SUMMER PRIDE
We vieren de zomer in augustus met LGBTQ+ films! Vier weken lang elke week een nieuwe release
op zondag en dinsdag. Met als voorpremières ‘Deux’ en ‘Été 85’, die beide in september terugkeren.

Ontbijt & Film is terug! Onze buren Presto Coffee &
More zorgen voor het heerlijke ontbijtje en wij zorgen
voor een mooie film. Beter kan de zondag niet beginnen!

KLASSIEKER

CRASH

met voorpremière:

THE PERSONAL
HISTORY OF
DAVID COPPERFIELD
9 en 11 augustus

16 en 18 augustus

23 en 25 augustus

WORDT VERWACHT
ARTS IN CINEMA: FRIDA KAHLO

Icoon. Revolutionair. De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo
(1907-1954) wordt geroemd om haar levenslust en legendarische stijl. In september neemt ARTS IN CINEMA ons mee
op een boeiende ontdekkingsreis in de geest van misschien
wel ’s werelds meest favoriete vrouwelijke kunstenaar van
de 20ste eeuw.
Verenigd Koninkrijk 2019 90 min. Regie Ali Ray
Vanaf 10 september

CUNNINGHAM
(3D)

2019 markeert het honderdste geboortejaar van de legendarische Amerikaanse choreograaf Merce Cunningham. Deze
poëtische documentaire leidt je langs Cunninghams carrière
met dertig jaar durf en ontdekking (1944–1972), van zijn
begintijd als onsuccesvolle danser in het naoorlogse New
York tot zijn doorbraak als een van de meest visionaire en
invloedrijke choreografen ter wereld.
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk 2019
93 min. Regie Alla Kovgan Met Merce Cunningham
(zichzelf) 1 Vanaf 3 september

Verenigd Koninkrijk, VS 2019 116 min. Regie
Armando Iannucci Met Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda
Swinton 9a 23 augustus

Canada 1996 100 min. Regie David Cronenberg Met
James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette 4st
Vanaf 6 augustus

& FILM

MUZIEK

2 en 4 augustus

Als de jonge David Copperfield (Dev Patel) door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt David van het ene avontuur
in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante
tante Betsy (Tilda Swinton). Naar de wereldberoemde roman
van Charles Dickens.

Reclameman James Ballard en zijn vrouw Catherine leiden
een leven vol vluchtige seksuele ontmoetingen, op zoek
naar een zinvolle fysieke ervaring. Na een bijna fatale botsing met de auto van dr. Helen Remington ontdekt James
de perverse genoegens van verwrongen staal. Wanneer
hij Helen opnieuw ontmoet, leidt de gemeenschappelijke
ervaring tot een seksuele relatie. Crash is een cultklassieker
uit 1996 van regisseur David Cronenberg, gebaseerd op de
roman van J.G. Ballard.

2 augustus

We brengen de muziek deze zomer naar je toe!
Geen festivals deze zomer? Niet getreurd! In augustus staat
er elke zondagavond een heerlijk concert op het programma.

9 augustus

HET PROGRAMMA VAN
DE HIGHLIGHTS VAN AUGUSTUS 2020
Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid wanneer hun 16-jarige dochter Milla ernstig
ziek blijkt. Met niets meer te verliezen stort Milla zich
op het leven, maar haar ouders zijn in shock door de
komst van haar nieuwe vriendje. Toch gooien ze alle
pedagogische strategieën overboord om hun dochter
gelukkig te zien, maar hoe ver ga je voor de liefde?

