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Geachte bezoeker,

Voor u ligt het programma van het 

Filmfestival Hilversum dat van 7 t/m 11 

oktober voor de derde keer in ons Film-

theater plaatsvindt. Het is prachtig om 

te constateren dat dit evenement zich 

door het succes van de voorgaande 

edities nu al een belangrijke plaats heeft 

veroverd op de culturele agenda van 

Hilversum en het Gooi. En gezien de 

reacties en vragen van vele bezoekers 

kijkt u al net zo reikhalzend naar deze 

derde editie uit als wij allemaal binnen 

ons Filmtheater. 

Wederom is het ons gelukt een veelzijdig programma te maken waar-

bij grote titels worden afgewisseld met zogenaamd kleinere films. Het 

maakt het bezoeken van ons festival denk ik alleen maar interessanter. 

Veel films hebben opnieuw muziek als thema.

Ik noem hier graag een aantal highlights. Met de film ’Youth’ van Paolo 

Sorrentino - de opvolger van het prachtige ’La Grande Bellezza’ – bieden 

wij u weer een zeer aansprekende film als opening. We hebben Ad Visser 

bereid gevonden een inleiding op de film te verzorgen. Voorafgaand aan 

film en inleiding zal Hilversums burgemeester Pieter Broertjes de opening 

van het festival verrichten.

Er staan deze editie maar liefst twintig voorpremières op het pro-

gramma. Van een vals zingende operazangeres in ’Marguerite’- tegen wie 

niemand durft te zeggen hoe ze klinkt - tot het bizarre liefdesverhaal ’The 

Lobster’ waarin het niet langer is toegestaan om als single door het le-

ven te gaan. Vanzelfsprekend staat er veel muziek op het programma. 

U ziet films over artiesten als The Who (’Lambert and Stamp’ die bij ons 

de Nederlandse première beleeft), James Brown, Racoon, Jimi Hendrix, 

Spandau Ballet, Wibi Soerjadi, Paco de Lucía en Bach. Ook vertonen we 

de nieuwe directors cut van de beroemde film ’Studio 54’.

Buiten al die films hebben we ook weer een heerlijke randprogram-

mering met veel live muziek in zowel de grote tent op het plein voor ons 

theater als in de filmzalen. In deze festivalkrant leest u alles over de films 

en de andere programmaonderdelen.

Het organiseren van zo’n groot evenement betekent veel extra werk 

voor onze medewerkers en vrijwilligers. Het is als voorzitter geweldig om 

te zien met welk enthousiasme en welke enorme gedrevenheid ieder zich 

op zijn/haar gebied het vuur uit de sloffen rent om ook de derde versie 

van ons filmfestival te doen slagen. Als stichting zijn wij hen bijzonder veel 

dank verschuldigd. Van 7 t/m 11 oktober zult u het resultaat van al die in-

zet zien. Dankbaar zijn wij opnieuw ook onze sponsors voor hun financiële 

inbreng, onmisbaar voor het organiseren van dit grote evenement.

Namens iedereen van het Filmtheater heet ik u van harte welkom en 

wens ik u bijzonder veel kijk- en luisterplezier bij ons derde Filmfestival 

Hilversum!

Marc Aijtink,

Voorzitter Stichting Filmtheater Hilversum

Feestelijke openingsavond
Woensdagavond 7 oktober opent Paolo Sorrentino’s ´Youth (La Giovinez-

za)´ de derde editie van Filmfestival Hilversum in alle drie de zalen. 

In de Rode Zaal zal burgemeester Pieter Broertjes om 20.00 uur het fes-

tival ceremonieel openen. Daarna zal presentator en artiest Ad Visser een 

boeiende inleiding houden op de openingsfilm. Via een live-stream is dit 

allemaal ook te zien in de Groene en de Blauwe zaal.

‘Youth’ is Sorrentino’s opvolger van zijn Oscarwinnende ‘La grande 

bellezza’, met in de hoofdrollen Michael Caine en Harvey Keitel.  

Fred (Michael Caine) en Mick (Harvey Keitel) zijn al jarenlang met el-

kaar bevriend. Hoog in de Zwitserse Alpen brengen de twee oude vrien-

den de zomer door in een luxe kuuroord. Terwijl ze genieten van hun wel-

verdiende rust, kijken ze terug op hun veelbewogen levens en bekritiseren 

ze op humoristische wijze de levens van hun kinderen en van andere ho-

telgasten. Mick is nog steeds actief als regisseur en werkt aan het script 

van zijn nieuwe film. Fred daarentegen, een wereldberoemde dirigent en 

componist, is inmiddels met pensioen. Hij heeft er geen enkele behoefte 

aan terug te keren naar zijn muziek. Maar toch is er iemand die koste wat 

kost zijn composities wil horen en hem opnieuw een orkest wil zien lei-

den. Bereidt u vast voor op fantastisch acteerwerk, wervelende beelden, 

prachtige muziek en geweldige landschappen. ‘Youth’ is niet alleen een 

film over ouderdom, maar juist ook over jeugd en creativiteit en de kunst 

van het leven. En dit vol humor en warmte.

Kaarten zijn te koop via onze website en kosten € 12,50. Dat is inclu-

sief ontvangst met bubbels en na afloop hapjes en een spetterend optre-

den van Daniel Cane & The Rebellion. Wees er snel bij!

Op pagina 7 vindt u een uitgebreide beschrijving van ‘Youth’.

Michael Caine Harvey Keitel in ‘Youth’. 3
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•  Bouw uw eigen huis. Dit kan ook samen met anderen.

•  6 kavels vanaf 391 m², prijzen vanaf € 580 per m².

•  Start inschrijving 12 oktober.

•  Vrijheid in keuze architectuur.

•  Kavels aan de grens van een uniek natuurgebied.

•  Voorzieningen van Hilversum binnen handbereik.
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Kaartverkoop en praktische zaken
Kaartverkoop
Wij adviseren onze bezoekers om toegangskaarten zoveel mogelijk online 

te kopen. Dit kan op onze website www.filmtheaterhilversum.nl.

Het is ook mogelijk om kaarten aan de kassa te kopen. Deze is dagelijks 

geopend vanaf 13.00 uur. Op festivaldagen gaat de kassa om 10.00 uur 

open. Haal gereserveerde kaarten zo snel mogelijk op. Dit kan vanaf nu al, 

dus ruim voor de start van het festival. Alle reserveringen vervallen een uur 

voor aanvang van de voorstelling.

Tarief
Wij hanteren tijdens het festival voor de filmvoorstellingen een basistarief 

van  € 8,50 per voorstelling. Er is tijdens het festival geen CJP of 65+ 

korting. Voor sommige voorstellingen geldt een afwijkende toegangsprijs. 

Dit staat aangegeven bij de desbetreffende voorstelling. Vrijkaartjes zijn tij-

dens het festival niet geldig. Er kan uiteraard wel gebruik gemaakt worden 

van de Filmtheaterbon of de Nationale Bioscoopbon.

Paviljoen
Tijdens het festival komt er op het Herenplein voor ons filmtheater een 

paviljoentent te staan. Het paviljoen is net als het filmtheater tijdens het 

festival dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Hier kan geborreld en gegeten 

worden en dagelijks zijn er live optredens. Deze zijn vrij toegankelijk. Alle 

informatie hierover is terug te vinden in het programma.

Algemene info over de films 
die we vertonen tijdens het festival
Vrijwel alle films die we tijdens het festival vertonen zijn Nederlands on-

dertiteld of Nederlands gesproken. Uitzonderingen hierop zijn films die 

we speciaal voor het festival importeerden uit het buitenland: ’54, the 

director’s cut’ (Engels gesproken, niet ondertiteld), ‘Bach: a passionate 

life’ (Engels gesproken, niet ondertiteld), ‘Lambert & Stamp’ (Engels, Duits 

en Frans gesproken. Alleen de (korte) Franse en Duitse delen zijn Engels 

ondertiteld), ‘Mr. Dynamite: the rise of James Brown’ (Engels gesproken, 

niet ondertiteld), ‘Paco de Lucía: a journey’ (Spaans gesproken, Engels 

ondertiteld), de opera ‘Il Trovatore’ (Italiaans, Engels ondertiteld).

Voor de vroege vogels: 
gratis koffie met iets lekkers!
Voor de bezoekers van de eerste ochtendvoorstellingen op donderdag 

8 en vrijdag 9 oktober (11.00, 11.15 & 11.30 uur) is er een gratis kopje 

koffie of thee met iets lekkers. 

Eten in het filmtheater
Om het mogelijk te maken meerdere voorstellingen te bezoeken zonder 

tussendoor naar huis te hoeven, serveren wij dagelijks o.a. broodjes, soep 

en in de avond een heerlijke festivalhap. We verzorgen dit in samenwer-

king met Slagerij Chateaubriand en Groentewinkel Joop Sjouwerman. 

De avondmaaltijd kan tussen 17.30 uur en 20.00 uur worden genuttigd. 

Hiervoor dient  een kaartje gekocht te worden voor de gewenste dag. 

Dit kan online of aan de kassa, net als de reguliere kaartjes. Vanwege 

de beperkte beschikbaarheid is het raadzaam om op tijd een kaartje te 

kopen. Prijs van de festivalhap is € 12,50 per persoon. Het menu is elke 

dag verschillend:

 Donderdag:
Nasi met babi pangang en een satéstokje

 Vrijdag: 
Goulash met aardappelpuree en groenten 

 Zaterdag:
Kip in kerriesaus met rijst en groenten

 Zondag: 
Pasta met gehakt en stroganoffsaus met groenten

(Wijzigingen voorbehouden, op alle dagen is er een vegetarisch alternatief.)

Bereikbaarheid
Filmtheater Hilversum is gemakkelijk per openbaar vervoer bereikbaar. 

Vanaf station Hilversum is het slechts circa vijf minuten lopen. Wie toch 

met de auto komt raden we aan te parkeren in de parkeergarages: Hil-

vertshof, Gooiland of Gooische Brink.

Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211DR Hilversum
telefoon 035 623 54 66 | info@filmtheaterhilversum.nl

www.filmtheaterhilversum.nl

Catherine Frot als Florence 
Foster Jenkins in ‘Marguerite’.
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Fred (Michael Caine), een voormalig componist en dirigent, komt al 

tientallen jaren naar het luxe hotel. In een comfortabele stoel met de 

prachtige Alpen op de achtergrond leest hij iedere dag uitgebreid de krant 

en lijkt hij volledig tot rust te komen. Hij is gepensioneerd en hoewel zijn 

dochter Lena (Rachel Weisz, ook op ons festival te zien in ‘The lobster’) 

hem probeert aan te sporen zijn carrière weer op te pakken, heeft hij daar 

geen enkele behoefte aan. Dit in tegenstelling tot Mick, die nog steeds 

actief is als regisseur en aan zijn laatste filmscript werkt. Het moet zijn 

meesterwerk worden - de kroon op zijn carrière - met zijn muze Brenda 

(Jane Fonda) in de hoofdrol. 

Naast vrienden zijn de twee ook familie van elkaar. Freds dochter is 

getrouwd met Micks zoon. Terwijl de dagen in de spa langzaam verstrij-

ken, kijken de beide mannen terug op hun veelbewogen levens en geven 

ze ondertussen op humoristische wijze hun ongezouten mening over de 

levens van hun kinderen, de jonge studenten in Micks scriptgroepje en de 

andere hotelgasten.

