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WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND
De nieuwste films eerder tegen een extra 

scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

6 juli The red turtle
 The man who knew infinity
13 juli  Manglehorn
 The neon demon
20 juli Absolutely Fabulous: the movie
 Kiki, el amor se hace
27 juli Neon Bull
3 aug Chronic

De Nederlandse anima-
tor, filmregisseur en 
illustrator Michael 

Dudok de Wit kreeg inter-
nationale faam toen hij in 
2001 een Oscar won voor 
Beste Korte Animatiefilm met 
zijn ontroerende korte film ‘Fa-
ther and Daughter’. Daarna kreeg hij 
een telefoontje uit Japan. De wereldberoemde 
Japanse Studio Ghibli (‘Spirited away’, ‘Ponyo’ 
en ‘The wind rises’) vroeg of hij wellicht een 
lange film wilde maken. Het prachtige sprookje 
‘The red turtle’ is het resultaat, reeds bekroond 
op het Filmfestival van Cannes. ‘Betoverend’ 
en ‘Een wonder’ volgens de Britse krant The 
Telegraph. ★★★★ 

Een man die schipbreuk heeft geleden is aangespoeld 
op een onbewoond eiland. Er leven alleen vogels en 
krabben en wanhopig probeert hij te ontsnappen. Tot 
hij op een dag een mysterieuze schildpad tegenkomt.

Deze prachtige animatiefilm is gemaakt voor 
volwassenen, maar het is zeker ook een aanrader 
om je kinderen (vanaf 8 jaar) ermee naar toe te ne-
men. In de film wordt niet gesproken en dat is een 
heel natuurlijk gegeven: een man alleen praat niet. 
‘The red turtle’ is de eerste niet-Japanse film die 
Studio Ghibli produceert; een unicum. De film won 
de speciale juryprijs Un Certain Regard in Cannes en 
is Dudoks eerste lange animatiefilm. ‘Klaterend ap-
plaus voor Nederlandse regisseur in Cannes’ schreef 
het Algemeen Dagblad.

Frankrijk, Japan 2016 80 min Regisseur en 
illustrator Michael Dudok de Wit Coscenarist 
Pascale Ferran Geen dialoog

     VANAF 6 JULI  2ga

We vertonen ‘The red turtle’ met Dudoks 
met een Oscar bekroonde korte film ‘Fa-

ther and daughter’(Vader en dochter) uit 2000. 
‘Wie Father and daughter nog niet heeft gezien 

doet zichzelf te kort... een hoogtepunt uit de Neder-
landse filmgeschiedenis.’ De Filmkrant

Eindelijk is het zover! Drankorgels en mode-
iconen Eddy (Jennifer Saunders) en Patsy 
(Joanna Lumley) zijn terug! Losbandig, 

koopverslaafd, over the top & ab fab als altijd. 
PR-goeroe Eddy en oud-topmodel Patsy houden 

nog steeds van het goede leven: omringd door cham-
pagne, winkelcentra en de beste clubs van Londen 
hebben de oude vriendinnen alles wat hun hartje 
begeert – op hun jeugd na. Maar tijdens een van 
hun decadente feestjes slaat het noodlot toe. Eddy 
raakt betrokken bij de verdwijning van superster Kate 
Moss en belandt als boeman op de voorpagina van 
alle Britse tabloids. Om de paparazzi te ontvluchten 
vertrekken Patsy en Eddy naar de Franse Rivièra en 
bedenken te midden van de superrijken een plan om 
hun zorgeloze leventjes zo snel mogelijk weer op te 
kunnen pakken.

De legendarische BBC cultserie ‘Absolutely fabulous’ – 
bij ons destijds uitgezonden door de VPRO – liep van 
1992 tot 2005, maar de fans bleven vragen om meer, 
waardoor Eddy en Patsy voor thema-afleveringen 
rond Kerst en de Olympische Spelen hun comeback 
op tv maakten. Voor het eerst zijn de twee nu ook 
op het grote doek te zien, samen met oorspronkelijke 
castleden Julia Sawalha (Saffy), Jane Horrocks (Bub-
ble) en June Whitfield (Eddy’s moeder). Ook is er een 
heerlijk lange lijst gastoptredens van sterren als Kate 
Moss, Jon Hamm, Joan Collins en Jean-Paul Gaultier. 

Net als voor de serie schreef Jennifer Saunders 
(inmiddels 57) het script. Volgens de 69-jarige Joanna 
Lumley was de langverwachte film ‘een kwestie van 
nu of nooit. Als we nog langer hadden gewacht was 
een van ons te oud geworden of wellicht overleden’.

Groot-Brittanië, VS 2016 90 min. 
Regie Mandie Fletcher Met Jennifer Saunders, 
Joanna Lumley, Joan Collins, Kate Moss
     VANAF 21 JULI  1 
Voorpremières: 16, 17 & 20 juli!

Feestelijke voorpremière: zaterdag 16 juli.
Kom verkleed in je meest AbFab outfit & maak 
kans op champagne of twee Cineville passen!
Donderdag 21 juli gaan we al om 10.30 open 
voor een extra vroege ochtend voorstelling!

Sleutelmaker A.J. Manglehorn (Al Pacino 
in topvorm) leidt een bescheiden leven 
in een rustig dorp. Hij verzorgt zijn zieke 

kat, maakt elke vrijdag een praatje met de lo-
kale bankbediende en eet dagelijks in hetzelfde 
restaurant. Terwijl hij routinematig zijn dagen 
doorkomt, wordt hij van binnen verteerd door 
wroeging omdat hij zijn grote liefde door zijn 

vingers liet glippen. Dagelijks denkt hij met pijn 
in zijn hart terug aan Clara. ‘Manglehorn’ is een 
liefdevol portret van een excentrieke eenling 
in Texas.

Tijdens zijn leven als crimineel kwam Clara vaak op 
de tweede plaats, een beslissing waar hij nu – veertig 
jaar later - nog iedere dag spijt van heeft. Als hij op 
een dag bankmedewerkster Dawn ontmoet lijkt er 
eindelijk een nieuw hoofdstuk in zijn leven te zijn aan-
gebroken, maar Manglehorn zal eerst een beslissing 
moeten nemen. Blijft hij vastzitten in het verleden 
of omarmt hij wat de toekomst hem kan brengen?

