bones and All’ de Zilveren Leeuw op
het filmfestival van Venetië.
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Verenigde Staten, 2022 130 min. Regie
Luca Guadagnino Met Taylor Russell, Timothée
Chalamet, Chloë Sevigny 6gat
Vanaf 1 december

R.M.N.
Wanneer Matthias na een lange tijd terugkeert naar zijn ouderlijk dorp in Transsylvanië, is daar veel veranderd sinds zijn
vertrek. De gemeenschap, bestaande
uit Roemenen, Hongaren en Duitsers,
keert zich tegen de immigranten uit Sri
Lanka. Terwijl zij juist degenen zijn die de
slecht betaalde banen willen aannemen:
lokale bewoners zoeken liever de hogere
salarissen op in het buitenland. Ondertussen is de zoon van Matthias gestopt
met praten nadat hij “iets slechts” heeft
gezien in het bos en is zijn oude vader
zo ziek dat Matthias met hem naar het
ziekenhuis moet voor een MRI (RMN in
het Roemeens). Een intelligente film die
vragen stelt over de plek van in Roemenië in het hedendaagse Europa.

Roemenië, 2022 127 min. Regie Christian Mungiu Met Judith State, Marin
Grigore 4tdh Vanaf 1 december

Klassieker

MULHOLLAND
DRIVE

In ‘Mulholland Drive’ arriveert een naïeve jonge blonde
vrouw (Naomi Watts) in de grote stad in de hoop door
te breken als actrice. Ze ontmoet een brunette (Laura
Harring) die haar geheugen kwijt lijkt en raakt onder
de hoede van een filmmaker verstrikt in een web van
half-criminele film-moguls. Langzaam raken de twee
Hollywood-archetypen (blond en zwart) de grip op
zichzelf, de werkelijkheid en hun dromen kwijt, waarbij
de vraag is wat werkelijkheid eigenlijk betekent in een
stad die professioneel dromen voor het witte doek
produceert.
Verenigde Staten, 2001 147 min.
Regie David Lynch Met Naomi Watts, Laura
Harring, Justin Theroux, Ann Miller
Enkele keren te zien vanaf 24 december

www.filmtheaterhilversum.nl
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Vive le cinéma!
PLUS QUE
JAMAIS
Hélène lijdt aan een zeldzame longziekte
en heeft de hoop op genezing opgegeven. Ze stuit op een Noorse blogger die
ernstig ziek is en zijn situatie met humor
beschrijft. In een opwelling reist ze naar
het Hoge Noorden om hem te ontmoeten
en met zichzelf en haar lot in het reine
te komen. Haar partner Mathieu blijft
echter hoop houden dat er een oplossing
is. Het drama van regisseur Emily Atef
werd in Cannes vol lof ontvangen vanwege de visueel imponerende beelden
en het sterke samenspel van Vicky Krieps
en Gaspard Ulliel. Voor de acteur, die in
januari overleed na een ski-ongeval, was
het zijn laatste filmrol. Vicky Krieps werd
eerder dit jaar al geroemd om haar vertolking van keizerin Elisabeth in ‘Corsage’.

Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, 2022 122 min. Regie
Emily Atef Met Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjørn Floberg 4ts Vanaf
1 december • Voorpremière 30 november om 18.45 uur – kaarten nu te koop

LA NUIT
DU 12
Yohan Vivès (Bastien Bouillon) is net
gepromoveerd tot hoofdinspecteur bij
de recherche van Grenoble wanneer
de moordzaak van Clara op zijn bord
belandt. Zij is in de nacht van de twaalfde op gruwelijke wijze om het leven
gebracht, maar van de dader is geen
spoor. Vivès en zijn partner Marceau
(Bouli Lanners) ondervragen verdachte
na verdachte, maar tot een oplossing
komen ze niet. De zaak wordt met de
dag kouder, tot het onderzoek officieel
wordt beëindigd. Regisseur Dominik
Moll (‘Lemming’) levert een ijzersterke
thriller, gebaseerd op een bestaande cold
case. Behalve een intense whodunnit is
de film ook een onderzoek naar man-
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nelijk geweld waarvan vrouwen het slachtoffer zijn, maar tegelijkertijd door de
samenleving worden afgerekend op wulps gedrag.
Frankrijk, 2022 114 min. Regie Dominik Moll Met Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Mouna Soualem 6tg Vanaf 8 december • Voorpremière
woensdag 7 december om 18.30 uur – kaarten nu te koop