En hoewel Fred geen enkele behoefte heeft terug te keren naar zijn mu-

ziek, heeft iemand met hoog aanzien – de Britse Koningin - er alles voor 

over om de grootmeester nog eenmaal zijn beroemde composities te zien 

en horen dirigeren.

Het tedere ‘Youth’, met adembenemende landschappen en fantastische 

muziek, is de tweede Engelstalige film van Paolo Sorrentino. Vol warmte 

en humor stelt hij de vraag of de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven 

op elk moment kunnen komen. Ook op onze oude dag?

Italië, Frankrijk, Zwitserland, GB 2015 | 118 min | Regie: Paolo Sorrentino

Met Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda, Paul Dano

3st

Twee oude vrienden, Fred en Mick (Michael Caine en Harvey Keitel), 

brengen iedere zomer door in een luxe kuuroord hoog in de Zwit-

serse Alpen. Daar genieten ze van hun welverdiende rust en reflecteren 

ze op hun verleden, het heden en de absurditeit van de wereld. ‘Youth’ 

is Paolo Sorrentino’s langverwachte opvolger van ‘La grande bellezza’, 

die in Nederland alleen al meer dan 230.000 bezoekers trok en werd 

bekroond met de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

OPENINGSFILM:

Youth [La giovinezza] WO 20.00 | DO 14.00 | VR 22.15
ZA 13.45 | ZO 20.45
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Arnulfo Rubio (Krystian Ferrer), een jonge Mexicaan, verdient de kost 

door wapens vanuit Arizona in de VS naar Mexico te smokkelen. Zijn 

klant is een groot Mexicaans drugskartel. Arnulfo weet echter niet dat hij 

al een tijdje in de gaten wordt gehouden door politieagent Hank Harris 

(een geweldige rol van Tim Roth) van de ATF, een organisatie die het, in 

het bestrijden van de uiterst criminele Mexicaanse drugskartels, zelf niet 

zo nauw neemt met de wet.

Op een dag maakt Harris echter een noodlottige vergissing. Arnulfo raakt 

in paniek, neemt Harris in gijzeling en besluit hem naar zijn bazen in Mexico 

te brengen. Tijdens de 600 miles lange reis naar het zuiden zitten de twee in 

de auto met elkaar opgescheept. Langzamerhand beginnen ze aan elkaar 

te wennen en lijkt er zelfs vriendschap te ontstaan. 

Spannend en emotioneel misdaaddrama dat op het Filmfestival van Berlijn 

werd bekroond als beste debuut.

Mexico, VS | 2015 | 85 min. | Regie: Gabriel Ripstein

Met: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Aurora Herrington-Auerbach

Studio 54 was eind jaren zeventig de beroemdste nachtclub van New 

York. Met disco, drank en drugs, en heel veel celebrities. De club ging 

al na een paar jaar ter ziele en een herstart was ook niet succesvol. In 

1998 verfilmde regisseur Mark Christopher het verhaal van de mythische 

nachtclub aan West 54th Street. 

 Maar het donkere, broeierige en homo-erotische karakter van de film was 

voor distributeur Miramax te veel van het goede. ´54´ werd pas uitgebracht 

nadat er 40 minuten waren uitgeknipt en er 30 minuten nieuw geschoten 

materiaal aan was toegevoegd. 

Recensenten maakten gehakt van de film en het publiek bleef massaal weg. 

Regisseur Mark Christopher hield er een rotgevoel aan over. De uitgebrachte, 

verminkte versie werd spottend ‘55’ genoemd. Nu heeft Christopher de film 

alsnog zo gemaakt als hij eigenlijk wilde. We zien de knappe, opportunistische 

Shane uit New Jersey (Ryan Philippe) die van eigenaar Steve Rubell (een 

serieuze rol van Mike Myers) een baantje in de club krijgt. Daar geeft Shane 

zich over aan het hedonisme van de rich and famous. Deze nieuwe versie 

werd eerder dit jaar enthousiast ontvangen op het filmfestival van Berlijn. 

Niet eerder te zien geweest in Nederland!

VS | 106 min. | Engels gesproken, niet ondertiteld | Regie: Mark Christopher 

Met: Ryan Phillippe, Salma Hayek, Mike Myers

TIP!   Zaterdagavond

tussen 22.00 en 01.00 uur:

(Stille) Disco met 
DJ Hallie en Luc (pag. 29) 

ZA 16.45600 miles

54, the director’s cut ZA 22.15 | ZO 19.00  
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Genieten van Bach in samenwerking met 
Cantate op de Brink!

Deze documentaire, geschreven en gepresenteerd door John Eliot Gar-

diner, een van ‘s werelds toonaangevende vertolkers van de muziek 

van Bach, neemt ons mee op een fysieke, muzikale en intellectuele reis 

op zoek naar Bach, de man en de muzikant.

Het meest bekende portret van Bach toont hem 62 jaar oud, een nogal 

ongelukkig uitziende oude man met pruik en formele jas. Dit conservatieve 

imago van Bach staat echter in schril contrast met het leven dat hij heeft 

geleid met openbare vechtpartijen en perioden in de gevangenis. 

Gardiner onderneemt in deze film een reis door Bachs Duitsland en maakt 

gebruik van de - relatief weinige - informatie die er over Bach is om een 

totaalbeeld van hem te geven ., Daarbij ligt de focus op de muziek als be-

langrijkste informatiebron om de ware Bach te leren kennen. Speciaal voor de 

film uitgevoerde delen van Bachs meesterwerken komen voorbij: de Matthäus 

Passion, de Johannes Passion en de Hohe Messe.

GB 2013 | 89 min. | Regie: Cesca Eaton (Engels gesproken, 

niet ondertiteld) | Met: dirigent John Eliot Gardiner | Toegang € 10,-

Voorafgaand aan ‘Bach: a passionate life’ is er een korte introductie en 

live muziek, verzorgd door Cantate op de Brink, een zeer succesvolle 

muziekserie in Hilversum. Dit jaar viert Cantate op de Brink haar 10-jarig 

jubileum. Al tien jaar genieten zo’n 300 liefhebbers per uitvoering in de 

Grote Kerk op de Kerkbrink van fraaie cantates van Johann Sebastiaan 

Bach. Met professionele musici en solisten en vooraanstaande koren 

uit de regio is het niveau hoog.

Sopraan Marjon Strijk, onder meer bekend van de Nederlandse Bachver-

eniging, brengt u samen met verschillende strijkers alvast in de stemming.

Nieuwsgierig geworden naar de muziekserie? 

Kijk op www.cantateopdebrink.nl. Of nog beter: wees hartelijk welkom 

op 3 oktober, 21 november, 16 januari, 5 maart en 21 mei. 

Grote Kerk Hilversum, Kerkbrink 4. 

Praktijk voor huidverzorging

Neuweg 241
1214 GR Hilversum

035 623 25 93
edithfranke@hotmail.com

Edith 
Franke-Köster

ZA 16.30 Bach: a passionate life
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FAIRTRADE &
ORGANIC

We are the 
coffee professionals

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, Hilversum
www.dille-kamille.com

Omdat geluk in
kleine dingen zit...

Van Dorp installaties 
de duurzame totaalinstallateur
Van Dorp installaties is een landelijke opererend installatiebedrijf binnen de utiliteits-

bouw. Als totaalinstallateur bieden wij een totaalpakket aan technische diensten en 

kunnen wij alle technieken in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren.

Kijk op www.vdi.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging.

Amersfoort  |  Amsterdam  |  Breda  |  Deventer  |  Heerenveen  |  Helmond  |  Hengelo  |  Leiden  |  Oud - Beijerland  |  Rotterdam  |  Venlo  |  Zevenaar  |  Zoetermeer

Met kennis en respect

Naamloos-2   1 10-06-13   17:00



Muzikant Danny Collins (Al Pacino) kan de manier van leven uit de 

hoogtijdagen van zijn carrière niet loslaten. Een leven dat sinds de 

jaren ’70 bestaat uit drugs, rock ‘n roll en een veel te jonge vriendin. Als hij 

echter een brief van ex-Beatle John Lennon vindt die nooit is aangekomen, 

wordt hij ertoe aangezet om zijn leven om te gooien. De feel-good film 

‘Danny Collins’  gaat over inspirerende muziek en liefde, waarbij het nooit 

te laat is om een tweede kans te krijgen.

VS, 2015 | 107 min. | Regie: Dan Fogelman | Met: Al Pacino, Christopher 

Plummer, Annette Bening, Jennifer Garner 3ht

Op een eilandje in een rivier beginnen een oude boer en zijn kleindochter 

een hutje te bouwen en maïs te zaaien. Zulke vruchtbare eilandjes 

komen na de winter, als het water wat zakt, tijdelijk boven. Het eiland ligt 

in oorlogsgebied, op de grens tussen Georgië en Abchazië. Maandenlang 

werken de oude man en zijn kleindochter keihard om de oogst veilig te 

stellen, genadeloos overgeleverd aan de weerselementen. Af en toe vaart 

er een boot met soldaten voorbij en op een bepaald moment spoelt een 

gewonde Georgische soldaat aan.

Met zijn tweede film ‘Corn Island’ maakt regisseur George Ovashvili een 

onvergetelijke indruk. Op een bijna meditatieve manier wordt een eenvoudig 

verhaal verteld, maar met een spanningsboog om van te smullen. En die 

spanning zit niet in hetgeen we te zien krijgen, maar juist in wat we allemaal 

niet te zien krijgen. De beelden zijn van een adembenemende schoonheid. 

Het ritme en de montage geven je het gevoel alsof je er zelf bij was. 

Georgië, Duitsland, Frankrijk, 2014 | 100 min. | Regie: George Ovashvili

Met: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Tamer Levent

In deze documentaire reist filmmaker Matthijs Meulblok door Nederland 

en naar Parijs om uit te zoeken hoe we het chanson kunnen definiëren. 

De meningen zijn er altijd verdeeld over geweest. Is het chanson een genre, 

een stroming, taalgebonden of niet, of juist iets anders? Door gesprekken 

te voeren met muzikanten, radiomakers en kenners hoopt Meulblok een 

antwoord te vinden op de vraag: Wat is ‘Une belle chanson’?

Matthijs Meulblok (23) is een film- ,radio- en televisiemaker, opgegroeid in 

het Zeeuwse Burgh-Haamstede. In 2012 maakte hij zijn filmdebuut met het 

zesluik ‘Poetry by the sea’. Een lange arthouse film waarin zes gedichten 

van verschillende schrijvers waaronder hijzelf werden verfilmd, elk op een 

eigenzinnige manier. In 2013 maakte hij samen met regisseur Naftalie Vader 

de film ‘Speling van het Licht’, naar het gelijknamige verhaal van Franca Treur. 

‘Une belle chanson’ is zijn eerste documentaire. 

Nederland, Frankrijk, 2015 | 70 min. | Regie: Mathijs Meulblok

Met: Gonda den Dekker, Tamara van Esch, Miguel Angel, Peter van Bruggen, 

Elise Preys, Sébastien Delage, Tess van der Zwet

Regisseur Matthijs Meulblok is 

persoonlijk bij de voorstelling 

aanwezig om vragen van het 

publiek te beantwoorden.

DO 16.30 | ZA 22.45   Danny Collins

DO 19.00   Une belle chanson

ZO 17.15 Corn island
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Verfilming van de gelijknamige roman uit 2009 van de succesvolle schrijf-

ster Tatiana de Rosnay, die internationaal doorbrak met de bestseller  ‘Haar 

naam was Sarah’.