Al Pacino (‘The godfather’, ‘Scarface’, ‘Heat’), 75 jaar 
oud en met meer dan 50 films op zijn naam, blijft 
steeds weer en steeds meer verrassen met zijn talent. 
Als geen ander geeft hij in ‘Manglehorn’ gestalte aan 

de gelijknamige, wat teruggetrokken en 
excentrieke sleutelmaker, sjokkend door 
een Amerika dat hij niet meer begrijpt. Hij 
treurt om zijn verloren liefde en vervreemdt 
zich zo van de dingen om zich heen dat je je 
afvraagt of het echt gebeurt of alleen in zijn-
verbeelding. Holly Hunter (‘The piano’) veegt 
met haar frisse verschijning als Dawn het stof 
van zijn schouders en geeft hem  weer energie. 

Regisseur David Gordon Green schreef 
het script speciaal voor Al Pacino. De 
Britse krant The Guardian gaf alvast 
vier sterren. ‘Pacino excelleert […] 
een aangename meditatie over spijt 
en nostalgie.’

VS 2016 98 min. Regie David Gordon 
Green Met Al Pacino, Holly Hunter, Harmony 
Korine, Chris Messina
     VANAF 13 JULI  1

Biopics over mannelijke genieën zijn hot. Na 
Eddie Redmayne in ‘The Theory of Every-
thing’ en Benedict Cumberbatch in ‘The 

Imitation Game’ schittert Dev Patel (‘Slumdog 
Millionaire’) als het volgende briljante genie. 
‘The man who knew infinity’ vertelt het waar-
gebeurde en inspirerende verhaal van de uit-
zonderlijke wiskundige Srinivasa Ramanujan, 

die met zijn baanbrekende en revolutionaire 
theorieën vanuit de onderklasse in India weet 
door te breken op Cambridge University.

In het arme Madras van begin 20e eeuw werkt de 
razend slimme Srinivasa Ramanujan als eenvoudige 
kantoorbediende. Ooit maakte hij zich de westerse 
wiskunde eigen en in zijn vrije tijd werkt hij aan zijn 
eigen formules en theorieën. In de hoop zich volledig 

op de wiskunde te kunnen storten – in India zijn er 
geen kansen - stuurt Ramanujan een brief naar Cam-
bridge. De Britse hoogleraar G.H. Hardy (een heerlijke 
rol van Oscarwinnaar Jeremy Irons) weet niet wat hij 
ziet als hij leest wat deze onbekende allemaal heeft 
ontdekt en haalt de jongen naar Engeland. 

Ramanujan kan zijn geluk niet op. De kans om te 
werken aan dezelfde universiteit als die waar Newton 

zijn wetten over beweging en zwaartekracht formu-
leerde is een droom die uitkomt. Onder begeleiding 
van professor Hardy groeit Ramanujan uit tot een 
pionier op het gebied van wiskundige theorieën. 
Maar al snel stuit hij op de universiteit op vooroor-
delen, koppigheid en racisme. Collega’s blijken niet 
in staat verder te kijken dan zijn gekleurde huid en 
vallen hem lastig en vernederen hem.

In ‘Slumdog Millionaire’ en ‘The Best Exotic Marigold 
Hotel’ wist Patel met jeugdige onbevangenheid de 
harten van de kijker voor zich te winnen en nu doet 
hij dat weer, met een geweldig gevoel voor urgentie 
en onwrikbaar zelfvertrouwen. In combinatie met 
de rest van de cast (Jeremy Irons, Toby Jones en 
Stephen Fry) levert dat een  film op over doorzet-
tingsvermogen, lef, vriendschap en liefde. Veel van 

Ramanujans wiskundige theorieën worden tot op de 
dag van vandaag toegepast.

Verenigd Koninkrijk 2015 108 min. 
Regie Matt Brown Met Dev Patel, Jeremy Irons, 
Toby Jones, Stephen Fry.
     VANAF 6 JULI  1

met voorpremière van 
de nieuwe Woody Allen:

CAFÉ SOCIETY
Woody Allen neemt je mee naar het 

Hollywood van de jaren ‘30 en vertelt 
het bitterzoete liefdesverhaal van de 

stuntelende lieverd Bob (Jesse Eisenberg) die het 
hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Daar 
ontmoet hij Vonnie (Kristen Stewart).

Omdat hij steeds meer moeite heeft met zijn kib-
belende ouders, zijn gangster-broer en de juwelen-
winkel van de familie, verlangt Bobby Dorfman naar 
verandering van omgeving. Hij besluit zijn geluk in 
Hollywood te gaan beproeven. Hij gaat aan de slag 
als loopjongen voor zijn oom, een zelfgenoegzame 
studiobaas en machtige agent voor filmsterren. Von-
nie is diens secretaresse. Ze valt voor Bob, maar er 
is een derde in het spel, zoals altijd. Bobby neemt 
genoegen met een vriendschap, tot de dag dat ze 
bij hem voor de deur staat om te vertellen dat haar 
vriend het heeft uitgemaakt. Bobby’s leven neemt 
plotseling een flinke wending en dan ook nog eens 
een heel romantische.

‘Café Society’ is een film boordevol vertrouwde 
ingrediënten: aristocraten, kunstenaars en high fa-
mous kunstenaars in trendy cafés en restaurants, 
oude jazz, een alwetende verteller, romantische 
tête-a-têtes bij balustrades met prachtig uitzicht, 
levendig New York versus kunstmatig Los Angeles, 
liefde versus idealen versus opportunisme, en hoe 
de tijd dat alles wegvaagt.

VS 2016 96 min. Regie Woody Allen Met Jeannie 
Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, 
Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll 
     DI 26 JULI VANAF 18.30 UUR   

‘Café Society’gaat donderdag 11 augustus uit in 
Nederland, maar is dinsdag 26 juli alvast te zien 
in combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens 
onze Film&Food special. De prijs voor de film, het 
eten en twee drankjes is slechts € 24,50. Het eten 
wordt geserveerd tussen 18.30 en 19.30 uur. Schuif 
aan wanneer je wilt. De film start om 20.30 uur.

Father & daughter
als voorfilm bij 

The red turtle

Een vader en een dochter nemen 
afscheid bij een dijk aan het 

water. Het meisje blijft daarna 
telkens, per fiets over de dijk, 

terugkeren naar de plek van 
dat afscheid. Deze zoektocht 
naar haar vader herhaalt zich 
in verschillende levensfases.

Nederland, België, UK, 2000 8 min. 
Regie Michael Dudok de Wit
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MANGLEHORN

THE RED 
TURTLE

THE MAN WHO 
KNEW INFINITY

ABSOLUTELY FABULOUS
THE MOVIE!

Het is bijna zover!

Met: Neon bull & Kiki

Een 
zomer 
vol 
temperament!