BABYTEETH

Australië 2019 120 min. Regie Shannon
Murphy Met Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn
3ath Vanaf 27 augustus

GLI ANNI PIÙ BELLI
Na het succes van ‘A Casa Tutti Bene’ keert regisseur
Gabriele Muccino terug met deze zomerse film waarin
we vier vrienden volgen gedurende 40 jaar. De vrienden groeien samen op, gaan door de puberteit en
worden volwassen. Ze verliezen elkaar soms uit het
oog, maar vinden elkaar altijd terug. Na de première
is de film in Italië uitgegroeid tot een ware hit.
Italië 2020 129 min. Regie Gabriele Muccino
Met Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart,
Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria
5sth Vanaf 6 augustus

16 augustus

23 augustus

Kijk voor het volledige weekprogramma, data en tijden op www.filmtheaterhilversum.nl.
See all you can see met:

Vol muziek en begeleid door enthousiaste fans als
Bruce Springsteen, Martin Scorsese, Eric Clapton,
Taj Mahal en Van Morrison vertelt Robbie Robertson
van ‘The Band’ het buitengewone en per definitie
gekleurde verhaal van de opkomst en ondergang
van de legendarische muziekgroep uit de jaren ‘60.
Canada, Verenigde Staten 2019 100 min.
Regie Daniel Roher Met Bruce Springsteen,
Bob Dylan, Eric Clapton e.v.a. 3h Vanaf 20
augustus

ONCE WERE BROTHERS

We hebben een prachtig programma voor je
klaarstaan voor deze zomerse maand. Zet films
als ‘Babyteeth’, ‘Hope Gap’, ‘Misbehaviour’
en ‘The Kingmaker, Imelda Marcos’ alvast in
je agenda. Deze mag je deze maand in ieder
geval niet missen!
Daarnaast hebben voor muziekliefhebbers veel
moois deze maand. Zo gaat later deze maand de
fantastische documentaire ‘Once Were Brothers:
Robbie Robertson and the Band’ in première. En
voor iedereen die in deze tijden de festivals en concerten mist, vanaf zondag 2 augustus vertonen we
4 weken lang elke zondag prachtige concerten van
o.a. The Cure, John Lennon en The Rolling Stones in
ons zomerprogramma Muziek & Film. En voorliefhebbers van gay & lesbian cinema hebben we het
speciale zomerprogramma SUMMER PRIDE waarin
we 4 weken lang LGBTQ+ films vertonen.
Kijk voor het volledige weekprogramma, data en
tijden op onze website.
Graag tot ziens in Filmtheater Hilversum!
Geniet van de zomer!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
Stichting Filmtheater Hilversum
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466

HOPE
GAP
Ongeloof, woede en onmacht, maar ook hoop kruisen elkaar in dit
vlijmscherpe drama waarin een hecht gezin uit elkaar valt wanneer
de vader zijn zoon vertelt dat hij van plan is zijn moeder te verlaten.
Van regisseur en Oscarwinnaar William Nicholson.

Nieuwe verfilming van de beroemde roman over de gewone
man versus de verrotte wereld, gezien door de ogen van een
vluchteling in Berlijn. Francis maakt de gevaarlijke oversteek
van Afrika naar Europa. Als hij in Berlijn aankomt en aan zijn
nieuwe leven begint, belooft hij een goed leven te gaan leiden. Door zijn status als illegale vluchteling blijkt dat echter
onmogelijk: Francis valt in de handen van een drugsdealer.

BERLIN
ALEXANDERPLATZ
★★★★★ - NRC

Verenigd Koninkrijk 2019 101 min. Regie William Nicholson
Met Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor 1t Vanaf 13
augustus

THE KINGMAKER,
IMELDA MARCOS

Duitsland 2020 183 min. Regie Burhan Qurbani Met
Welket 5sht Vanaf 6 augustus

Bekroond filmmaker en fotograaf Lauren Greenfield volgt in
deze documentaire de excentrieke Imelda Marcos; voormalig first lady van de Filipijnen die in ieders geheugen staat
gegrift als de vrouw met de vele schoenen. Ze ziet zichzelf
als vaderlandslievende weldoenster, maar is in werkelijkheid
bezig met het herschrijven van de familiegeschiedenis van
macht en corruptie.
Denemarken, Verenigde Staten 2019 101 min.
Regie Lauren Greenfield Met Imelda Marcos 3a
Vanaf 13 augustus

SING ME A SONG

Internet en mobiele telefoons zijn niet meer uit onze
samenleving weg te denken. Echter is dat nog niet overal ter
wereld zo. De documentaire ‘Sing Me a Song’ geeft een inkijkje
in het leven in Bhutan, waar steeds meer tradities verloren
gaan ten koste van moderne ontwikkelingen.