De recalcitrante, veertigjarige Antoine verkeert in een moeilijke fase in 

zijn leven. Zijn werk als architect biedt geen uitdagingen meer, hij is 

verlaten door zijn vrouw, de relatie met zijn kinderen is gecompliceerd en 

hij heeft onenigheid met zijn zus Agathe. Zijn complexe karakter wordt 

veroorzaakt door zijn groeiende obsessie met de mysterieuze dood van 

zijn moeder 30 jaar geleden, een traumatische gebeurtenis die hij nooit 

heeft kunnen verwerken. Zijn vader heeft destijds het onderwerp als taboe 

verklaard en iedereen verboden over haar dood te praten. Antoine besluit 

dat het tijd wordt zijn verleden onder ogen te komen en de waarheid te 

achterhalen. 

Frankrijk, 2015 | 105 min. | Regie: Francois Favrat

Met: Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana  3td

Muriel is schoonheidsspecialiste én een zeer grote fan van de su-

per populaire Franse charmezanger Vincent Lacroix. Ze is dan ook 

compleet overdonderd als Vincent in het holst van de nacht voor haar 

deur staat op zoek naar hulp. Hij moet dringend af van een heel bijzonder 

pakket in de koffer van zijn auto: het lichaam van zijn overleden vriendin. 

Muriel stelt verder geen vragen en schijnbaar achteloos aanvaardt zij de 

delicate opdracht. 

Frankrijk, 2014 | 104 min. | Regie: Jean Henry

Met: Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon

Vanaf 11 december is de tentoonstelling ‘David Bowie is’ te zien in 

het Groninger Museum. Deze brak begin vorig jaar in het beroemde 

Victoria and Albert Museum in Londen alle bezoekersrecords. Het V&A 

kreeg namelijk - als eerste ooit - ongelimiteerd toegang tot het ‘David Bo-

wie Archive’ om dit overzicht van Bowie’s fantastische carrière te kunnen 

maken. Lyrische recensies volgden: ‘Stijlvol en buitensporig’ kopte The 

Times, ‘Een overwinning’ aldus The Guardian.

December duurt nog even, maar ‘David Bowie is’ is bij ons nu al te zien in 

de vorm van deze bijzondere documentaire, geschoten op de slotavond van 

de tentoonstelling in Londen. De curatoren van V&A, Victoria Broackes en 

Geoffrey Marsh, nemen u mee door deze unieke tentoonstelling. Ook spre-

ken er speciale gasten. Zij allen geven een fascinerend inzicht in de meest 

memorabele muziek, foto’s, video’s en kostuums, en ook in heel persoonlijke 

items als nooit eerder getoonde albumhoezen, handgeschreven teksten, 

dagboeken en set-ontwerpen. Een uniek document dat de creativiteit en 

evolutie van David Bowie’s visie en ideeën onthult.

GB, 2014 | 100 min. | Regie: Hamish Hamilton

David Bowie is ZO 18.45

Elle l’adore DO 11.00   

Die laatste zomer DO 11.30 | ZA 17.45
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Cabaretier, schrijver en liedjesmaker Hans Dorrestijn staat bekend om 

zwartgallige teksten, maar hijzelf vindt zich “best een gezelligheids-

dier”. Deze documentaire biedt een onverwachte kijk op de schijnbare 

tegenstrijdigheden.

In de film vertelt Dorrestijn openhartig over zijn trieste jeugd en welke invloed 

die op hem heeft gehad. Die openhartigheid is niet eens zo bijzonder, want uit 

de vele door hem geschreven liedjes in de documentaire kun je afleiden dat hij 

eigenlijk altijd alleen de bittere waarheid aan zijn publiek heeft toevertrouwd. 

Nu hij wat ouder is geworden lijkt hij in rustiger vaarwater te komen. Hij 

hoeft niet meer zo nodig achter de meiden aan en vogels kijken geeft hem 

rust bij zijn somberte. Dat zet voor hem de gebeurtenissen uit zijn jeugd, zijn 

overwonnen alcoholisme en zijn mislukte relaties in een ander perspectief. 

Daardoor kan hij er weer tegen. Hij wordt er zelfs heel af en toe een beetje 

gelukkig van.

Nederland, 2015 | 53 min. | Regie: Hans Quatfass | Toegang € 6,00

Vrije Italiaanse bewerking van de succesroman ‘Het Diner’ van Herman Koch. 

Paolo is kinderarts in een druk ziekenhuis in Rome. Zijn vrouw Clara 

is gids bij het Ara Pacis Museum en samen hebben ze een 16-jarige 

zoon, Michele. Paolo’s broer is advocaat met een drukke praktijk en heeft 

een leuke tienerdochter, Benedetta, in dezelfde leeftijd als Michele. Op 

het oog hebben beide families alles, maar ondanks hun comfortabele 

leven zijn er spanningen. Over het regelmatige diner wat ze met elkaar 

hebben, in steeds weer hetzelfde restaurant, over de arrogantie van Paolo 

en zijn succesvolle praktijk of over Clara en haar ziekelijke bezorgdheid 

om Michele. Maar dan worden de vier ouders geconfronteerd met een tv-

uitzending met beelden van de mishandeling en dood van een zwerfster. 

De gevolgen voor beide families zijn desastreus.

Italië, 2014 | 92 min. | Regie: Ivano De Matteo | Met: Alessandro 

Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio  3gad

Jimmy is 13 jaar en woont in een industriestadje in Oost-Frankrijk. Omdat 

zijn moeder en haar vriend het in de opvoeding laten afweten, wordt 

hij gedwongen om snel volwassen te worden. Zo neemt hij een groot deel 

van de zorg voor zijn jongere broertje Kevin op zich. In de zomervakantie 

wordt Jimmy geconfronteerd met de grenzen van zijn kleine dorpje en van 

zijn jonge bestaan, terwijl hij schippert tussen zijn dolende moeder en een 

driftige stiefvader die hem onder de duim houdt.

‘Une enfance’ is de nieuwe film van Philippe Claudel (‘Il y a longtemps que 

je t’aime’, ‘Tous les soleils’, ‘Avant l’hiver’).

Frankrijk, 2015 | 100 min. | Regie: Philippe Claudel | Met: Patrick d’Assumçao, 

Pierre Deladonchamps, Jules Gauzelin 3adht

TIP!   Zondag 12.15 uur:

Live optreden van Fabian Dammers (pag. 29)

Une enfanceDO 17.00 | ZA 11.00   

Hans Dorrestijn, 
de kunst van het lijdenVR 15.30 | ZO 13.00   

I nostri ragazziDO 13.00 | ZO 13.15   
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Wanneer Jimi Hendrix (André Benjamin) in New York wordt ontdekt 

door model Linda Keith (Imogen Poots) neemt zijn leven een bete-

kenisvolle wending. Linda ziet hem in de nachtclubs van New York waar hij 

optreedt als ‘Jimmy James and the Blue Flames’. Ze overtuigt hem ervan 

om naar Londen te gaan waar zij, als de vriendin van Keith Richards, in 

de muziekwereld belangrijke contacten heeft. Ook leent ze hem de gitaar 

van Keith Richards. Dit is het begin van zijn triomftocht als voorman van 

de ‘Jimi Hendrix Experience’.

‘Jimi: all is by my side’ is een film van Oscarwinnaar John Ridley (scena-

rioschrijver van ‘12 Years a Slave’) over het jaar dat Jimi Hendrix in Londen 

het fundament legde voor zijn latere wereldfaam.

GB, 2013 | 118 min. | Regie: John Ridley

Met: André Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots 3sth

Vlak voor hun eerste tournee door Californië worden drie bevriende 

rockers geconfronteerd met het absurde overlijden van Jipé, hun band-

leider. Omdat vriendschap alles overwint, beslist het trio om de tournee, 

waar ze zo naar hebben uitgekeken, toch te gaan maken. Maar hun reis 

neemt pas echt een vreemde wending als de minnaar van hun overleden 

vriend op het toneel verschijnt… een luchtmachtpiloot...

Frankrijk, België, 2015 | 96 min. | Regie: Guillame Malandrin , Stephane 

Malandrin | Met: Marie-Renée André, Jacky Lambert, Bouli Lanners

Aan de voet van een enorme vulkaan in Guatemala, de Ixcanul, woont 

de 17-jarige Maria samen met haar ouders. Zij behoren tot een kleine 

Maya-gemeenschap die leeft van de koffieteelt. Maria staat op het punt 

uitgehuwelijkt te worden aan Ignacio, de voorman op de plantage, maar 

heimelijk verlangt ze naar koffieplukker Pepe. Want hij droomt, net als zij, 

van een leven elders. Wil zij vooral naar de stad, hij heeft zijn blik op Ame-

rika gericht dat immers ‘aan de andere kant van de vulkaan’ ligt. Voor een 

Maya is het echter moeilijk om toegang te krijgen tot de moderne wereld. 

Als Maria zwanger raakt en er complicaties optreden, moet ze naar de 

stad voor medische zorg. De wereld waar Maria van droomde redt haar 

leven, maar tegen welke prijs?

Regisseur Jayro Bustamante, die zelf in deze streek is opgegroeid, wilde met 

‘Ixcanul’ een stem geven aan een bevolkingsgroep die zich in alle opzichten 

in de marge van de Guatemalteekse samenleving bevindt. Hij doet dat met 

non-professionele acteurs, allen behorend tot een Maya-gemeenschap, én 

in een visueel overdonderende stijl. Bekroond met de prestigieuze Zilveren 

Beer Alfred Bauer Prijs van het Filmfestival van Berlijn.

Guatemala, 2015 | 93 min. | Regie: Jayro Bustamante | Met: María Mercedes 

Coroy, María Telón, Manuel Manuel Antún 3gadt

Jimi: all is by my side ZA 22.30

Ixcanul VR 11.00 | ZA 13.00   

Je suis mort, mais j’ai des amis VR 16.45 | ZO 17.00   
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Met zijn rijke muzikale verleden behoort Clark Terry (1920-2015) tot één 

van de groten uit de jazzgeschiedenis. In ‘Keep on Keepin’ on’ is de 

beroemde trompettist niet meer in staat om op te treden, maar doet hij er 

alles aan om zijn kunde door te geven aan de jongere generatie.

Net zoals hij in het begin van zijn carrière Quincy Jones begeleidde, neemt 

hij aan het einde van zijn leven de jonge, blinde Justin Kauflin onder zijn hoede 

in de hoop van hem een succesvol pianist te maken. Gaandeweg ontwikkelt 

zich een diepe vriendschap tussen leerling en leraar. Maar terwijl Kauflin aan 

zijn toekomst bouwt, gaat Terry’s gezondheid achteruit en moet hij afscheid 

nemen. Kauflin zet door, op weg naar de top. Een film over doorzetten, geloof 

en vertrouwen in jezelf en in anderen.

VS, 2014 | 84 min. | Regie: Alan Hicks 1

Op een feestje in 1955 ontmoet de jonge, ambitieuze fotograaf Dennis 

Stock (Robert Pattinson, ‘Cosmopolis’, ‘Twilight’) de nog onbekende 

James Dean. Dennis ziet in de jonge acteur, die net de opnames van Elia 

Kazan’s film ‘East of Eden’ heeft afgerond, een buitengewoon groot talent. 

Om zichzelf als fotograaf op de kaart te zetten benadert hij LIFE magazine 

om een serie portretten van James Dean te publiceren. 