Vanaf 
11 juli

★★★★ The Independent 
‘Lichtvoetige, sprankelende film over Hollywood’. NRC  

★★★★ VPRO/ Cinema.nl (Gerhard Busch)  
★★★★ Parool/ De Filmkrant (Jan Pieter Ekker)

‘Een magische reis langs de mysteries van het leven’ De Filmkrant 



‘Mooi... verbluffend. Scherper, dieper, warmer, schoner en met 
de kleuren zoals Reitz ze heeft bedoeld.’ ***** De Volkskrant

KLASSIEKER

KINDER- EN FAMILEFILMS

LAATSTE KANS

Het laatste deel van deze gerestaureerde 7-delige 
monumentale Duitse klassieker. 

Duitsland 1984/2013 159 min. Regie Edgar 
Reitz Met Maria Breuer, Kurt Wagner, Rüdiger 
Weigang. Zwart/wit.
     ZO 10 JULI 13.35 & DI 12 JULI 20.15  1

Het is al jaren een vaste traditie in de zo-
mer: vanaf maandag 11 juli kun je weer 
genieten van een prachtige reeks nieuwe 

Gay & Lesbian films. Tot en met dinsdag 6 sep-
tember vertonen we negen nieuwe films waarin 

gays en lesbo’s centraal staan, iedere maandag- 
en dinsdagavond rond de klok van 20.30 uur. We 
vertonen alle films twee keer, met een aantal 
weken ertussen, zodat niemand een film hoeft 
te missen. Geniet van de Gay & Lesbian Summer!

Alle 9 films uit het Gay&Lesbian Summer 
Film Festival zijn vanaf maandag 2 juli 
t/m zondag 18 september ook te zien op 

onze vierde – online – filmzaal! 
Kortom: ben je heel lang op vakantie of zie je geen 
kans een of meerdere films op het witte doek te zien? 
Ga naar www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis 

en bezoek ons lekker vanuit je eigen huis. Via je TV, 
laptop, tablet of smartphone kan dat 24 uur per dag! 
Voor € 8,50 per film zie je deze nieuwste films. Betalen 
kan met iDeal, PayPal of creditcard.
Kortings-actie! Bij aankoop van een fysiek film-
kaartje van een van de Gay & Lesbian Films uit 
het festival krijgen bezoekers bij de kassa een 
flyer waarmee je 50% korting krijgt op een Gay & 
Lesbian film naar keuze op Filmthuis! (zolang de 
voorraad strekt!) En wanneer je online 4 van de 
films hebt bekeken, is de vijfde gratis!

Zoals ieder jaar viert womanizer Liz haar 
verjaardag met haar vrienden op het 
strand in de Caraïben. Maar het feest is dit 

jaar anders. Liz is erg ziek en omdat ze geen me-
delijden wil, verbergt ze dit voor haar vrienden. 

Wanneer een jonge vrouw zich bij de groep voegt, 
dagen de vrienden van Liz haar uit deze vrouw te 
verleiden. Zoals gewoonlijk gaat Liz de weddenschap 
graag aan. Maar als ze erachter komt dat de jonge 
vrouw intens verdriet met zich meedraagt, pakt alles 
anders uit dan verwacht.

‘Liz in september’ is gebaseerd op het succesvolle 
lesbische toneelstuk ‘Last Summer at Blue Cove’. Voor 
deze bewerking werd Blue Cove Island (Filipijnen) 

verwisseld voor de Caraïbische stranden met een 
diverse cast en veel exotische vrouwen.

Venezuela 2014 100 min. Regie Fina Torres 
Met Patricia Velasquez, Danay Garcia, Mimi Lazo
     DI 19 JULI 21.05 UUR & DI 16 AUG  

In een darkroom in Parijs ontmoeten Théo 
en Hugo elkaar. Het is liefde op het eerste 
gezicht. Na hun intense seks hebben de twee 

mannen behoefte om naar buiten te gaan.
 Wanneer ze samen door de verlaten straten van 

nachtelijk Parijs lopen, worden ze plotseling gecon-
fronteerd met een werkelijkheid die hun vrijheid lijkt 
uit te wissen en leidt tot een bepaalde hulpeloosheid. 
Willen ze elkaar wel leren kennen? Wat verwachten ze 
van elkaar en zal hun vertrouwen worden beloond?

 De regisseurs weten het streven naar intimiteit 
van de twee mannen ondanks hun onzekerheid op 
een mooie en gevoelige wijze weer te geven. De twee 
hoofdrolspelers verrassen met opmerkelijk intuïtief 
optreden en ongelooflijke charme.

Frankrijk 2016 97 min. Regie Olivier Ducastel 
& Jacques Martineau Met François Nambot, 
Geoffrey Couët 
     MA 18 JULI 20.45 UUR & MA 22 AUG  

De film wordt voorafgegaan door de korte film 
‘Buddy’.

Mooi, sexy, wild. De Libanees-Austra-
lische E leidt als dj en geoefend har-
tenbreekster het bestaan dat ze altijd 

wilde. Wanneer ze per ongeluk een tas met 
dubieus geld vindt, komt ze in een verleiding die 
ze beter had kunnen weerstaan. Op de vlucht 
voor de maffia zal ze de keuzes uit haar verleden 
opnieuw tegenkomen. Lukt het de lesbische E 
om haar familie te vertellen wie ze echt is? 

Deze sexy thriller annex roadmovie beleef je als 
een enerverende achtbaan: van de grootste nacht-
clubs van Sydney tot de verlaten achterbuurten. 
Lesbisch popcornvermaak van de bovenste plank.

Australië 2015 96 min. Regie Louise Wadley 
Met Mandahla Rose, Julia Billington, Brett Rogers
     DI 12 JULI 21.15 UUR & DI 9 AUG  

Alex Lawther is door de Londense filmcri-
tici gekroond tot ‘Young British Perfor-
mer of the Year’ na zijn vertolking van 

de jonge Alan Turing in ‘The Imitation Game’. In 
‘Departure’ speelt hij de vijftienjarige Elliot. Hij 
spendeert een week met zijn moeder in Zuid-
Frankrijk om hun zomervilla uit te ruimen met 
het doel deze te verkopen.

Hij worstelt met ontluikende seksuele gevoelens, 
zij met haar scheiding. Beiden kampen met ingehou-
den emoties waardoor er tussen de twee altijd een 
stille maar beladen sfeer hangt. Wanneer de mooie en 
mysterieuze Clément in hun levens verschijnt, worden 
moeder en zoon gedwongen om hun verlangens en 
emoties onder ogen te zien. 

‘Departure’ is een intiem verhaal over het einde van 
een zomer, het einde van een kindertijd en het einde 
van een ooit liefdevol gezin.