In de wintermaanden is het nóg lekkerder om weg te zakken in een pluche stoel. Dat kan met
maar liefst vier nieuwe Franse titels die in december op onze doeken verschijnen. Bekende
gezichten, waargebeurde verhalen en een afwisseling tussen het bruisende Parijs en het
Franse platteland. Alles met dat welbekende vleugje flair dat alleen de Fransen hebben.

À PLEIN
TEMPS
Elke dag haast Julie zich van haar werk
in een luxehotel in de drukke Parijse binnenstad terug naar het platteland om
voor haar twee kinderen te zorgen. Door
het onophoudelijke ritme van wassen,
strijken, eten klaarmaken, rekeningen
betalen, ophalen, afzetten en inkopen
doen weet de alleenstaande moeder vaak
niet waar haar hoofd staat. Wanneer
ze eindelijk een sollicitatiegesprek heeft
geregeld voor een baan die meer bij haar
ambities past, breekt er een landelijke
staking van het openbaar vervoer uit. Het
fragiele evenwicht waar ze zo hard voor
gewerkt heeft, dreigt uit balans te raken.
Dit sociale drama van Eric Gravel voelt
aan als een thriller dankzij de energieke

vertolking van Laure Calamy. De toegewijde moeder komt terecht in een wervelwind
van onverwachte situaties en geïmproviseerde oplossingen die bijna evolueert in
een queeste op leven en dood.
Frankrijk, 2021 87 min. Regie Eric Gravel Met Laure Calamy, Anne Suarez
en Geneviève Mnich Vanaf 29 december

VOUS
N’AUREZ
PAS MA
HAINE
Parijs, 13 november 2015. Terwijl journalist Antoine Leiris thuis is met zijn
anderhalf jaar oude zoontje, komt zijn
vrouw om bij de terroristische aanslag
in het Bataclan Theater. Na het drama
stort Antoines wereld in. Drie dagen later
post hij op Facebook een ontroerende en
emotionele brief aan de daders met als
titel ‘Mijn haat krijgen jullie niet’. Antoine laat zien dat het leven hoe dan ook
door moet gaan, zonder de open blik te
verliezen. Zijn boodschap van hoop en

veerkracht gaat de hele wereld rond. De film is een adaptatie van Leiris’ boek, dat
in 2016 verscheen en prachtig neergezet door Cesar-winnaar Pierre Deladonchamps
in de rol van Antoine.
België, Duitsland, Frankrijk, 2022 103 min. Regie Kilian Riedhof Met
Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Anne Azoulay Vanaf 22 december
www.filmtheaterhilversum.nl
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Muziek
Festival
Hilversum
27-30 december

Het gevoel van Top 2000 beleef je in de binnenstad van Hilversum!
Muziekfestival Live 2000 is voor iedereen die geen genoeg kan krijgen
van de Lijst der Lijsten. Van 27 t/m 30 december is in het centrum van
Hilversum muziek te zien, te beleven en te horen! Op het Marktplein
gebeurt het. Dit is dé plek waar je kan luisteren naar liveoptredens van
tribute bands en test je je muziekkennis met de pop quiz. Ook in de
rest van Hilversum swingt Live 2000: van De Vorstin, LAB Mediaplein,
hits tijdens het winkelen tot het Filmtheater Hilversum.
Live 2000 is een initiatief van:

8

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Centrum
Hilversum, Gemeente Hilversum, Compleet Security,
LAB Mediaplein, Filmtheater Hilversum,
Theatercafé Muze, De Winter Sport en Mout.