James zelf staat onder grote druk. ‘East of Eden’ staat op het punt uit te 

komen in de bioscopen en de grote baas van de filmstudio oefent enorme 

druk op hem uit om zoveel mogelijk interviews te geven en premières bij te 

wonen. James gaat ervandoor en duikt onder op het platteland. Dennis volgt 

de verlegen ster en reist met hem mee naar de ‘ranch’ in Indiana waar Deans 

roots liggen. Eenmaal terug in New York neemt Dennis de wereldberoemde 

foto die James Deans legende tot op de dag van vandaag levend houdt. 

Het zou een van de meest gereproduceerde foto’s van de twintigste eeuw 

worden. ‘Life’ is de vierde film van Nederlands toptalent Anton Corbijn en 

de opvolger van ‘A most wanted man’.  

Canada, Duitsland, Australië, 2015 | 111 min. | Regie: Anton Corbijn | Met: Joel 

Edgerton, Robert Pattinson, Dane DeHaan 3th

Deze documentaire vertelt het verhaal van het ontstaan van een van 

de grootste popbands uit de geschiedenis, The Who. Kit Lambert en 

Christopher Stamp zijn twee jonge filmmakers die begin jaren zestig een 

speelfilm willen maken over de Londense underground-muziekscene. Ze 

trekken op met het bandje waarin Pete Townshend, Roger Daltrey en John 

Entwistle elkaar hebben gevonden.

Het plan om een film te maken verdwijnt al snel naar de achtergrond. Lambert 

en Stamp worden gaandeweg de mentoren en producers van de band, die 

dan The Who gaat heten. Zonder kennis van de muziekindustrie, maar met 

veel bravoure en vertrouwend op hun instinct weten ze van de modrockers 

een wereldact te maken. 

Regisseur James D. Cooper interviewde The Who-leden Roger Daltrey en 

Pete Townshend. Ook sprak hij met Christopher Stamp (overleden in 2012) 

en veel anderen uit het begintijdperk van de band. Kit Lambert is alleen op 

archiefmateriaal te zien. Hij overleed al in 1981.

VS 2014 | 117 min. | Regie: James D. Cooper | Engels, Duits en Frans 

gesproken. Alleen de (korte) Franse en Duitse delen zijn Engels ondertiteld 

Met: Roger Daltrey en Pete Townshend (interviews)

TIP!   Zaterdag 19.45 uur:

Live optreden van Jara (pag. 29)

Keep on Keepin’ onDO 18.30 | VR 11.30 | ZA 21.00  

Lambert & StampZA 18.30

LifeDO 21:15 | VR 13.15 | ZA 15.30 | ZO 11.00   
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11.30  Die laatste zomer
(105 min.)

20.00  Opening Filmfestival met ‘Youth’ 
(150 min.)

20.00  Opening festival & film ‘Youth’ 
(150 min.)

11.15  Miss you already
(112 min.)

13.15  Mr Dynamite
(120 min.)

14.00  Youth
(118 min.)

13.45  Youth
(118 min.)

15.00  Sworn Virgin 
(84 min.)

12.45  Sworn Virgin 
(84 min.)

14.30 Madness of reason
(102 min. + Q & A)

11.00  Out of nature 
(80 min.)

13.00  I nostri raga
(92 min.)

13.15  I nostri raga
(92 min.)

11.00  Elle l’adore
(104 min.)

11.15  Ricki & the flash
(101 min.)

11.15  Ricki & the flash
(101 min.)

11.00  Ixcanul 
(93 min.)

13.00  Ixcanul 
(93 min.)

14.45  Virgin mountain 
(94 min.)

16.45  600 miles 
(85 min.)

13.15  Nelsons no 5 
(72 min.)

13.00  Nelsons no 5 
(72 min.)

15.15  Nelsons no 5 
(72 min. + Q & A)

14.30  Our little sister
(128 min.)

14.45  Miss you already
(112 min.)

16.30  Bach, a passionate life & concert
(89 min. & 30 min.)

16.00  Wibi
(52 min.)

16.45  Seymour, an introduction
(84 min.)

13.30  Margueritte   
(127 min.)

16.15  Margueritte   
(127 min.)

11.00  Life
(107 min.)

15.30  Life
(107 min.)

13.15  Life
(107 min.)

15.30  Dorrestein
(53 min.)

13.00  Dorrestein
(53 min.)

14.15  Paco de Lucia
(95 min.)

10:30  De Alpen van boven & concert 
(93 min. & 30 min.)

16.30  Danny Collins 
(107 min.)

12.15 Fabiana Dammers
(60 min.) Live muziek

14.15 Merlijn Nash
(60 min.) Live muziek

16.00 John Fillmore
(60 min.) Live muziek

17.00  Une enfance 
(100 min.)

11.00  Une enfance 
(100 min.)

16.45  Je suis mort, mais j’ai des amis 
(96 min.)

11.30  Keep on keeping’ on
(84 min.)

11.30  A walk in the woods
(104 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

Paviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

Groene zaalRode zaal

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

woensdag   7 oktober Openingsavond

vrijdag   9 oktober

donderdag   8 oktober

zaterdag   10 oktober

zondag   11 oktober

16

Filmfestival Hilversum



17.45  Die laatste zomer
(105 min.)

20.00  Opening festival & film ‘Youth’ 
(150 min.)

17.15  A perfect day
(105 min.)

19.15  A perfect day
(105 min.)

21.15  Mon Roi
(130 min.)

19.30  Opera: Il trovatore
(145 min. & pauze)

22.30  Mr Dynamite
(120 min.)

20.45  Youth
(118 min.)

22.15  Youth
(118 min.)

16.45  600 miles 
(85 min.)

18.30  Lambert & Stamp 
(117 min.)

17.15  Corn island 
(100 min.)

17.00  Soul boys of the western world
(110 min.)

19.15  The paradise suite
(123 min. + Q & A)

22.00  The lobster
(119 min.)

21.00  The lobster
(119 min.)

18.30  Keep on keeping’ on
(84 min.)

21.00  Keep on keeping’ on
(84 min.)

22.45  Danny Collins
(107 min.)

20.15  Wibi
(52 min.)

18.45  Wibi
(52 min.)

16.30  Bach, a passionate life & concert
(89 min. & 30 min.)

21.30  Le tout nouveau test
(113 min.)

20.00  Le tout nouveau testament
(113 min.)

22.15  54, the director’s cut
(106 min.)

19.00  54, the director’s cut
(106 min.)

16.45  Seymour, an introduction
(84 min.)

18.45  Margueritte   
(127 min.)

20.00  Margueritte   
(127 min.)

16.15  Margueritte   
(127 min.)

18.45  David Bowie is   
(100 min.)

22.30  Jimi: all is by my site   
(118 min.)

21.15  Life
(111 min.)

15.30  Life
(107 min.)

16.30  Danny Collins 
(107 min.)

21.00 Sietse van Gorkom en Amir Swaab 
(60 min.) Live muziek

23.00 To twelve 
(60 min.) Live muziek

19.30 Jazzmee
(60 min.) Live muziek

19.45 Jara
(60 min.) Live muziek

21.00 5@#25KL
(60 min.) Live muziek

21.00 Filmmuziekfilmquiz 2015

00.00 Stax Messengers
(60 min.) Live muziek

16.00 John Fillmore
(60 min.) Live muziek

22.00 (Stille) Disco met DJ Hallie en Luc!

22.30 Pip Alblas band
(60 min.) Live muziek

23.00 Yorick van Norden
(60 min.) Live muziek

22.30 Daniel Cane & The Rebellion
(60 min.) Live muziek

17.00  Une enfance 
(100 min.)

19.00  Une belle chanson 
(70 min. + Q & A)

21.00  A walk in the woods
(104 min.)

16.45  Je suis mort, mais j’ai des amis 
(96 min.)

17.00 Je suis mort, mais j’ai des amis 
(96 min.)

18.45  Walk in the woods
(104 min.)

21.00  Racoon
(53 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

woensdag   7 oktober Openingsavond

vrijdag   9 oktober

donderdag   8 oktober

zaterdag   10 oktober

zondag   11 oktober

Blauwe zaal Paviljoen
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Het is 1921, het begin van de roerige jaren twintig. Op haar kasteel 

even buiten Parijs geeft Marguerite Dumont een feestje voor muziek-

liefhebbers. Over de gastvrouw is weinig bekend, behalve dat ze zeer 

rijk is en haar leven heeft gewijd aan haar passie: muziek. Marguerite 

zingt. Vol overgave, maar vreselijk vals. De hypocriete gasten geven haar 

echter een applaus alsof ze de diva is die ze zelf denkt te zijn. Als een 

jonge, provocerende journalist ook nog eens een lovend artikel over haar 

schrijft, begint Marguerite echt in haar talent te geloven. Het geeft haar de 

moed om, ondanks de bedenkingen van haar man, haar droom te volgen. 

Geholpen door een oude, excentrieke operazanger bereidt ze zich voor 

op haar eerste recital voor een groot publiek.

‘Marguerite’ is losjes gebaseerd op het leven van Florence Foster Jenkins, 

’s wereld slechtste sopraan. Catherine Frot (‘Haute cuisine’) speelt de hoofd-

rol in het prachtig gefilmde drama van Xavier Giannoli (‘A l’origine’). Verder 

spelen onder andere Michel Fau (‘Swimming pool’), Christa Théret (‘Renoir’) 

en André Marcon (‘La tourneuse des pages’) mee.

Frankrijk, 2015 | 127 min. | Regie: Xavier Giannoli | Met: Catherine Frot, André 

Marcon, Denis Mpunga 9at

Heerlijke en bizarre zwart-komische film over een bijzonder universum 

met een merkwaardig hotel waar de bewoners binnen 45 dagen een 

nieuwe partner moeten vinden. Anders worden ze gestraft en veranderd 

in een dier. Het is namelijk niet langer toegestaan om alleenstaand door 

het leven te gaan. Singles worden opgepakt en vervoerd naar dit hotel.

David (Colin Farrell) is net verlaten door zijn vrouw. Net als alle andere 

singles – of ze nu alleenstaand zijn door echtscheiding, relatiebreuk of het 

overlijden van een partner – moet hij zich melden bij het rigide management 

in Het Hotel. Lukt het hem niet om binnen de termijn een partner te vinden 

die door hen is goedgekeurd, dan wordt hij veranderd in een dier naar keuze 

en losgelaten in Het Bos. Daar verschuilen zich ook de zogenaamde Loners. 

(Omdat hij van de zee houdt, zal David in een kreeft worden veranderd als 

hij geen geschikte partner vindt.)

Hoewel David zich in eerste instantie aan de regels houdt, krijgt hij al snel 

genoeg van het absurde en starre management. Hij weet te ontsnappen 

naar Het Bos en sluit zich bij de Loners aan. Dan wordt hij verliefd op een 

mysterieuze Loner (Rachel Weisz). Maar dat is tegen de regels.

Het unieke liefdesverhaal ‘The lobster’ is een van de meest opmerkelijke films 

van dit jaar. Regisseur Yorgos Lanthimos (‘Dogtooth’, ‘Alps’) werd bekroond 

met de Juryprijs voor Beste Film van het Cannes Filmfestival.

Ierland, GB, Griekenland, Frankrijk, Nederland, 2015 | 119 min. | Regie: Yorgos 

Lanthimos | Met: Colin Farrell, Léa Seydoux, Rachel Weisz, Ben Wishaw 

TIP!   Donderdag aansluitend om 21.15 uur:

Klassiek improvisatie door Sietse van Goorkom (viool) 
en Amir Swaab (piano) (pag. 28)

The lobster VR 22.00 | ZO 21.00   

Marguerite DO 18.45 | VR 13.30 | ZA 20.00 | ZO 16.15  
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Jess (Drew Barrymore) en Milly (Toni Collette) zijn al hun hele leven 

beste vriendinnen. Van jongs af aan delen ze alles met elkaar, ook nu 

ze ouder worden. Jess is een echte levensgenieter. Ze heeft een heerlijk 

leventje met haar vriend Jago (Paddy Considine) op een mooie woonboot 

in hartje Londen. Maar hoewel dit een paradijs leek toen ze nog jong was, 

kijkt ze nu meer en meer tegen Milly’s succesvolle carrière en gezinsleven 

op. Jess wil eigenlijk niets liever dan een kind, en de klok tikt lustig door. 