Engeland 2015 109 min. Regie Andrew Stegall 
Met Alex Lawther, Juliet Stevenson
     MA 11 JULI 21.00 UUR & MA 15 AUG  

GAY & LESBIAN SUMMER    FILM FESTIVALVer weg van huis, in een nieuwe, nog niet 
afgebouwde stad midden in de woes-
tijn van Saudi Arabië wacht de 54-jarige 

Alan Clay (een heerlijke rol van Tom Hanks), een 
zakenman in telecommunicatie, dagenlang op 

de komst van de steenrijke Koning Abdullah. 
Thuis in Amerika liepen de zaken niet echt soe-
pel. Door de crisis is niet alleen zijn huwelijk 
stukgelopen, ook heeft hij torenhoge schulden. 
Om te voorkomen dat er beslag op zijn huis 
gelegd wordt en om de studie van zijn dochter 
te bekostigen, is een deal met de koning Alans 
ultieme poging om een grote klapper te maken. 

Dag na dag wacht Alan op Koning Abdullah in een 
voor hem vreemde en desolate wereld vol glinsterend 
zand en lege wolkenkrabbers waarin hij niets voor 
elkaar lijkt te krijgen. Ondertussen raakt hij bevriend 
met een lokale taxichauffeur, beleeft hij een onver-

wachte romance en ontdekt hij waar het echt om 
draait in het leven.

‘A hologram for the king’, gebaseerd op de ge-
lijknamige bestseller van Dave Eggers (‘The circle’, ’ 
A heartbreaking work of staggering genius’), is een 
humoristisch en ontroerend verhaal van een man die 
zich staande probeert te houden in een turbulente 
fase in zijn leven. 

VS, Duitsland 2016 100 min. Regie Tom 
Tykwer Met Tom Hanks, Ben Whishaw, Sarita 
Choudhury en Sidse Babett Knudsen
     T/M 2 AUGUSTUS  3td

De Noorse kleuters Casper en Emma zijn 
terug en gaan voor een nieuw avontuur 
naar Afrika. De moeder van Emma helpt 

haar vriendin Ann die in dierenkliniek Camp 
Eden werkt. Natuurlijk gaan opa en de trouwe 
knuffels mevrouw Konijn en Welpje ook mee. 
Ze vinden het spannend, maar hebben ook veel 
zin om alle wilde dieren te ontmoeten. 

Al snel raken Casper en Emma bevriend met Anns 
dochter Tiri en haar knuffel Schildpad. Als de twee 
beste vrienden mee mogen op safari vinden ze een 
gevangen babyleeuwtje en nemen het mee naar Camp 
Eden. Ze noemen hem Leo. Maar het kleine welpje wil 
niets eten en daar is Emma bezorgd over. Ze denkt dat 

het komt doordat Leo zijn moeder 
mist. Daarom besluiten Casper en 
Emma naar haar op zoek te gaan. 
Lukt het ze om Leo’s mama te 
vinden?

Noorwegen 2015 80 min. 
Regie Arne Lindtner Næss 
Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  a

Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt 
Saab. Mensen noemen hem ‘de bittere 
buurman’. Maar Ove is niet bitter, hij 

gromt alleen een beetje en hij heeft inderdaad 
niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als 
hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij 
dat. Vooral tegen zijn onmiddellijke omgeving 
in de wijk waarin hij woont. Hij en zijn vrouw 
Sonja waren de eerste bewoners, samen met 
hun vrienden Rune en Anita. Elke ochtend loopt 
Ove een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet 
fietsen, controleert de inhoud van afvalbakken, 
ook al is hij al jaren geen voorzitter meer van 
de buurtbewonersgroep. 

Maar achter deze pedante façade schuilt een ver-
haal, een verdrietig verhaal. Als de pas gearriveerde 
nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn 
brievenbus pletten, vormt dat het begin van een ko-
misch en hartverwarmend verhaal over onverwachte 
vriendschap, ongekamde katten en de kunst van het 
achteruitrijden met een caravan. Was je een liefheb-
ber van ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en 
verdween’, dan mag je deze film zeker niet missen!

Zweden 2015 116 min. Regie Hannes Holm
Met Rolf Lassgård, Zozan Akgün, Tobias Almborg
Naar de bestseller van Frederick Backman
     DE HELE MAAND DOOR  3td

Iedereens favoriete vergeetachtige blauwe 
vis is terug! En deze keer heeft ze haar ei-
gen film. ‘Finding Dory’ – het langverwachte 

vervolg op ‘Finding Nemo’ – herenigt de vrien-
delijke-maar-o-zo-vergeetachtige vis Dory met 
haar geliefde vriendjes Nemo en Marlin. Samen 
gaan ze op een groot avontuur om te zoeken 
naar de familie die Dory vergat.

Dory woont samen met Marlin en Nemo in het rif. 
Als ze op een schoolreisje gaat, wordt ze ’s ochtends 
met een schok wakker. In haar droom kwamen allerlei 
dingen uit haar jeugd naar boven en ze herinnert zich 
nog iets. Het lijkt onmogelijk, maar het is waar. En nu 
wil ze antwoorden over haar verleden. Wie zijn haar 
ouders? Waar kwamen ze vandaan? En waar leerde 
ze ooit met walvissen te praten?

Samen met haar vriendjes Nemo en Marlin besluit 
Dory de diepte in te duiken om op zoek te gaan naar 

haar vergeten verleden. Een spannende reis die hen 
helemaal naar Californië brengt en waarop ze allerlei 
nieuwe zeewezens ontmoeten. De walvis Bailey, 
Hank de octopus en de walvishaas Destiny, al-
lemaal helpen ze Dory bij de zoektocht naar 
haar verleden. En samen leren ze een paar 
dingen over de ware betekenis van familie.

Net als Pixars voorganger ‘Fin-
ding Nemo’ uit 2003 regisseerde 
Andrew Stanton  ‘Finding Dory’, dit-
maal samen met Angus MacLane. 

VS 2016 103 min. Regie Andrew Stanton, 
Angus MacLane Met de stemmen van 
Annick Boer, Loek Peters, Jeroen 
Spitzenberger, Nicolette van Dam
Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  2a

In aanloop naar de Olympische Spelen deze 
zomer in Brazilië vertellen we het waarge-
beurde en indrukwekkende verhaal van de 

iconische atleet Jesse Owens (Stephan James). 

Hij sleepte op de Olympische Spelen in Berlijn 
in 1936, tijdens het naziregime van Hitler, maar 
liefst vier gouden medailles in de wacht. Een 
indrukwekkende prestatie waarmee de Afro-
Amerikaanse sporter geschiedenis schreef. 