Filmprogramma Live 2000
in Filmtheater Hilversum
Moonage Daydream
Dinsdag 27.12 | 20.45 uur
Moonage Daydream is een meeslepende
documentaire over David Bowie’s creatieve,
spirituele en muzikale reis.
‘Moonage Daydream’ is meer dan een
documentaire. Het is een genre-overschrijdende
filmische ervaring gebaseerd op een van de
meest iconische wereldberoemde rocksterren
aller tijden en lijkt nu al een van de bepalende
culturele momenten van het jaar te worden.
De film heeft de volledige goedkeuring van
Bowie’s nabestaanden en bevat veel van zijn
beste nummers, evenals nooit eerder vertoonde
concertbeelden.
De film is van de voor een Oscar genomineerde
filmmaker Brett Morgen, regisseur van ‘Cobain:
Montage of Heck’.

Candy
Woensdag 28.12 | 19.00 uur
Candy is een intiem portret van een zelfstandig
artiest, dochter en bonusmoeder die zichzelf
opnieuw uitvindt in moeilijke tijden.
Wereldberoemd saxofonist Candy Dulfer heeft
een hechte band met haar ouders. Haar vader
Hans, zelf gerespecteerd jazz-saxofonist, en
moeder Inge hebben zowel op muzikaal als
zakelijk gebied altijd een grote rol gespeeld
in haar carrière. Candy heeft opgetreden met
supersterren als Prince, David Stewart, Van
Morrison en Pink Floyd. Maar als de pandemie
uitbreekt en ze niet meer kan optreden, moet
Candy vechten om haar hoofd boven water te
houden. Ze maakt zich zorgen om haar kwetsbare
ouders, die op leeftijd geraken, en zal bovendien
de Dulfer naam door ongewenste kinderloosheid
niet kunnen doorgeven. Candy gaat echter niet
bij de pakken neer zitten en gaat naarstig op zoek
naar nieuwe mogelijkheden om maar muziek te
blijven maken en aan een nieuw album te werken.
Candy is een intiem portret van een zelfstandig
artiest, dochter en bonusmoeder die zichzelf
opnieuw uitvindt in moeilijke tijden.

In the court of
the Crimson King:
King Crimson at 50
Donderdag 29.12 | 19.00 uur
Laat virtuoze jazzmusici los op klassieke
muziektheorie en je krijgt de band King
Crimson, wiens baanbrekende prog-album
In the Court of the Crimson King genieën als
Kanye West, Kurt Cobain en Tool inspireerde.
Deze muziekmijlpaal is inmiddels 50 jaar oud,
reden voor deze uitmuntende rock-doc waarin
het verhaal achter de band wordt verteld met
dezelfde virtuositeit, onverwachte afslagen en
humor als in hun muziek.

Hallelujah: Leonard
Cohen, A Journey,
A Song
Vrijdag 30.12 | 19.00 uur
Een film gewijd aan de ontwikkeling van Cohens
carrière en de ontstaansgeschiedenis van
Hallelujah, het nummer waaraan hij zeven jaar
werkte en wat op papier uiteindelijk meer dan
honderdvijftig coupletten telde. Cohen’s meest
bekende en meest gecoverde song werd in eerste
instantie afgewezen door zijn platenmaatschappij,
maar vertolkingen van o.a. John Cale, Jeff Buckley
en Rufus Wainwright wekten Hallelujah weer
tot leven. Met ontroerende getuigenissen van
grote artiesten voor wie het lied een persoonlijke
toetssteen is geworden.
De documentaire bevat een schat aan nooit
eerder vertoond archiefmateriaal van de
Cohen Trust, waaronder Cohen’s persoonlijke
notitieboeken, dagboeken en foto’s, opnamen van
optredens en uiterst zeldzame geluidsopnamen
en interviews.
Met o.a. Leonard Cohen, Jeff Buckley, John
Cale, Brandi Carlile, Eric Church, Judy Collins,
Bob Dylan, Glen Hansard, Sharon Robinson en
Rufus Wainwright.

Hele playlist van Live 2000 weten? hilversumlive2000.nl
www.filmtheaterhilversum.nl
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Tweeluik:
Indisch Zwijgen
& Suni met
nagesprek

INDISCH
ZWIJGEN

Documentaires
In dit programma draaien we twee korte films van aanstormende talenten, die thema’s
die normaal gezegd verzwegen worden bespreekbaar maken. ‘Suni’ en ‘Indisch Zwijgen’
spreken zich uit over zaken waar een taboe op ligt.