Haar jaloezie zet de relatie tussen de twee hartsvriendinnen onder druk. 

Net als Jess hoort dat ze eindelijk zwanger is krijgt Milly te horen dat ze 

borstkanker heeft. Milly heeft haar vriendin harder nodig dan ooit, maar 

Jess kan haar eigen geluk maar moeilijk verbergen.

GB, 2015 | 112 min | Regie: Catherine Hardwicke  

Met: Drew Barrymore, Toni Collette, Dominic Cooper, Paddy Considine

Een swingend portret van de invloedrijke en legendarische funk-en 

soulgod James Brown. Tijdens zijn gloriejaren in de jaren zestig en 

zeventig stond James Brown bekend  als de meest hard werkende muzi-

kant in de muziekwereld. Zijn moeilijke jeugd vol verwaarlozing en gebrek, 

samen met zijn uitzonderlijke talent en doorzettingsvermogen, gebruikte 

hij als brandstof voor zijn ongelooflijke carrière. ‘Mr. Dynamite: the rise 

of James Brown’ laat zien hoe een kansarme jongen uitgroeide tot de 

‘Godfather of Soul’. 

Archiefinterviews met de artiest zelf maar ook recente interviews met zijn 

Famous Flames-bandleden en vooraanstaande muzikanten als Maceo Parker, 

Mick Jagger en Bootsy Collins laten zien hoe Brown zijn muziek en imago 

ontwikkelde. Wie was hij echt? Ook krijgt de kijker antwoord op de vraag 

hoe hij het zelfs voor elkaar kreeg om in de blanke muziekscene van de jaren 

zestig (waar raciale discriminatie hoogtij vierde) geaccepteerd te worden.

Voor het eerst gingen de archieven van de erven Brown open voor een 

documentairemaker. Oscarwinnaar Alex Gibney en producer Mick Jagger 

gebruikten het unieke archiefmateriaal om - met woord, beeld en muziek - 

dit swingende portret te maken over de ‘hardstwerkende man in showbizz’. 

VS, 2014 | 120 min. | Regie: Alex Gibney | Engels gesproken, niet ondertiteld 

Met: James Brown, Bobby Byrd en Bootsy Collins 3

Tony (Emmanuelle Bercot) wordt na een ernstig ski-ongeval opgeno-

men in een revalidatiecentrum. Afhankelijk van medisch personeel 

en pijnstillers neemt ze de tijd om na te denken over de tumultueuze 

liefdesgeschiedenis die ze beleefde met Georgio. Waarom hielden ze van 

elkaar? Wie is de man die ze aanbad echt? Hoe heeft ze die verstikkende 

en destructieve passie kunnen ondergaan? Parallel met haar lichamelijk 

herstel begint voor Tony een moeilijke reconstructie die haar misschien in 

staat zal stellen het verleden definitief los te laten.

‘Mon roi’ gaat over een vrouw die zich probeert te hervinden na een ge-

passioneerde maar vernietigende liefdesrelatie. Emmanuelle Bercot werd 

op het afgelopen Filmfestival van Cannes bekroond met de Zilveren Palm 

voor Beste Actrice.

Frankrijk, 2015 | 130 min. | Regie: Maïwenn | Met: Vincent Cassel, Emmanuelle 

Bercot, Louis Garrel 3ht

TIP!   Vrijdag de hele avond:

Jazz & soul (pag. 28 en 29)

Miss you alreadyDO 14.45 | VR 11.15

Mon roiZO 21.15   

Mr. Dynamite:
the rise of James Brown

VR 22.30 | ZA 13.15   
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Drie zussen leven samen in een groot huis in de Japanse stad Kama-

kura, ten zuiden van Tokyo. Wanneer hun vader sterft, trekken ze 

naar het platteland voor de begrafenis, ook al heeft de vader het gezin al 

15 jaar geleden verlaten. Daar ontmoeten ze voor het eerst hun verlegen 

halfzusje Suzu. Het klikt meteen tussen de vier zussen en de drie oudere 

zussen besluiten Suzu te vragen om bij hen te komen wonen. Suzu stemt 

in en voor de vier zussen begint een nieuw leven vol mooie ontdekkingen.

Net als in ‘Like father, like son’, ‘I wish’ en ‘Nobody knows’ staan familie-

relaties wederom centraal in Kore-Eda Hirokazu’s nieuwste film.

Japan, 2015 | 128 min. | Regie: Kore-Eda Hirokazu | Met: Haruka Ayase, 

Masami Nagasawa

In deze zowel muzikaal als visueel verbluffende film reconstrueert regis-

seur Peter Krüger het verhaal van een ongewone obsessie. De Fransman 

Raymond Borremans ruilde begin vorige eeuw Europa in voor Afrika om de 

allereerste encyclopedie van dit continent samen te stellen, maar overleed 

bij de letter N. Vandaag dwaalt zijn rusteloze geest door West-Afrika op 

zoek naar een nieuwe bestemming. Hij wil zijn werk alsnog afmaken, maar 

wordt geconfronteerd met burgeroorlogen en geweld.

 De kijker krijgt geleidelijk zicht op de waanzin van het westerse, rationele 

denken. Zwevend tussen droom en werkelijkheid, wordt de westerse rede 

geconfronteerd met Afrikaanse spiritualiteit.

‘N – The madness of reason‘ is wellicht een van de meest prestigieuze 

recente documentaire projecten. Het heeft in totaal acht jaar geduurd om 

dit ‘magnum opus’ te realiseren. Gefilmd werd in West-Afrika (Mali, Senegal 

en Ivoorkust). De Nigeriaanse schrijver en Booker Prize-winnaar Ben Okri 

schreef de teksten voor de documentaire waar ook muziek een belangrijke 

rol in speelt. Walter Hus componeerde deze muziek en werkte voor de zang 

samen met Fatoumata Diawara, een bekende Afrikaanse zangeres die mo-

menteel furore maakt op internationale podia.

Nederland, België, Duitsland, 2014 | 102 min | Regie: Peter Krüger

De vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj uit 1937 is een emotioneel en 

beladen meesterwerk. De Russische componist moest het vertrouwen 

van dictator Jozef Stalin terugwinnen en tegelijk zijn persoonlijke signa-

tuur zien te behouden. De Letse dirigent Andris Nelsons (1978) snapt als 

geen ander die twee gezichten van De Vijfde. Als kind leefde hij onder een 

communistisch regime waar geen plek was voor eigenzinnigheid, maar 

waar muzikaal talent wel werd gestimuleerd.  

In dit fascinerende portret van regisseur Carmen Cobos zien we hoe Nelsons 

heel behoedzaam het Koninklijk Concertgebouworkest zijn wil oplegt. Voor 

zijn uitvoering van Sjostakovitsj’ Vijfde benadert de aimabele dirigent de 

symfonie als het gevoelsmens dat hij is: via de emotie in de partituur. Tegelijk 

toont de film het jachtige leven van een superster. Net zoals een populaire 

dance deejay verdeelt de jonge dirigent Nelsons zijn schaarse tijd tussen de 

grootste orkesten ter wereld in Boston, Berlijn of Amsterdam.

Nederland, 2015 | 72 min. | Regie: Carmen Cobos 1

Regisseur Peter Krüger 

is persoonlijk aanwezig 

bij de vertoning en zal 

na afloop vragen uit het 

publiek beantwoorden.

Regisseur en producent Carmen Cobos 

is bij de voorstelling van zondag 11 

oktober persoonlijk aanwezig om na 

afloop uw vragen te beantwoorden.

TIP!   ZO 14.15 uur:

Live optreden van
Merlijn Nash (pag. 29)

Nelsons No 5 DO 13.15 | VR 13.00 | ZO 15.15   

N – The madness of reason ZO 14.30   

Our little sister VR 14.30   
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Een boeiend, humoristisch en soms hilarisch kijkje in het onrustige 

brein van een dertiger die tijdens een weekendje alleen in de natuur 

zijn sleurvolle bestaan onder ogen ziet.  

De nette 35-jarige Martin weet niet zo goed wat hij wil, behalve dan dat 

het niet is wat hij nu heeft. Zijn baantje boeit hem niet, zijn huwelijk heeft 

de spanning verloren en hij voelt dat de band met zijn zoontje net zo op-

pervlakkig gaat worden als die van hemzelf met zijn eigen vader. Hij is bang 

om iets te missen in het leven  en wil de zaken voor zichzelf weer op een 

rijtje zetten. Daarom trekt hij een paar dagen de woeste natuur in. Tijdens 

dat weekendje alleen met een rugzak vindt hij zichzelf toch nog steeds een 

aantrekkelijke en dynamische vent! Hij fantaseert erop los wat het leven hem 

nog zou kunnen bieden. Enkele onverwachte ontmoetingen schrikken hem 

op uit zijn gedachtestroom.  

Noorwegen, 2014 | 80 min. | Regie: Ole Giæver, Marte Vold

Met: Ole Giæver, Rebekka Nystabakk, Marte Magnusdotter 3s

Levendige kroniek van de carrière van de briljante Andalusische gita-

rist Paco de Lucía, die in februari 2014 op 66-jarige leeftijd plotseling 

overleed. Als grensverlegger van de traditionele flamenco veroverde hij 

de wereld. Een boeiende film over ruim 60 jaar muzikaal onderzoek en 

persoonlijke ontwikkeling: van de eerste keer dat de straatarme jonge Paco 

een gitaar vasthield in zijn geboortestad Algeciras, tot de totstandkoming 

van zijn laatste album, Canción Andaluza.

De ruggengraat van de film wordt gevormd door meerdere recente - vaak 

geestige - interviews met Paco, waarin hij vertelt over zijn levenslange mu-

zikale ontdekkingstocht en zijn band met de flamenco. Gelardeerd met een 

schat aan archiefbeelden van vele – zelfs heel vroege – optredens en van 

legendarische flamencovertolkers als José Greco, Sabicas, Niño Ricardo 

en Bambino Camarón.

Er was ook spanning tussen Paco en flamencopuristen die moeite hadden 

met zijn ‘uitstapjes’ naar onder andere jazz. In de conservatieve flamenco-

wereld, waar traditie een heilig woord is, baarde hij groot opzien met zijn 

‘flamenco nuevo’ waarmee hij een nieuw, jong publiek weer voor flamenco 

wist te interesseren.

Je hoeft geen flamencofan te zijn om deze ontroerende documentaire te 

kunnen waarderen. Ongetwijfeld dankzij het feit dat de regisseur de zoon van 

Paco is, toont hij ons diens ontspannen en openhartige kant. Daarbij laat hij 

de toeschouwer vooral genieten van Paco’s virtuoze optredens, beelden die 

velen niet onberoerd zullen laten.