In ‘Race’ volgen we Jesse op weg naar de Olym-
pische Spelen ten tijde van de toenemende rassen-
discriminatie in Duitsland. Samen met zijn coach 
Larry Snyder, een rol van Jason Sudeikis, zet hij alles 
op alles om ondanks de dreigende omstandigheden 
zijn droom als olympisch kampioen waar te maken. 
De ijzersterke cast bestaat verder onder meer uit 
Jeremy Irons, William Hurt en Carice van Houten, die 

de rol van de Duitse fotografe Leni Riefenstahl speelt.
Met ‘Lost in Space’ en ‘Preditor’ als referentie 

verwacht je van regisseur Stephen Hopkins wellicht 
een groots en gelikt spektakel. Niets is minder waar. 
Hopkins weet subtiel en vol passie een waanzinnig 
inspirerend verhaal prachtig mooi neer te zetten.

‘Race is at its best when it fills in the corners of 
a story we only thought we knew.’ Rolling Stone.

Frankrijk 2016 135 min. Regie Stephen 
Hopkins Met Stephan James, Jason Sudeikis, 
Jeremy Irons, William Hurt, Carice van Houten
     DE HELE MAAND DOOR  3atd

11 juli t/m 6 september

Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoest-
baar. Ze is hoofd van een toonaangevend 
videogamebedrijf en hanteert zowel za-

kelijk als privé dezelfde genadeloze houding. Maar 
als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht 
door een onbekende man, verandert haar leven 
drastisch. Ze besluit zelf achter de dader aan te 
gaan en belandt in een spannend kat-en-muisspel 
dat elk moment uit de hand kan lopen. Na ‘Zwart-
boek’ is Paul Verhoeven terug met een perverse 
én komische thriller die op het Filmfestival van 
Cannes hoge ogen gooide.

Isabelle Huppert (‘Amour’, ‘La pianiste’) is niet bang 
controversiële rollen te spelen en dat is duidelijk terug 
te zien. Ze is ijzersterk in haar rol als succesvolle en 
ijzige zakenvrouw. ‘Elle’ is een geheel Franse pro-
ductie en daarmee de eerste Franse film van Paul 
Verhoeven. Het script is gebaseerd op het boek ‘Oh…’ 
van Phillippe Djian.

 
Frankrijk, 2016 130 min. Regie Paul 
Verhoeven Met Isabelle Huppert, Christian 
Berkel, Virginie Efira
     DE HELE MAAND DOOR  4gat

Kom dus lekker je vakantie bij ons vieren!

Met ‘The neon demon’ vertelt Nicolas 
Winding Refn een fonkelend horror-
sprookje waarin schoonheid en obses-

sie een aantrekkelijke maar verraderlijke cocktail 
opleveren. 

Het jonge, ambitieuze model Jesse (Elle Fanning) 
laat alles achter en zonder een cent verhuist ze naar 
Los Angeles om het te maken als topmodel. Binnen 

de kortste keren weet ze alle aandacht op zich te 
vestigen. Haar schoonheid en vitaliteit worden ver-
slonden door de gevestigde modellen, die koste wat 
het kost willen wat Jesse heeft. Als het om schoon-
heid gaat is niemand te vertrouwen, want ‘Beauty 
isn’t everything. It’s the only thing.’

Na ‘Drive’, waarmee Nicolas Winding Refn geno-
mineerd werd voor een Oscar, en ‘Only God forgives’ 
komt de regisseur opnieuw met een unieke film die 
genregrenzen opzoekt en nog lang nazindert. ‘The 
neon demon’ ging in première op het Filmfestival 
van Cannes en wordt wederom gekenmerkt door 
Winding Refns knallende, kleurrijke cinematografie.  
In Elle Fanning vond Winding Refn een nieuwe muze. 
Het is voor het eerst dat een vrouw de hoofdrol in 
een film van hem speelt. Naast haar zien we Abbey 
Lee, Keanu Reeves en Christina Hendricks. 

VS 2016 110 min. Regie Nicolas Winding Refn 
Met Elle Fanning, Abbey Lee, Keanu Reeves, 
Christina Hendricks.
     13 T/M 18 JULI  4asgt

HEIMAT 1
Hoofdstuk 7

Die Stolzen Jahre – De Fiere Jaren Das Fest Der Lebenden 
Und Der Toten 
Het Feest Van De Levenden En De Doden (1967 - 1982)

Maggie’s Plan
1t

★★★★ De Volkskrant
★★★★ NRC Handelsblad
★★★★ Trouw
★★★★ AD

 7,8 & 10 JULI 

Love & Friendship
1

★★★★ de Volkskrant
★★★★ NRC
★★★★ De Telegraaf

 T/M 1 AUGUSTUS  

Compostella

★★★★ 'Je maakt de 
hele tocht als het ware 
door de ogen van de 
wandelaar mee. Beter 
nog misschien.' NRC

 DE HELE MAAND DOOR  

★★★★ 'een van de meest gelaagde films die 
dit jaar in de bioscoop te zien zal zijn' NRC

★★★★ FilmTotaal ★★★★ De Telegraaf

FINDING
DORY

CASPER EN EMMA OP SAFARI

RACE

A HOLOGRAM FOR THE KING

★★★★ “Hanks overtuigt” Het Parool 
★★★★ TROUW 

EEN MAN DIE OVE HEET

DEPARTURE

THÉO & HUGO

ALL ABOUT E

LIZ IN 
SEPTEMBER

Zomervakantie!

★★★★★ de Volkskrant 
★★★★½ Robbert Blokland (Metro/Veronica) 
★★★★ Gerhard Busch (VPRO Cinema) 
★★★★★ Ronald Rovers (Trouw/Filmkrant) 
★★★★ Ab Zagt (AD/Radio 4) ★★★★ The Guradian

ELLE

16 juli start de grote vakantie! 
Tot eind augustus vertonen we 

daarom iedere dag 1 of 2 kinderfilms.

THE 
NEON 

DEMON

LATE NIGHT SPECIAL

★★★★ ‘Verleidelijk 
en fascinerend’  
De Standaard
‘The neon demon 
bedwelmt en betovert’ 
De Morgen

2



Documentaire over Andy en Cherry die 
op zoek zijn naar liefde en geluk in het 
levendige Shanghai. Beiden zijn homo-

seksueel, maar hun families eisen van hen een 
heteroseksueel huwelijk én een kind. Andy is dag 
en nacht op zoek naar een lesbische vrouw met 
wie hij kan trouwen en een kind kan krijgen. 