SUNI

Drie Indische kunstenaars gaan de
confrontatie aan met hun familie
om te onderzoeken waarom zij generaties lang gezwegen hebben
over Nederlands-Indië.

Op een broeierige zomerdag bereidt Danaé, een jonge vrouw, zich
voor op een belangrijke auditie.
Het is moeilijk om haar aandacht
erbij te houden omdat deze steeds
opnieuw wordt opgeëist door ongewenst contact.

Nederland, 2022 32 min.
Regie Sven Peetoom, Juliette
Dominicus Met Amara van der
Elst, Mei Oele 1

Nederland, 2022 30 min.
Regie Edward de Jong, Rosa
Kreulen Met Rosa Kreulen, Isha
Ferdinandus 1

Te zien op zondag 4 december om
13.45 uur. De filmmakers zijn dan te gast voor
een nagesprek.

BLIND AMBITION

Hartverwarmende documentaire over de vier mannen die de internationale
wijnwereld op zijn kop zetten door als eerste team van Zimbabwe deel te
nemen aan de World Blind Wine Tasting Championships, de Olympische
Spelen van de wijnwereld. Van vluchtelingen tot top-sommeliers tot
hipsters: deze mannen werpen stereotypes van zich af. Het ongelooflijke
verhaal won de Publieksprijs op het Tribeca Filmfestival.
Australië, 2021 96 min. Regie Robert Coe, Warwick Ross 1t
Vanaf 1 december

MI PAÍS IMAGINARIO

Documentairemaker Patricio Guzmán (‘La Cordillera de los Sueños’,
‘Nostalgia de la Luz’) keert terug naar Chili om verslag te doen van de
onverwachte revolutie die in oktober 2019 begon. Guzmán moest Chili
na de mislukte revolutie van 1973 verlaten, toen het land ten prooi viel
aan de dictatuur. Maar nu is er hoop op een eerlijke samenleving. Na de
verhoging van de prijs voor een metrokaartje komt het in oktober 2019
tot protesten in Santiago. Anderhalf miljoen mensen gingen de straat
op. Nu is het tijd voor een nieuwe grondwet die de dictatuur definitief
achter zich laat. Het zijn vooral vrouwen die het voortouw nemen en
een belangrijke rol spelen bij het schrijven van deze nieuwe grondwet.
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Chili, 2022 85 min. Regie Patricio Guzmán
4ga Vanaf 8 december

Vier
kerstvakantie
in het
filmtheater

In de kerstvakantie staan er extra veel
kinderfilms op het programma!
Met titels voor alle leeftijden is er voor
ieder wat wils. Een leuk uitje met de
(klein)kinderen, lekker warm en knus in
het zachte pluche van het filmtheater.

YUKU EN DE
HIMALAYABLOEM (4+)

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar lied in dit levendige
avontuur vol verrassende vriendschappen en aanstekelijke muziek. Yuku,
het oudste kind uit een grote muizenfamilie, moet de voedselvoorraad
bewaken. Maar ze luistert liever naar haar oma, een meesterlijke verteller
met een wonderlijke ukelele. Wanneer het einde van oma’s leven nadert,
vertrekt Yuku op een muzikale zoektocht naar de eeuwig lichtgevende
Himalayabloem, zodat oma die kan meenemen op haar ‘laatste reis’.
België, Frankrijk, Zwitserland, 2022 64 min. Regie Arnoud
Demuynck, Rémi Durin 1 Nederlands gesproken Vanaf 15 december

ERNEST & CELESTINE:
OP AVONTUUR IN
BRABBELLAND (5+)
Ernest en Célestine gaan naar Brabbelland, waar Ernest vandaan komt, om
zijn kapotte viool te laten repareren. Daar komen ze erachter dat muziek
in het hele land verboden is, wat voor onze twee helden ondenkbaar is.
Vergezeld door handlangers, waaronder een mysterieuze gemaskerde
burgerwacht, zullen Ernest en Célestine proberen dit onrecht te herstellen en de vreugde terug in berenland te brengen. Ernest en Célestine
werden bedacht door tekenaar Gabrielle Vincent. De eerste film in 2012
werd genomineerd voor een Oscar. Sindsdien zijn de muis en de beer
uitgegroeid tot een hartverwarmend gezelschap voor de hele familie.