Spanje, 2014 | 95 min. | Regie: Francisco Sanchez Varela (Spaans gesproken, 

Engels ondertiteld) | Met: Paco de Lucía, Pepe de Lucía, Alberto Gavira, Carlos 

Santana (Oorspronkelijke titel: ‘Paco de Lucía: la búsqueda’

TIP!   ZO 16.00 uur:

Live optreden van John Fillmore (pag. 29)

Out of natureZO 11.00   

Paco de Lucía: a journey ZO 14.45   
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De documentaire ‘Blue days, song  days’  is een zoektocht naar het 

geheim en de magie van het ideale liedje van drie minuten. Liedjes 

van de Zeeuwse popgroep Racoon, een band die altijd op zoek is naar 

de ‘volmaakte’ popsong. Liedjes die dát zeggen wat niet uit te leggen 

valt. Liedjes waarin taal en muziek samenvallen. Hoe zitten ze in elkaar, 

hoe ontstaan ze?  

Racoon is een succesverhaal dat elk jaar groter wordt. Maar het verhaal van 

Racoon is ook een verhaal van doorzettingsvermogen. Provinciegenoot en 

regisseur Erik de Bruyn, bekend van ‘J. Kessels’ en ‘Wilde mossels’, legt in 

‘Blue days, song days’ op poëtische wijze het ontstaan vast van de songs van 

het album ‘ All in good time’. En passant legt De Bruyn feilloos de dynamiek 

van een zeer succesvolle Nederlandse popband bloot.

Nederland 2015 | 53 min. | Regie: Erik de Bruyn | Met: Bart van der Weide, 

Stefan de Kroon, Dennis Huige, Paul Bukkens  | Toegang € 6,00

Een groep hulpverleners uit verschillende landen probeert de watervoor-

ziening van een verlaten gemeenschap in een Bosnisch oorlogsgebied 

te redden. Nieuwkomer Sophie (Mélanie Thierry) doet alles om te helpen,  

Damir (Fedja Stukan) wil dat de oorlog stopt, B (Tim Robbins heeft geen 

flauw idee wat hij eigenlijk wil, ouwe rot in het vak Mambrú (Benicio del 

Toro) wil het liefst naar huis en Katya (Olga Kurylenko) wil Mambrú. Humor, 

drama, liefde, gevaar en hoop: het komt allemaal samen op een perfecte dag.

Het komische ‘A perfect day’, gebaseerd op het boek ‘Dejarse Llover’ van 

Paula Farias, is een eerbetoon aan de vasthoudendheid van mannen en 

vrouwen die hun veiligheid riskeren en zich aanmelden om te helpen maar 

zich vervolgens door de UN-bureaucratie gefrustreerd en nutteloos voelen.

Spanje, 2015 | 105 min. | Regie: Fernando León de Aranoa

Met: Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko 3a

‘The paradise suite’ vertelt het verhaal van zes mensen die elkaars leven 

onomkeerbaar beïnvloeden. Voor de mooie, jonge Bulgaarse Jenya 

ontvouwt haar trip naar Amsterdam zich totaal anders dan ze zich had voor-

gesteld. De wrede gevangenschap van de engelachtige Afrikaanse Yaya 

forceert hem tot vechten voor zijn vrijheid – een gevaarlijke strijd waarin 

hij alles verliest behalve zijn geloof. De Servische oorlogsmisdadiger Ivica, 

die net vader is geworden, wordt keihard geconfronteerd met het feit dat 

misdaad nooit ongestraft zal blijven. De Bosnische Seka wil niets anders 

dan wraak nemen, totdat diezelfde wraakzucht liefde terugbrengt in haar 

leven. En pas wanneer het Zweedse pianowonder Lukas wegloopt van zijn 

nieuwe tijdelijke thuis, realiseert zijn vader Stig zich dat hun gezamenlijke 

passie voor muziek hun relatie grote schade toebrengt.

‘The paradise suite’ is een rauw-poëtische mozaïekvertelling waarin de 

verschillende personen - al dan niet vrijwillig in Amsterdam neergestreken - 

ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben, behalve hun buitenlandse 

afkomst. Maar liefde en vriendschap blijken bindende factoren, die het lot in 

een harde maatschappij doen kantelen en hoop aan de horizon doen gloren.

Nederland, 2015 | 123 min. | Regie: Joost van Ginkel | Met: Issaka Sawadago, 

Anjela Nedyalkova, Magnus Krepper, Boris Isakovic, Jasna Djuricic, Sigrid ten 

Napel, Dragan Bakema, Raymond Thiry, Bas Keijzer  4g

Regisseur Joost van Ginkel won 

voor zijn eerste speelfilm ‘170HZ’ 

de Gouden Kalf voor de Publieks-

prijs op het Nederlands Film 

Festival. ‘The paradise suite’ ging onlangs in wereldpremière op het 

Filmfestival van Toronto en is verkozen als de officiële Nederlandse 

inzending voor de Oscar Beste Buitenlandse Film van 2016.

Joost van Ginkel is persoonlijk aanwezig bij de voorstelling om na 

afloop vragen uit het publiek te beantwoorden.

TIP!   Vrijdagavond aansluitend 22.30 uur:

Live optreden van Pip Alblas band (pag. 28)

The paradise suite VR 19.15   

A perfect day VR 17.15 | ZO 19.15  

 Racoon: Blue days, song days VR 21.00
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De getalenteerde en uiterst innemende Seymour Bernstein heeft een 

glansrijke carrière als concertpianist en een grote toekomst in het 

vooruitzicht als hij in 1977 opeens besluit ermee op te houden. Niemand 

weet dat zijn recital in een cultuurhuis in New York zijn allerlaatste optreden 

is. Ondanks zijn enorme talent lijdt Seymour al jaren voor en na concerten 

aan enorme podiumangst. Hij heeft dan ook besloten zijn verdere leven 

– Seymour is dan vijftig – te wijden aan het leraarschap. Buitengewoon 

intieme en inspirerende documentaire met een groot, warm hart!

VS, 2014 | 84 min. | Regie: Ethan Hawke | Met: Seymour Bernstein, Jiyang 

Chen, Ethan Hawke 1

Ricki Rendazzo (Meryl Streep) heeft altijd de gitaar verkozen boven 

haar familie. Om haar droom van een carrière in de muziek te verwe-

zenlijken liet ze haar gezin dan ook in de steek. Inmiddels is ze ver over 

het hoogtepunt heen. Ze slijt haar dagen als frontvrouw van de rockgroep 

The Flash, de huisband van een klein café in Californië.

Als haar ex belt dat hun dochter Julie wegens een zware echtscheiding in 

een depressie is beland, besluit ze terug te keren naar huis om de relatie met 

haar gezin te verbeteren. Ricki krijgt een kans op verzoening met haar dochter, 

twee zoons en ex-man, maar gemakkelijk zal het niet zijn.

In dit muzikale drama van regisseur Jonathan Demme (‘The silence of the 

lambs’, ‘Philadelphia’) heeft Meryl Streep  haar eigen dochter, Mamie Gum-

mer (Julie), als tegenspeelster. Streep leerde speciaal voor de film gitaar te 

spelen en zingt alle liedjes zelf.

VS, 2015 | 101 min. | Regie: Jonathan Demme | Met: Meryl Streep, Kevin Kline, 

Mamie Gummer 3th

‘Soul Boys of the western world’ is een reis door de late jaren zeventig 

en tachtig: het verhaal van een band en van een tijdperk dat de be-

tekenis van muziek en mode wereldwijd heeft weten te veranderen. De vijf 

vrienden van Spandau Ballet zaten in een van de meest iconische bands 

van dat decennium met de wereld aan hun voeten. De band, genoemd 

naar de Berlijnse wijk met de beruchte gevangenis voor nazi-kopstukken, 

was het antwoord op de punk. De bandleden waren New Romantics, met 

niet alleen lekkere muziek, maar ook hippe videoclips, opvallende kapsels 

en extravagante kleding. Music meets fashion. Met de broertjes Gary en 

Martin Kemp en zanger Tony Hadley als blikvangers kwamen er wereldhits 

(‘True’, ‘Gold’, ‘Only when you leave’, ‘Through the barricades’). Maar er 

kwamen ook ruzies.  

Regisseur George Hencken heeft de documentaire helemaal samengesteld 

uit archiefmateriaal. We zien interviews van destijds, natuurlijk muziekfrag-

menten, maar ook de sociale context. Het geweld in Belfast, de opkomst van 

Thatcher en de uitzichtloosheid van Noord-Londen komen voorbij. Maar ‘Soul 

Boys of the Western World’ is toch vooral een verhaal over de vriendschap 

tussen vijf muzikanten, met alle ups en downs.  

GB, 2014 | 110 min. | Regie: George Hencken | Met: Tony Hadley, John Keeble, 

Gary Kemp 1

Ricki and the flashDO 11.15 | ZA 11.15   

Seymour: an introductionDO 16.45   

Soul boys of the western world
Spandau Ballet: the movie

VR 17.00   
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In de kille en verlaten Albanese bergen leven de vrouwen uit het dorp 

volgens strenge en ouderwetse regels. Hana Doda (Alba Rohrwacher) 

besluit al op jonge leeftijd niet op deze wijze te willen leven en kiest voor 

een eeuwenoude traditie: ze zweert eeuwig maagd te blijven en te leven 

als een man. Met een geweer op zak trekt Hana als Mark Doda de bergen 

in en leeft daar tien jaar in isolement. Maar de herinneringen aan haar zus 

Lila, die op 14-jarige leeftijd het dorp ontvluchtte, doen haar besluiten af 

te reizen naar het bruisende Milaan voor een emotionele familiereünie. 

Het vrije leven voor vrouwen bevalt Hana en stap voor stap trekt zij haar 

geloften om als man en maagd te leven weer in.  

‘Sworn virgin’, het bekroonde debuut van Laura Bispuri,  volgt een vrouw op 

weg naar haar vrijheid, via de overweldigende Albanese bergen tot in Italië.

Albanië, Italië, 2015 | 84 min. | Regie: Laura Bispuri | Met: Alba Rohrwacher, 

Emily Ferratello, Lars Eidinger

‘De Alpen van boven’ is een fascinerende reis over het ‘Dak van Eu-

ropa’. In vogelperspectief bieden fantastische beelden (gefilmd met 

een Cineflex-camera) een geheel nieuwe kijk op de majestueuze pieken 

en dalen van Europa’s hoogste en grootste bergketen. De door de Ame-

rikaanse geheime dienst ontwikkelde Cineflex-camera brengt de bergen 

in haarscherpe close-ups en adembenemende panoramaviews vanuit de 

lucht tot leven. Hij biedt een unieke kijk op de pieken van de Mont Blanc 

en de Dolomieten en volgt de geografische geschiedenis van de Alpen.

Duitsland, 2014 | 93 min. | Regie: Peter Bardehle, Sebastian Lindemann

Toegang € 12,50 1

Speciaal zondagochtendconcert!

Bij deze zondagochtendvoorstelling wordt u vooraf helemaal in de 

stemming gebracht door een kort concert van de musici van het Van 

Lennep Strijkkwartet samen met Judith Jamin op cello. Zij spelen de twee 

laatste delen van het Strijkkwintet van Schubert, te weten: 

Deel 3: Scherzo (Presto | Trio: Andante sostenuto | Scherzo)

Deel 4: Allegretto

Schubert had een sterk gevoel voor natuur. In zijn liederen spelen de liefde, 

de relatie tussen de mens en God en de schoonheid van de natuur een grote 

rol. Het kwintet wordt gerekend tot de belangrijkste en mooiste kamermuziek 

ooit geschreven. Schubert componeerde het twee maanden voor zijn dood.