Via zijn online zoektochten en ondergrondse hu-
welijksmarkten ontmoet hij allerlei vrouwen, maar de 

juiste laat nog op zich wachten. Cherry is al getrouwd 
met een homoseksuele man. Zij hoeft alleen nog maar 
een baby en die ‘zoektocht’ blijkt ingewikkelder dan 
ze had gedacht. Zullen Andy en Cherry hun eigen 
geluk en seksuele geaardheid ontkennen om tege-
moet te komen aan de wensen van de maatschappij?

Gedurende de film botsen Andy en Cherry met de 
verwachtingen van hun ouders, van hun liefdespart-
ners en van de partners van het verstandshuwelijk. De 
verhalen van Andy en Cherry vormen een afspiegeling 
van het moderne China en laten zien waar homo’s 
in de huidige Chinese samenleving tegenaan lopen.

Nederland, China 2015 72 min. Regie Sophia 
Luvara
     MA 8 AUG & DI 6 SEPT  

Kim, Bella en Momo zijn onafscheidelijke 
vriendinnen die met regelmaat op school 
worden gepest. Wanneer zij een geheim-

zinnige plant vinden, wordt hun leven compleet 
anders. Door het drinken van de nectar van deze 
plant veranderen de meisjes tijdelijk in jongens. 
Het tij keert drastisch. Als jongens tellen ze op-

eens overal mee en zijn ze razend populair. 
De euforie neemt af als een van hen haar nieuwe 

identiteit iets te enthousiast omarmt en er onverwach-
te gevoelens ontstaan. Met mooie beelden en een 
meeslepende soundtrack is dit een modern, donker 
sprookje in de beste Grimmtraditie. Zeker niet voor 
kinderen, wel een allegorisch verhaal over hoe vloeiend 
de grenzen tussen geslacht en geaardheid eigenlijk zijn.

Zweden 2015 106 min. Regie Alexandra-
Therese Keining  Met Tuva Jagell, Emrik 
Öhlander, Vilgot Ostwald Vesterlund, Wilma 
Holmén, Alexander Gustavsson
     DI 2 AUG 20.40 UUR & DI 30 AUG  

Wanneer Timothy op vijftienjarige leeftijd 
rugbyspeler John ontmoet is het liefde 
op het eerste gezicht. Vechtend tegen 

vooroordelen, zowel thuis als op school, krijgt 
het paar een hechte band. Deze gaat al snel over 
in een relatie die voor altijd hun leven verandert. 

Timothy en John beleven goede en slechte tijden, 
maar worden geconfronteerd met hun grootste uit-
daging als een van hen onverwacht ziek blijkt. ‘Hol-
ding the Man’ is een hartverscheurend verslag van 
een bijna twee decennia durende relatie en een teder, 
romantisch bewijs van de sterke en verlossende kracht 
van liefde. Naar de bestseller van Timothy Conigrave 
waarvan alleen al in Australië meer dan een miljoen 
exemplaren werden verkocht.

Australië 2015 127 min. Regie Neil Armfield 
Met Geoffrey Rush, Ryan Corr, Guy Pearce, 
Sarah Snook, Anthony LaPaglia, Craig Stott
     MA 1 AUG 20.40 UUR & MA 5 SEPT  

Tru, 37 jaar oud, is werkloos en date zich 
een ongeluk. Tot ze Alice, een weduwe 
van 60, ontmoet. Die staat onverwachts 

op het vliegveld voor een verrassingsbezoek 
aan haar dochter Suzanne. Suzanne is echter 

een drukbezette bedrijfsjuriste die geen tijd 
heeft voor de visite van haar moeder. Ze vraagt 
haar vriendin Tru om haar moeder op te halen. 

In het contact met Alice vindt Tru de steun die ze 
al zo lang zoekt. Snel groeit er meer tussen beiden. 
Suzanne doet nog een wanhopige poging om een 
wig tussen de twee te drijven. Maar ‘Tru love’ is niet 
zo maar te stoppen...

Canada 2015 94 min. Regie Shauna 
MacDonald, Kate Johnston Met Shauna 
MacDonald, Kate Trotter
     DI 26 JULI 21.00 UUR & DI 23 AUG  

Jesus scharrelt in een vervallen (maar altijd 
zeer fotogeniek) Havana een inkomen bij 
elkaar door bij oudere dames thuis het haar 

te kappen. Daarnaast verzorgt hij de pruiken van 
een groep drag-queens die avond aan avond 
optreden in een club. Daar ontdekt hij dat het 
enige moment waarop hij zich volledig bevrijd 
voelt van de problemen van het dagelijks leven 

is wanneer ook hij op het podium kan staan. 
Getransformeerd tot Viva, zijn prachtige alter ego, 

ontsnapt hij met klassieke nummers over onbereik-
bare liefde en rauwe pijn aan de realiteit. Zo optre-
den, dat is wat hij voor altijd wil. Maar zijn droom 
levert frictie op met zijn alcoholische vader Angel 
die ongevraagd bij hem intrekt. Angels ideeën over 
mannelijkheid leggen Jesus restricties op over hoe hij 
zijn leven mag leiden. Wanneer vader en zoon zich 
langzaamaan met elkaar verzoenen, wordt ‘Viva’ een 
ontroerend en hartverwarmend verhaal.

Ierland, Cuba 2015 100 min. Regie Paddy 
Breathnach Met Jorge Perugorría, Luis Alberto 
García, Héctor Medina
     MA 25 JULI 21.00 UUR & MA 29 AUG  

GAY & LESBIAN SUMMER    FILM FESTIVAL

Aan drama geen gebrek bij de leden van 
het reizende theatergezelschap Tsjechov 
Cabaret. De Franse toneelacteurs delen 

lief en leed, als een rondtrekkende stam waarbij 
privé en werk altijd door elkaar lopen. Ze nemen 
geen blad voor de mond, deze recalcitrante ac-
teurs met sardonisch gevoel voor humor. Theater 
gaat voor alles. 

Familie, werk, liefde en vriendschap lopen dwars 
door elkaar bij de licht excentrieke leden van het 
Franse Tsjechov Cabaret. Het rondtrekkende theater-
gezelschap strijkt met zijn caravans neer in havenge-
bieden en op andere desolate plekken, waar ze hun 
hele hebben en houwen met elkaar delen. Het drama 
verplaatst zich met gemak van het toneel naar de 
echte wereld, gestimuleerd door de bacchanalen die 
zich regelmatig in het kampement afspelen. Zonder 
enige reserve vertellen de leden elkaar de pijnlijke 
waarheid, niets blijft ongezegd.  