Frankrijk, Luxemburg, 2022 79 min.
Regie Jean-Christophe Roger 1 Nederlands
gesproken Vanaf 21 december

COMEDY QUEEN (9+)
Sasha is een 13-jarige tiener die onlangs haar moeder heeft verloren.
Haar moeder kampte met een depressie en besloot zelf haar leven te
beëindigen. Sacha’s vader is erg somber geworden en lachen doet hij
niet meer. Sascha bedenkt vier overlevingsregels voor zichzelf. Regel 1:
knip je lange haar af. Regel 2: lees geen boeken meer. Regel 3: zorg nooit
voor iets levends. En de belangrijkste, regel 4: word de koningin van de
lach! Want als ze haar vader weer aan het lachen kan krijgen, wordt het
leven weer wat lichter.
Zweden, 2022 95 min. Regie Sanna Lenken Met Oscar Töringe,
Sigrid Johnson, Frida Beckman 3at Vanaf 21 december
www.filmtheaterhilversum.nl
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Special events
Op dinsdag 13 december
vertonen we in samenwerking met mensenrechtenfilmfestival Movies that
Matter en de lokale Amnesty International-groep Hilversum de documentaire ‘Erasing Frank’.

ERASING FRANK

In het communistische Hongarije wordt punkzanger
Frank in een psychiatrische kliniek geplaatst. Daar ontmoet hij Hanna, die niet praat maar met wie hij een intuïtieve artistieke en persoonlijke band voelt. Samen zijn
ze vastberaden op te staan tegen het systeem. Het verontrustende drama is geschoten in korrelig zwart-wit.
De lokale Amnesty International-groep verzorgt bij deze film

Tweede Kerstdag:
Alleenstaandenbrunch en
voorpremière Mascarade

een randprogramma. Meer informatie is binnenkort te vinden
op onze website.
Hongarije, 2022 109 min. Regie Gábor Fabricius
Met Benjamin Fuchs, Kincsö Blénesi Eénmalig te zien
op dinsdag 13 december om 20.15 uur

Op maandag 26 december
om 11.00 uur zijn alleenstaanden van harte welkom in het
filmtheater voor een heerlijke
brunch met aansluitend een
voorpremière van ‘Mascarade’. Tussen 11.00 uur en
12.00 uur kun je aanschuiven aan de brunchtafel.
Om 12.00 uur starten we de film. Kaartjes voor brunch en
film kosten €22,50 en zijn verkrijgbaar via onze website.

MASCARADE

Nadat zijn danscarrière tot een einde is gekomen door een
ongeluk, verdoet Adrien zijn tijd aan de Franse Rivièra, waar hij
wordt onderhouden door voormalig filmster Martha. Zijn leven
neemt een nieuwe wending wanneer hij de prachtige oplichtster Margot ontmoet. Samen fantaseren ze over een beter leven
samen, waarvoor ze een duister plan bedenken. Een drama vol
bizarre plotwendingen aan de Cote d’Azur, met een heerlijke
hoofdrol van Isabelle Adjani als wereldvreemde superster.
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Frankrijk, 2022 135 min. Regie Nicolas Bedos Met
Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet 4gsah
Voorpremière maandag 26 december

Filmtheater Hilversum leent haar naam aan het feit dat er niet alleen maar films draaien. Met special events
als een talkshow, live ballet en diverse thema-avonden is er altijd iets extra’s te beleven.

Hilversum in Gesprek

met Marcel Poorthuis

Op dinsdag 20 december om
19.30 uur is Marcel Poorthuis
te gast in het filmtheater tijdens
onze maandelijkse talkshow Hilversum in Gesprek. Hij zal worden geïnterviewd door auteur
en econoom Arjo Klamer. Na de
talkshow, aansluitend om 21.00
uur, vertonen we zijn keuzefilm:
‘Fill the Void’.
Met Poorthuis, professor emeritus interreligieuze dialoog,
gaan we in gesprek over de erfenis van de Joodse traditie en
de wijze waarop dit doorwerkt in andere religies en de ge-

seculariseerde wereld. Wat kunnen we leren van het verhaal
van Mozes? Hoe beïnvloedt het Joodse gedachtegoed ons
schuldbesef en ons gevoel van verantwoordelijkheid? Poorthuis
heeft zijn wetenschappelijke carrière gewijd aan de dialoog
tussen religies. Arjo Klamer wil in dit gesprek van hem weten
waar deze dialoog toe leidt.
Marcel Poorthuis (1955) studeerde theologie en muziek. Hij
promoveerde op de messiaanse Talmoedcommentaren van
de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. Zijn publicaties
betreffen het rabbijnse jodendom, het vroege christendom,
filosofie en theologie van de religies.