Het Van Lennep Strijkkwartet bestaat uit:

1e viool Peter Thoma

2e viool Nico Brandon

Altviool Monique Laanen

Cello Gerald Kroon

voor deze gelegenheid aangevuld met Judith Jamin (cello).

Sworn virgin DO 15.00 | ZO 12.45   

A symphony of summits: 
de Alpen van boven

Z0 10.30
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De adellijke Leonora is hofdame bij de prinses van Aragon. Ze heeft een 

aanbidder, de graaf Di Luna, maar haar hart gaat uit naar de trouba-

dour (trovatore) Manrico. De mannen krijgen het aan de stok met elkaar en 

het komt tot een duel. Maar ook al had hij de kans om zijn tegenstander 

te doden, zo vertelt de gewonde Manrico naderhand aan zijn moeder, 

toch was het of een stem uit de hemel hem tegenhield. Zijn moeder, de 

zigeunerin Azucena, begrijpt wel waarom. Ze vertelt hem een dramatische 

gebeurtenis van zo’n twintig jaar eerder, toen de vader van de graaf de 

moeder van Azucena tot de brandstapel veroordeelde wegens hekserij. 

Azucena’s wraak van toen pakte helemaal verkeerd uit en werkt nog door 

tot op de huidige dag – zonder dat de betrokkenen zich daarvan bewust zijn.  

Operacomponist Giuseppe Verdi werd in 1813 geboren in een gehucht 

niet ver van Parma. Ieder najaar wordt er in deze provinciehoofdstad (en 

tegelijk ook in het naburige Busetto, waar Verdi opgroeide) een Verdi-festival 

gehouden. De prachtige productie van ‘Il Trovatore’ (1853) die wij laten zien 

werd twee jaar geleden opgevoerd in het Teatro Regio van Parma, toen op 

10 oktober de tweehonderdste geboortedag van de grote componist werd 

gevierd.. 

145 min. (plus een pauze) | Koor en orkest van Teatro Regio di Parma o.l.v. 

Yuri Temirkanov | Regie: Lorenzo Mariani | Met: Marcelo Alvarez, Teresa 

Romano, Claudio Sgura, Mzio Nioradze | Italiaans, Engels ondertiteld

Toegang € 20,00

Geloof het of niet, maar God bestaat echt! Hij (gespeeld door Benoît 

Poelvoorde) woont in Brussel samen met zijn vrouw en tienjarige 

dochter Ea. Via zijn computer regelt (en ontregelt) hij alles op aarde. Van 

de rijen voor de kassa in de supermarkt tot de telefoon die rinkelt als je net 

in bad zit. Op een dag komt Ea in opstand tegen de hatelijke houding van 

haar vader. Ze hackt zijn computer en verspreidt de sterfdata van ieder-

een op aarde. Een actie die grote gevolgen heeft voor de mensheid, want 

iedereen weet opeens precies hoe lang hij of zij nog te leven heeft. God is 

woedend. Hij ziet geen enkele andere optie dan zich onder de bevolking 

te mengen om orde op zaken te stellen. Eenmaal op aarde ontdekt hij wat 

voor een lelijke wereld hij geschapen heeft.

Heerlijke, bijzondere, zwarte komedie van Jaco van Dormael (‘Mr. nobody’, 

‘Le huitième jour’), die met ‘Le tout nouveau testament’ geen kritische film 

over religie wilde maken maar simpelweg een goede komedie.

België, Frankrijk, Luxemburg, 2015 | 113 min. | Regie: Jaco Van Dormael

Met: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moreau

Il Trovatore (opera)VR 19.30   

Le tout nouveau testamentDO 21.30 | ZA 20.00   
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De 43-jarige Fusi woont nog steeds bij zijn moeder. Zijn dagelijkse leven 

bestaat uit vaste routines. Het lukt hem niet met vrouwen in contact 

te komen en daarom moedigt zijn moeder hem aan om linedance lessen 

te nemen. Wanneer hij de levendige Alma ontmoet, worden zijn vaste 

gewoontes en zijn vrijgezellenbestaan overhoop gegooid. Gepassioneerd 

en warm portret van een man met een groot hart.

IJsland, 2015 | 94 min. | Regie: Dagur Kari | Met: Gunnar Jónsson, Ilmur 

Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson 2g

Na omzwervingen over de hele wereld vindt schrijver Bill Bryson (Robert 

Redford) het tijd voor een trip door thuisland Amerika. Hij kiest de Ap-

palachian Trail, ’s werelds langste wandelpad van 3500 km door het oosten 

van de VS. De enige die hij zo gek krijgt om mee te gaan is brombeer Katz 

(Nick Nolte), een jeugdvriend waarmee hij alle contact verloren had. Bill’s 

vrouw (Emma Thompson) vindt het maar niks dat de twee ongetrainde 

mannen de zware tocht gaan ondernemen. Haar zorgen blijken niet geheel 

onterecht. De twee krijgen het aan de stok met elkaar, de natuur en een 

parade aan opmerkelijke reisgenoten.

‘A walk in the woods’  is de eerste verfilming van een van de hilarische 

reisverhalen van Bill Bryson (‘ A short history of nearly everything’, ‘ Down 

under’, ‘Notes from a small island’).

VS, 2015 | 104 min. | Regie: Ken Kwapis | Met: Robert Redford, Nick Nolte, 

Emma Thompson

De documentaire begint met een scène die het beeld dat veel mensen 

van Wibi Soerjadi hebben mogelijk bevestigt. Soerjadi past bij een 

kleermaker een nauwsluitend blauw fluwelen jasje. Het jasje - dat bedoeld 

is om in op te treden - geeft hem een prinselijke allure. Wanneer hij voor 

de passpiegel staat, lacht hij blij en houdt niet op te roepen hoe mooi hij 

het vindt. Even later klimt hij in de etalage van de kleermakerswinkel en 

poseert hij als een pop voor de camera van een vriend. 

Gaandeweg wordt echter duidelijk dat de ernst van het leven de laatste 

jaren niet aan Wibi Soerjadi voorbij is gegaan. Tijdens het kerstconcert 

van 2014 in het Concertgebouw in Amsterdam helpt hij zijn oude vader 

uit de auto. Soerjadi senior lijdt aan Alzheimer. Wibi bekommert zich om 

hem met een oneindige genegenheid. De ziekte van zijn vader vormt voor 

Wibi aanleiding om terug te blikken op het begin van zijn muzikale carrière. 

Nederland, 2015 | 52 min. | Regie: Anne-Marike Graafmans | Toegang € 6,-

TIP!   Donderdag aansluitend om 21.15 uur:

Klassieke improvisatie door Sietse van Gorkom (viool) 
en Amir Swaab (piano) (pag. 28)

Virgin mountain ZA 14.45

 A walk in the woods DO 21.00 | VR 18.45 | ZA 11.30

 Wibi Soerjadi DO 20.15 | VR 16.00 | ZA 18.45   
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Speciaalzaak 
voor zijden bloemen 

& planten

Open: do,vrij,za van 10.00 tot 17.00 uur                                                                                                        

Havenstraat 18c • 1211 KL Hilversum • 035 623 09 20

www.meanderbloemsierkunst.nl

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 
20% korting op onze collectie bloemen, 
m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

KORTINGSBON

“Bloemen in dit filmtheater worden verzorgd 
door Meanderbloemsierkunst“

bloemsierkunst



Wat krijg je als je de enige knuffelbeer 

die niet goed ligt bij de vrouwen com-

bineert met een gitaar en een band? Daniel 

Cane & The Rebellion! Liefdesliedjes met een 

rauw randje in de stijl van Damien Rice en Ed 

Sheeran, over gebroken harten en het verlie-

zen, maar ook het terugvinden van de liefde. 

In 2014 speelde de band meer dan 80 keer 

in onder meer Bibelot, Atak, Tivoli en op het 

Valkhof Festival. 

Na de debuut-EP ‘Home’ zullen Daniel Cane 

& The Rebellion zich gaan opmaken voor hun 

eerste album, en natuurlijk wereldheerschappij.

Soms ontmoet je iemand die dezelfde taal 

spreekt. Die je begrijpt voor je iets zegt en 

je ondersteunt voor je struikelt. Pianist Amir 

Swaab en violist Sietse van Gorkom ontdek-

ten bij hun ontmoeting in 2005 een dergelijke 

muzikale verwantschap.

Swaab en Van Gorkom: ‘In onze muzikale 

dialoog ervaren we een magie die we zelf niet 

kunnen verklaren. Door het blinde vertrouwen 

en onze verwante intuïtie kunnen we zonder 

rationele gedachten spelen en blijft enkel de 

bezieling over.’ 

In dit concert worden de improvisaties geïn-

spireerd op de beelden, het verhaal en de mu-

ziek uit de film Margueritte (donderdagavond 

te zien om 18.45 uur).

Goede liedjes bezorgen je kippenvel. Van 

die onderhuidse rillingen wanneer een 

treffende tekstregel je raakt, loepzuivere close 

harmony zich tussen je oren nestelt en de 

juiste vereniging van stem en instrument je 

in je schoenen drukt. Kippenvel. Daar handelt 

To Twelve in.

To Twelve ontstond in 2012. Olga Meulendijk 

en Jasper Buiter vonden elkaar op de Rock-

academie in Tilburg en hebben de juiste muzi-

kanten om zich heen verzameld. To Twelve heeft 

een eigen sound ‘van nu’ en laat zich inspireren 

door bands als Fleetwood Mac, The Eagles, 

Crosby, Stills, Nash & Young.

Stel je voor: meerstemmige zang, intrige-

rende sounds, een prachtig decor en een show 

waarbij je de liefde voor muziek kunt horen, 

zien en voelen.

To Twelve heeft in de jaren van bestaan al 

een respectabele CV opgebouwd. Zo hebben 

ze afgelopen jaar meer dan 100 optredens ver-

zorgd, stonden ze in de finale van Art Rocks 

(Eurosonic/Noorderslag) en tourden ze deze 

zomer door Frankrijk, Ierland en België.

Een groep muzikanten die het improvise-

ren op eigentijdse jazzthema’s en andere 

vrije geluiden hoog in het vaandel heeft. Met 

bassist Dion Nijland als coach en inspirator 

vertellen ze al spelend de mooiste verhalen. 

Nu ook “en plein public” op dit filmfestival 

en met de missie om die verhalen nog span-

nender te maken.

Slagwerk: Albert Zwart, bas: Marien Alberts-

boer, piano: Cees Weterings wordt vervangen 

door Okko van der Kam, gitaar: Chris Groothoff, 

gastspeler klarinet: Harry Tienstra, tenorsaxo-

foon: Fred Goores en Jan Speelman, trombone: 

Okko van der Kam en trompet en bugel: Diana 

Beekvelt.

Onder deze cryptische naam gaat een 

kwintet schuil waarin ieder voor zich 

een lang en doorleefd muzikaal verleden 

meebrengt in het repertoire: American jazz 

standards from the Realbook en aanverwante 

genres. Goed voor herkennen en genieten van 

populaire tunes waarop vol enthousiasme en 

met veel energie geïmproviseerd wordt.

Slagwerk: Peter Herman wordt vervangen 

door Albert Zwart, bas: Theo Alessi, piano: Erik 

Keizer, tenorsax: Fred Goores, trombone: Okko 

van der Kam

Pip Alblas is een 19-jarige singer-songwri-

ter. Ze schreef op haar 12e haar eerste 

liedje en is sindsdien niet meer gestopt. Ze 

schrijft nummers over het leven, de liefde en 

allerlei andere onderwerpen. Haar grote voor-

beelden zijn Ed Sheeran en Taylor Swift. In het 

najaar van 2014 deed Pip auditie bij The Voice 

of Holland en met haar nummer ‘Hurricane’ 

belandde ze in Team Ilse. Haar auditie heeft 

nu op YouTube ruim een half miljoen views. 