Terwijl de directeur van het theatergezelschap zijn 
vrouw aan de kant zet, maakt hun dochter zich los van 
haar dominante ouders. Een opstandige acteur met 
een sardonisch gevoel voor humor wijst de directeur 
ook nog eens fijntjes op diens al te grote ego, waar-

door de acteur in het verleden een onmogelijke keuze 
tussen zijn werk en zijn zieke zoon moest maken. De 
komst van een baby en de terugkeer van een vlam 
uit het verleden halen oude wonden open. En dan 
begint het feest. Alles voor het theater! 

Léa Fehners  eerste speelfilm ‘Qu’un seul tienne 
et les autres suivront’ (2010) werd genomineerd voor 

de César Award voor Beste Eerste Film. ‘Les ogres’ is 
haar tweede speelfilm.

Frankrijk 2016 144 min. Regie Léa Fehner  
Met Adèle Haenel, François Fehner, Marc Barbé, 
Marion Bouvarel, Inès Fehner, Lola Duenas
     15, 16 & 19 JULI 

In het noorden van Frankrijk ligt een klein vis-
sersdorpje in de Slack Baai. Het is 1910. Rijke 
toeristen verdwijnen op mysterieuze wijze 

en deze vermissingen houden de regio in zijn 
greep. De beruchte inspecteur Machin en zijn 
scherpzinnige assistent Malfoy (mis)leiden het 
onderzoek. Ze belanden middenin de vreemde 
en verslindende liefdesrelatie tussen ‘Ma Loute’, 
de oudste zoon van een bijzondere vissersfami-
lie en Billie van Peteghem, de jongste telg van 
een rijke burgerlijke familie van decadenten uit 

Lille. Maar niets is wat het lijkt in deze burleske 
komedie.

‘Ma Loute’ is misschien bizar, maar minstens zo 
boeiend. Regisseur Bruno Dumont (‘La vie de Jesus’, 
‘Camille Claudel’) is op zoek naar de balans tussen 
suspense, slapstick, kostuumdrama, komedie, een bi-
zar liefdesverhaal en meer. Na ‘Camille Claudel’ werkt 
Dumont wederom met Juliette Binoche (‘Chocolat’, 
‘The English patient’). Zij gaat als de decadente Aude 
Van Peteghem heerlijk over de top en laat daarmee 
een compleet nieuwe kant van zichzelf zien. 

Verder schitteren Fabrice Luchini (‘Dans la maison’, 
‘Les femme du 6e etage’) en Valeria Bruni Tedeschi 
(‘Il capitale umano’). Een absoluut uitzonderlijke en 
ietwat surrealistisch film. 

Frankrijk 2016 118 min. Regie Bruno Dumont 
Met Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria 
Bruni Tedeschi
     7 T/M 13 JULI 

Iremar reist met een rodeogezelschap van stad 
naar stad in het ruige noordoosten van Bra-
zilië. De Vaquejada is het toppunt van man-

nelijkheid. Twee mannen te paard proberen een 
stier naar de grond te halen door hem bij zijn 
staart te grijpen. Het is zwaar werk om de dieren 
te verzorgen en Iremars werk staat eigenlijk ver 
van zijn werkelijke droom: kledingontwerper 
worden. Gelukkig kan hij in zijn vrije tijd kos-

tuums maken voor Galega, een vrouw uit de 
groep die na de rodeo sensuele dansen voor de 
mannen uitvoert. 

Net als in Gabriel Mascaro’s eerste speelfilm (´Ven-
tos de Agosto´) is ook in ́ Neon Bull´ de documentaire-
achtergrond van de filmmaker voelbaar. In mooie, 
rustige, lange, ogenschijnlijk nauwelijks geregisseerde 
scènes krijgen we het leven voorgeschoteld van een 
kleine groep aan de onderkant van de Braziliaanse 
samenleving. Hun werk, hun reizen, hun ruzies, 
dromen, liefdes, we krijgen het allemaal te zien in 
een weldadig meanderende film. ‘Neon Bull’ is een 
fabelachtige en aardse film waarin brute mannelijk-
heid en rauwe schoonheid langzaam plaats maken 
voor moderne tijden. In een unieke mix van sociaal 
realisme, impressionistische beelden en zinderende 
erotiek geeft ‘Neon Bull’ een vernieuwende blik op 
het machismo van Latijns Amerika.

Brazilië 2015 101 min. Regie Gabriel Mascaro 
Met Juliano Cazarré, Maeve Jinkings
     VANAF 27 JULI  4st

In een klein dorp in India komen vier vrouwen 
in opstand tegen de eeuwenoude tradities 
waaraan ze onderworpen zijn. Rani (Tan-

nishtha Chatterjee) moet elke zuurverdiende 
cent opzij leggen om een goede bruid voor haar 
zoon te regelen. De toekomstige bruid Janaki 
(Lehar Khan), knipt haar haren af in de hoop 
dat de bruiloft dan niet door gaat. Rani’s beste 
vriendin Lajjo (Radhika Apte), wordt maar niet 
zwanger en haar man vindt daarin reden om 
haar te mishandelen en te vernederen. Bijli (Sur-
veen Chawla) werkt in een erotische club waar 
de mannen stiekem naartoe gaan maar is een 
paria in de dorpsgemeenschap. 

Onderling praten de vrouwen ongedwongen over 
mannen, seks en hun leven. Hun vriendschap en het 
verlangen naar vrijheid maken dat ze zich uiteindelijk 
verzetten tegen de patriarchale wereld en machocul-
tuur waarin ze leven op het Indiase platteland.

‘Parched’ is de derde speelfilm van de Indiase 
filmmaakster Leena Yadav. Het is een bitter-
zoete film over vrouwendiscriminatie in India 
in de kleurrijke en energieke stijl van een 
Bollywood-drama.

India, VS, Verenigd Koninkrijk 
2015 116 min. Regie Leena 
Yadav Met Radhika Apte, Sayani 
Gupta, Tannishtha Chatterjee

     1 & 2 AUGUSUS 

Verpleger David (een sterke rol van Tim 
Roth) werkt voor een uitzendbureau 
dat thuiszorg levert aan terminaal zieke 

patiënten. Uiterst toegewijd en met enorme 
compassie doet hij zijn werk, altijd kalm en pro-
fessioneel, zelfs op de meest intieme momenten. 
Met elke patiënt bouwt hij een vertrouwelijke  
band op, waarin hij verder gaat dan zijn col-
lega’s. Maar van binnen worstelt hij met een 
onderdrukte emotionele pijn.  

In zijn privéleven is David onhandig, terughou-
dend, en hij blijkt uiteindelijk net zo afhankelijk van 
zijn patiënten als zij van hem. Hij is eenzaam want 
zijn leven bestaat eigenlijk alleen maar uit werk. Als 
er even geen werk is, volgt hij op facebook zijn tie-
nerdochter - uit een huwelijk dat hij jaren geleden 
ontvluchtte. David sleept een zwaar verleden met 
zich mee dat ondraaglijk lijkt te worden. Hij zal eerst 
de oorzaak van zijn schuldgevoelens onder ogen 
moeten zien om zo met een schoon geweten zijn 
leven te kunnen voortzetten.