Dinsdag 20 december
19.30 uur

Keuzefilm Marcel Poorthuis

FILL THE VOID

Shira, de jongste dochter uit een orthodox-joods gezin, kijkt
enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom
bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar oudere
zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira’s
huwelijk wordt uitgesteld. Esthers weduwnaar Yochay wordt
voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. Shira’s moeder wil
niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een
schokkend voorstel. Shira wordt gedwongen te kiezen tussen
gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens. Met
haar debuut ‘Fill the Void’ biedt de orthodox-joodse regisseur
Rama Burshtein een unieke inkijk in een wereld waar geloof,
tradities en bijbehorende dilemma’s centraal staan.

Israël, 2012 90 min. Regie Rama Burshtein
Met Hadas Yaron, Yiftach Klein Eénmalig te zien op
dinsdag 20 december 21.00 uur

Hilversum in Gesprek

met Marcel Gelauff

Onze gast voor januari is ook
bekend: op dinsdag 17 januari
schuift voormalig NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff aan voor
een gesprek met Cisca Dresselhuys. Na afloop vertonen we
zijn keuzefilm ‘The Village’ van
regisseur M. Night Shyamalan.
Kaarten zijn te koop via onze
website.

Scène uit
‘The Village’

Dinsdag 17 januari 2023
19.30 uur

www.filmtheaterhilversum.nl
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Verwacht in januari
THE BANSHEES
OF INISHERIN
Op een eiland voor de Westkust van Ierland probeert Padraic
(Colin Farrell) zijn vriendschap met Colm (Brendan Gleeson)
te redden, welke hij zonder redengeving abrupt beëindigd
heeft. Padraic gaat op zoek naar antwoorden, maar zonder
succes. Ondertussen stelt Colm een drastisch ultimatum om
zijn voornemen tot het beëindigen van de vriendschap duidelijk te maken. Een aangrijpend en vaak geestig drama van
de Martin McDonagh (‘In Bruges’), dat vriendschap tussen
mannen onder de loep neemt.
Verenigde Staten, Ierland, 2022 109 min.

Regie Martin McDonagh Met Colin Farrell, Brendan
Gleeson, Barry Keoghan Vanaf 26 januari
• Voorpremières vrijdag 30 december om 21.00 uur,
zaterdag 7 januari om 19.00 – kaarten nu te koop

BROKER

Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda (‘Shoplifters’, ‘Nobody Knows’) is terug met een ontroerend, prachtig gefilmd
Zuid-Koreaans drama. Sang-hyeon en Dong-soo stelen ter
vondeling gelegde baby’s, om ze vervolgens aan te bieden op
de adoptiemarkt. Wanneer moeder So-young terugkomt op
de beslissing om haar baby af te staan, ontdekt ze de illegale
praktijk. Overspoeld door gevoelens van zowel moederliefde als
wanhoop, besluit ze te helpen bij de zoektocht naar geschikte
ouders voor haar kind. Net als de eerdere films van Kore-eda
is ‘Broker’ een prachtig modern sprookje over familiebanden
tussen outcasts die door gedeelde ervaringen ontstaan.