Nadat ze in de eerste liveshow het programma 

verliet, stortte ze zich op haar eigen muziek 

en bracht ze in mei 2015 haar eerste single 

‘Something on the side’ uit. Inmiddels zijn er 

plannen om een EP op te nemen.

Live muziek in het paviljoen

DO 8 oktober 21.15 uur

WO 7 oktober 22.30 uur

VR 9 oktober 21.00 uur
5@#25KL

VR 9 oktober 19.30 uur
Jazzmee

VR 9 oktober 22.30 uur

Pip Alblas band

To Twelve

Daniel Cane & The Rebellion

Klassieke improvisatie 
door Sietse van Gorkom (viool) 
en Amir Swaab (piano) 

DO 8 oktober  23.00 uur

28

Filmfestival Hilversum



ZO 11 oktober 16.00 uur

Geïnspireerd door de soul sound van het 

Stax platenlabel heeft deze groep het in 

zich het publiek een daverende en groovy tijd 

te bezorgen met veel dans- en luisterplezier. 

Drums: Peter Herman wordt vervangen door 

Jonathan van Praagh, bas: Mart van der Kam, 

keyboards: Okko van der Kam, gitaar: Arnaud 

Kouwets, sax: Jan Speelman, trompet: Kim 

Schimmel, zang: Anne van Esveld, Anja Tromp 

en lead Cindy de Vries

In haar ontwapenende, breekbare stem hoor 

je tonen van folk en jazz, maar vooral veel 

Jara. De liedjes zijn aanstekelijk mooi, met 

sterke teksten op melodieën die ver omhoog 

en diep omlaag schieten, gezongen met een 

heldere stem.

De getalenteerde band bespeelt drums, 

synths, bas, elektrische gitaren, ukeleles en 

geeft een eigen draai aan traditionele ritmische 

patronen en vocale harmonieën. Zo brengen ze 

een speelse intensiteit naar ieder podium - van 

een groot buitenpodium op een zomers festival 

tot in de intimiteit van een ondergrondse club.

John Fillmore begon met het spelen van de 

Flamenco gitaar op zijn twaalfde nadat hij 

zijn buurman een prachtige ‘Tarantella’ had 

horen spelen voor diens zieke vrouw. Hij was 

direct gefascineerd en smeekte zijn ouders om 

een gitaar. Na twee jaar lessen gaf hij reeds 

op zijn 14e zijn eerste openbare optreden met 

een Flamenco dansgroep.

Nadat hij met diverse docenten in Londen 

had gewerkt vertrok John naar Spanje om ver-

der te studeren aan de Centro Flamenco in 

Cordoba. Aangemoedigd door zijn docenten 

en medestudenten vervolgde John zijn studie 

aan het Rotterdams Conservatorium en werd 

hij de eerste afgestudeerde leraar en performer 

van de Flamenco gitaar.

Hij speelt inmiddels over de hele wereld, was 

finalist op het ‘Concurso National de Arte Fla-

menco’ Cordoba in 1998 en heeft vijf albums 

uitgebracht.

Bitterzoet. Dat is de muziek van Yorick van 

Norden, de Haarlemmer die met zijn band 

The Hype zijn weg vond naar het concertpo-

dium en in het najaar op Excelsior Recordings 

debuteert. Yorick grossiert in aanstekelijke 

deunen; op het eerste gehoor vrolijk en zor-

geloos, maar in Yorick’s geval altijd gelaagd. 

Yorick van Norden begon al op jonge leeftijd 

met schrijven, spelen en zingen van eigen werk. 

In 2011 scoorde hij met The Hype nog een ra-

diohit met de single ‘Do You Know’?. Sinds 

de band in 2013 ophield te bestaan richt van 

Norden zich op een solocarrière. Tijdens de 

Popronde van dat jaar behoort hij tot de meest 

geboekte artiesten en eerder dit jaar reist hij als 

vaste support van Anne Soldaat door het land.

Sinds haar dubbele overwinning van de 

Grote Prijs van Nederland 2008 kan nie-

mand meer om de IJmuidense singer-song-

writer Fabiana Dammers heen. De zangeres 

voltooide vervolgens de popopleiding aan 

het Conservatorium van Amsterdam, waar ze 

onder andere les kreeg van Anouk en Mathilde 

Santing. Na 2 EP’s verscheen in september 

2012 Dammers’debuutalbum ’The Girl You 

Love’. 

Naast vele lovende recensies werd dit album 

in de VS opgepikt door singer-songwriter Lori 

Lieberman (bekend van de wereldhit ’Killing 

me Softly’), waarop zij Fabiana als voorpro-

gramma uitnodigde voor haar tour begin 2013. 

De Italiaans-Nederlandse zangeres, die door de 

media tot ‘het vrouwelijke equivalent van Da-

mien Rice’ werd gekroond, haalt haar inspiratie 

uit het leven zelf.

Zanger en songwriter Merlijn Nash bracht 

in 2013 zijn eerste EP ‘Running Forward’ 

uit. Daarmee toerde hij met meer dan 60 shows 

door Nederland en Engeland, langs festivals 

als Song from the Deep en Parkpop, onder 

andere in het voorprogramma van Maaike 

Ouboter. Nu is hij bezig met het voorberei-

den van zijn debuutalbum met een zeer ge-

talenteerde groep muzikanten die lagen van 

cello, altviool, mandola, percussie, synthe-

sizers en samenzang zullen toevoegen aan 

zijn breekbare pianospel en zang. Producer 

Tom Gelissen zal samen met Merlijn Nash 

het album produceren. Gelissen heeft eerder 

samengewerkt met onder andere Doe Maar 

en Tori Amos.

Alle muziekoptredens zijn vrij toegankelijk

VR 10 oktober 24.00 uur

ZO 11 oktober 12.15 uur

Fabiana Dammers

Merlijn Nash

Yorick van Norden

Stax Messengers Jara

John Fillmore

ZA 10 oktober 19.45 uur

ZA 10 oktober 23.00 uur

ZO 11 oktober 14.15 uur
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Op deze middagen is sneltekenaar Hallie 

Lama aanwezig op het festival om binnen 

no time een origineel portret van de bezoekers 

te maken. Laat je verrassen met een blijvende 

herinnering aan je bezoek aan Filmfestival 

Hilversum 2015!

Het was ten tijde van zijn geboorte dat Hallie 

Lama (pseudoniem van Alexander Lam, Loos-

drecht, 1976) het levenslicht zag. Niet dat hij 

er toen al veel mee kon, maar toch. Vandaag 

de dag gaat het hem wat beter af, is hij bijna 

zindelijk en tekent hij strips en cartoons. Van die 

flauwe. Met mannetjes en grote neuzen. Tevens 

is hij sneltekenaar en maakt hij op diverse plek-

ken raamtekeningen.

Je zou zijn werk kunnen kennen van z’n small-

pressboekjes, z’n boekjes bij Uitgeverij XTRA, 

z’n cartoons voor Giel op 3FM, z’n verhaaltjes in 

stripmagazine Pulpman, kattenliefhebbersblad 

Majesteit en tijdschrift Van Speijk, cartoons op 

de weblogs van RTV Noord-Holland en Zone 

5300, of die op de websites Geen Commentaar, 

Frontaal Naakt, smallpress-boekjes, Eeuwig-

weekend.nl en Cartoon.blog.nl. En dan vergeten 

we er vast nog een paar.

Meer op hallielama.nl

Ambachtelijke Franse Bakker

Gijsbrecht van Amstelstraat 131        Hilversum        035 - 6210602

maandag t/m zaterdag van 07:00 - 19:00 uur www.lefournil.nl

1062_LF_Adv_Filmkrant.indd   1 02-09-14   09:25

Op zaterdagavond zullen deze twee DJ’s 

er een feestje van maken geheel in stijl 

van Studio 54. Zij draaien afwisselend in onze 

Silent Disco in de benedenfoyer en in het pa-

viljoen. Voetjes van de vloer!

Wendy Brugman werkt met foto’s en vi-

deo. Ze is geïntrigeerd door het begrip 

identiteit; de identiteit van zichzelf in relatie 

tot dat van een ander. Door middel van haar 

foto’s kruipt ze in verschillende rollen en zoekt 

ze de grenzen op van haar interpretatie van 

de ander. Door in de fotoserie ‘Woman at war’ 

maskers van vreemde culturen aan te nemen, 

probeert ze iets te zijn dat ze nooit helemaal 

kan zijn. Deze spanning staat in haar onder-

zoek centraal en dit wringende gevoel is de 

essentie van haar werk.

ZA 10 oktober 21.00 uur

ZA 10 oktober tussen
22.00 en 01.00 uur

Exposite in het Filmtheater ZA 10 en ZO 11 oktober

(Stille) Disco met DJ Hallie en Luc 

Wendy Brugman
Sneltekenaar Hallie Lama

Wie schreef de muziek voor de film ‘The 

piano’? En hoe heet het lied dat on-

der de begintitels zit van ‘Reservoir dogs’? 

Dergelijke vragen komen aan bod in de Film-

muziekquiz 2015. Deze wordt dit jaar opnieuw 

samengesteld en gepresenteerd door cinefiel 

Paul van Es. Hij is al vijftien jaar actief als 

filmrecensent en columnist voor TV Krant en 

werkt al ruim twintig jaar als vrijwilliger bij 

Filmtheater Hilversum waar hij de laatste jaren 

medeverantwoordelijk is voor de program-

mering. Net bekomen van Film by the Sea in 

Vlissingen en het Nederlands Film Festival in 

Utrecht staat hij nu alweer paraat voor deze 

derde editie van Filmfestival Hilversum.

Deelname aan de quiz is gratis. Teams be-

staan uit maximaal vier teamleden. Voor het 

winnende team ligt een leuke prijs klaar.

Filmmuziekquiz 2015
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Filmfestival Hilversum is mede mogelijk gemaakt door:Organisatie

Artistiek leider

Luc Freijer

Zakelijk leider

Stef Sluimer

Projectteam

Marc Aijtink

Elise Dokkum

Paul van Es

Logo-ontwerp en 

grafische vormgeving

Fred Trappenburg

Magazine

Hoofdredactie

Luc Freijer

Eindredactie

Anky Mulders

Vormgeving

Fred Trappenburg

Realisatie drukwerk

Thuiskantoor Voorhoeve

Oplage

12.000

Filmtheater Hilversum is lid van:

Michael Caine Harvey Keitel in ‘Youth’.

Kom genieten van een mooie film

Kom genieten van een mooie film
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Bij inlevering van deze advertentie 

krijgt u bij aankoop van 2 cartridges 

een pak double A paper gratis!!

Post & Office Hilversum
Schoutenstraat 2B

1211 BM Hilversum
035 - 20 30 024

hilversum@postenoffice.nl
www.postenoffice.nl

ANDERE NAAM 
DEZELFDE KWALITEIT

HEET VOORTAAN

Voorhoeve

Post en Office A6 adv.indd   1 15-09-15   17:01
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3 Okt t/m 13 Dec 2015  |  Kerkbrink 6, Hilversum

VIVIANE SASSEN

Etan & Me, Pikin Slee

Viviane Sassen maakt internationaal furore. Het is voor het eerst dat deze twee complete 
fotoseries in Nederland te zien zijn.

Inspireert met mediakunst  |  museumhilversum.Nl