FAHIM
De jonge Fahim en zijn vader ontvluchten hun geboorteland Bangladesh richting Parijs, waar de constante dreiging van uitzetting boven
hen hangt. Dan leert Fahim de schaakmeester Sylvain kennen, die
hem onder zijn hoede neemt.

Zwitserland, Bhutan 2019 100 min. Regie Thomas
Balmès 4 Vanaf 30 juli

KINDER – EN FAMILIEFILMS

Summer vibes bij
Filmtheater
Hilversum,
met veel lekker
zomerse films!

SUMMERLAND

Het is zomervakantie! En dat vieren
we natuurlijk met de leukste kinder- en
familiefilms. De allerkleinste bezoekers
kunnen genieten van ‘Vogelhuis Verhaaltjes’ – een reeks van negen korte verhalen.
Voor de iets grotere bezoekers hebben
we de Disney Pixar film ‘Onward’ en de
nieuwe animatiefilm ‘De Elfkins – Een
klein bakfestijn’ over het opgewekte Elfkin-meisje Helvi die vrienden wordt met
een banketbakker. Ook ‘Pinocchio’ is deze
zomer bij ons te zien (adviesleeftijd: 9+)
in de originele versie: Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld. Kom dus
gezellig langs!

CATVIDEOFEST
2020

Programma Luc Freijer | Tekst Luc Freijer & Steffie van der
Horst | Artwork Fred Trappenburg
Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum

Frankrijk 2019 108 min. Regie Pierre-François, Martin-Laval
Met Gérard Depardieu, Ahmed Assaty 3 Vanaf 30 juli

Na de première op het Filmfestival van Cannes en een warm onthaal
tijdens het Internationaal Filmfestival van Rotterdam (IFFR) – waar
‘Adam’ publiekslieveling werd – is dit prachtige en ontroerende
drama over twee onbekende vrouwen die vriendschap sluiten vanaf
eind juli bij ons te zien.
★★★★ - de Volkskrant
★★★★ - NRC

ADAM

Marokko 2020 98 min. Regie Maryam Touzani Met Lubna
Azabal, Aziz Hattab 1 Vanaf 23 juli

Londen, 1970. De net opgerichte Women’s Liberation Movement ziet de Miss World-verkiezing als een vernedering
van vrouwen. Zij besluiten daarom om de live tv-show – met
meer dan 100 miljoen kijkers wereldwijd – te verstoren en
schrijven daarmee geschiedenis. Met in de hoofdrol o.a. Keira
Knightley (‘Atonement’).

MISBEHAVIOUR

Verenigd Koninkrijk 2020 107 min. Regie Philippa
Lowthorpe Met Keira Knightley, Rhys Ifans, Jessie
Buckley 1t Vanaf 27 augustus

Kijk voor het volledige weekprogramma, data en tijden op www.filmtheaterhilversum.nl.

Na het succes van vorig jaar keert CatVideoFest dit jaar terug! Een compilatie van de leukste, schattigste en grappigste
kattenfilmpjes die er maar zijn, en dat op groot scherm! Kom
genieten op Wereld Kattendag, 8 augustus. Van elk verkocht
ticket gaat er € 1,- naar Dierenasiel Crailo te Hilversum.
Verenigde Staten 2020 71 min. Regie Will Braden
Met heel veel leuke katten 1 8 augustus 2020

Om zich te kunnen concentreren op haar werk als schrijfster
in het midden van WOII, sluit de jonge ambitieuze Alice
zich op in haar werkkamer op de kliffen van Dover. Haar
isolement wordt doorbroken wanneer ze de zorg voor de
jonge, uit Londen gevluchte Frank op zich moet nemen.
Door zijn onschuld en nieuwsgierigheid komen emoties
en geheimen uit het verleden naar boven die ze lange tijd
heeft proberen te onderdrukken.
Verenigd Koninkrijk 2020 99 min. Regie Jessica
Swale Met Gemma Arterton 9a Vanaf 13 augustus

OOK TE
ZIEN
DEZE
MAAND