Zuid-Korea, 2022 129 min. Regie Hirokazu Kore-eda
Met Song Kang-ho, Dong-won Gang Vanaf 12 januari
• Voorpremière woensdag 11 januari 18.30 uur – kaarten
nu te koop

LES CINQ DIABLES

Vicky heeft een magisch talent: ze heeft een buitengewoon
reukvermogen en kan niet alleen elke geur die ze ruikt herkennen, maar ook reproduceren. Haar kamer staat vol potjes
met haar geurenverzameling. Het meest trots is ze op de geur
van haar moeder Joanne. Vicky is idolaat van Joanne en vindt
het lastig dat ze haar met anderen, zoals haar vader, moet
delen. Dat wordt nog erger wanneer haar vaders zus Julia
ineens opduikt. Voor haar creëert Vicky een geur die zo sterk
is, dat hij Vicky meevoert naar magische herinneringen die
licht werpen op de geheimen van haar dorp, haar gezin en
haar eigen bestaan. De film van Léa Mysius (‘Ava’) beleefde
zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes.
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Frankrijk, 2022 126 min. Regie Léa Mysius Met Adèle
Exarchopoulos, Moustapha Mbengue, Sally Dramé
Vanaf 5 januari • Voorpremière woensdag 4 januari
19.00 – kaarten nu te koop

OP ZOEK NAAR HET
PERFECTE
CADEAUTJE?

MAATJE

GEZOCHT!

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

info@maatjesprojectgooi.nl
035 640 00 61

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje
12-02-20
gezocht_v3.ind
10:26

Weet jij waar je woning warmte verliest?
Nee? Vraag dan de gratis
30%
warmte-quickscan aan!

10%

Scan de QR-code en
bekijk ons aanbod.
30%

20%

10%

‘s-Gravelandseweg 46a | 1211 BT Hilversum
www.deoogkas.nl

e c h t e l i e f d e v o o r wat
h e t l e v e n l e u k e r m a ak t

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk
's- G ravel a n d s eweg 3 , Hi lve rs u m
w w w.ec hte li efd e k a as .n l

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

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

www.florisenco.nl
info@florisenco.nl
035-526 48 56
06-45 300 298
www.filmtheaterhilversum.nl
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VOORUITBLIK
Kaarten zijn nu te koop

ZA

3 december

DO

15 december

21.00 Voorpremière:
Triangle of Sadness

18.30 Triangle of Sadness

ZO

21.00 Triangle of Sadness

4 december

09.30 Ontbijt & Film:
Armageddon Time
13.45 Suni + Indisch Zwijgen
+ nagesprek

WO

7 december

18.30 Voorpremière:
La Nuit du 12

DO

8 december

18.45 Armageddon Time
20.15 Royal Opera House Live:
De Notenkraker

VR

9 december

18.45 Armageddon Time

ZA

10 december

18.45 Armageddon Time

MA

12 december

19.30 The Proof of the Pudding Architectuurspecial

13 december

DI

14.00 SENVER:
Armageddon Time
20.15 Movies that Matter:
Erasing Frank

WO

14 december

VR
ZA

16 december
17 december

21.00 Triangle of Sadness

MA

19 december

21.00 Rainbow Night:
Mascarpone

ZO

18 december

13.30 Voorpremière:
De Acht Bergen

DI

20 december

19.30 Hilversum in Gesprek
met Marcel Poorthuis
21.00 Keuzefilm Marcel Poorthuis:
Fill the Void

WO

21 december

19.00 Dag van de Korte Film 2022

DO

22 december

18.30 De Acht Bergen

VR

23 december

18.30 De Acht Bergen

ZA

24 december

15.45 Klassieker:
Mulholland Drive
18.45 De Acht Bergen

MA
DI

27 december

20.45 Live 2000: David Bowie - 		
Moonage Daydream
21.15 Klassieker:
Mulholland Drive

WO

28 december

19.00 Live 2000: Candy

DO

29 december

18.45 Living
19.00 Live 200:
In the Court of the Crimson
King - King Crimson at 50

VR

30 december

18.45 Living
19.00 Live 2000: Hallelujah: Leonard
Cohen, A Journey, A Song
21.00 Voorpremière:
The Banshees of Inisherin

ZA

31 december

14.00 Living

WO

4 januari 2023

19.00 Voorpremière:
Les Cinq Diables

ZA

7 januari 2023

19.00 Voorpremière:
The Banshees of Inisherin

WO

18.45 Voorpremière: Living

26 december

14.00 Voorpremière: Broker

11 januari 2023

18.30 Voorpremière: Broker

See all you can see met:

Kijk voor ons volledige programma, data en tijden op: www.filmtheaterhilversum.nl