Regisseur en scriptschrijver Michel Franco (‘Des-
pués de Lucía’) raakte geïnspireerd voor de film toen 
hij zelf van nabij meemaakte dat zijn grootmoeder 
een beroerte kreeg en een verpleegster de volledige 
zorg voor haar op zich nam. Franco werd geraakt 
door haar toewijding en zorg. Zij leerde hem veel 

dingen over zijn oma die hij niet eens wist. Een heel 
bijzondere gewaarwording. Op het Filmfestival van 
Cannes werd de film bekroond met de prijs voor 
beste script. Tim Roth (onlangs nog te zien in Quentin 
Tarantino’s ‘Hateful eight’) is ijzersterk in zijn rol als 
de verpleger die op zijn gemak de zware taak van het 
begeleiden van andermans naderende dood op zich 
neemt, maar zich als het op zijn eigen leven aankomt 
geen raad weet.

Mexico, Frankrijk 2015 93 min. Regie Michel 
Franco Met Tim Roth, Robin Bartlett, Michael 
Christofer, Sarah Sutherland, Nailea Norvind, 
Rachel Pickup
     VANAF 3 AUGUSTUS 

NEON BULL

Vijf verhalen over liefde en seks ontvouwen 
zich tijdens een hete zomer in Madrid. In 
Spanje zelf is deze kostelijke, zomerse 

komedie reeds een grote hit en inmiddels is er 
al een Franse remake in de maak. Een heerlijk, 
vrolijk, bij vlagen zelfs hilarisch ‘opkikkertje’ 
voor een zwoele zomeravond.

‘Kiki, el amor se hace’ benadert seks en liefde 
met behulp van vijf verhalen: het getrouwde stel 
Paco en Ana wil de passie van hun lang verwaar-
loosde seksuele relatie  nieuw leven inblazen; Jose 
Luis probeert de affectie van zijn vrouw Paloma, die 
na een ongeluk in een rolstoel terecht is gekomen, 
te redden; Ma Candelaria en Antonio willen ouders 
worden, maar zij blijft onbevredigd; Álex tracht Na-
talia’s fantasieën waar te maken, terwijl zij begint te 

twijfelen of hij haar ooit ten huwelijk zal vragen; en 
Sandra is een alleenstaande vrouw, midden in een 
zoektocht naar ware liefde. 

Allen beminnen, vrezen en onderzoeken hun di-
verse parafilieën (ze worden allemaal opgewonden 
van dingen die niet echt de norm zijn) en de verschil-
lende kanten van seksualiteit, terwijl ze de weg naar 
geluk proberen te vinden. En daarin is  – uit liefde 
voor de ander –niets te gek!

‘Kiki, el amor se hace’ doet denken aan de vroege 
films van Pedro Almodóvar.

Spanje, 2016 102 min. Regie Paco León
Met Natalia de Molina, Álex García, Jacobo 
Sánchez
     VANAF 20 JULI 

KIKI, EL AMOR SE HACE

NIEUWE FILMS

VIVA

TRU LOVE

HOLDING 
THE MAN

GIRLS LOST

INSIDE THE
CHINESE CLOSET

PARCHED

MA LOUTE

LES 
OGRES

CHRONIC

★★★★ ‘Tim Roth is a pleasure’ The Guardian
★★★★ NRC (Coen van Zwol)

★★★★1/2 De Filmkrant (Ronald Rovers)

★★★★ VPRO Cinema ‘Energiek, soms op het chaotische af 
★★★ de Volkskrant ‘Duurt net te lang’ 
★★★ NRC  ‘Magie tot de zon opkomt‘ 
★★★★ Het Parool ‘Prachtige en realistische schets‘

Ook te zien op:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL/FILMTHUIS
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DO 14 JULI
13:30 Manglehorn
13:45 The man who knew infinity
14:00 Een man die Ove heet
15:30 The red turtle
15:55 Elle
16:20 A hologram for the king
17:15 Compostella
18:45 The red turtle
19:00 Manglehorn
19:15 The man who knew infinity
20:30 Race
21:00 Een man die Ove heet
21:25 The neon demon

VR 15 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Manglehorn
14:00 Een man die Ove heet
15:15 The man who knew infinity
15:45 Les ogres
16:15 Race
17:25 The red turtle
18:45 A hologram for the king
19:00 Manglehorn
19:15 Een man die Ove heet
20:45 Race
21:00 The man who knew infinity
21:35 The neon demon

ZA 16 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Finding Dory
14:00 The man who knew infinity
15:15 The red turtle
16:00 Les ogres
16:15 Een man die Ove heet
17:00 A hologram for the king
18:40 The man who knew infinity
18:55 Race
19:15 Manglehorn
21:00 Absolutely Fabulous
21:15 Absolutely Fabulous
21:30 Absolutely Fabulous

ZO 17 JULI
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Een man die Ove heet
11:30 Compostella
12:50 The red turtle
13:30 Manglehorn
13:45 The man who knew infinity
14:35 Finding Dory
15:30 Race
15:55 Een man die Ove heet
16:45 A hologram for the king
18:15 The neon demon
18:45 The man who knew infinity
19:00 The red turtle
20:30 Race
20:45 Elle
21:00 Absolutely Fabulous

MA 18 JULI
13:30 Manglehorn
13:45 Finding Dory
14:00 The man who knew infinity
15:30 The red turtle
16:00 The neon demon
16:15 A hologram for the king
17:15 Love & friendship
18:30 Een man die Ove heet
18:50 The man who knew infinity
19:15 Manglehorn
20:45 Theo & Hugo
21:00 Race
21:15 The neon demon

DI 19 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Finding Dory
14:00 Een man die Ove heet
15:10 Manglehorn
15:55 Elle
16:15 Les ogres
17:10 The red turtle
18:30 Race
18:55 Manglehorn
19:10 The man who knew infinity
20:50 Les ogres
21:05 Liz in September
21:20 Een man die Ove heet

WO 20 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Finding Dory
14:00 The man who knew infinity
15:20 The red turtle
15:55 Manglehorn
16:10 Elle
17:10 A hologram for the king
18:30 Een man die Ove heet
19:00 Manglehorn
19:15 Kiki, el amor se hace
20:45 Race
21:00 Absolutely Fabulous
21:20 The man who knew infinity

DO 7 JULI
13:30 The red turtle
13:45 The man who knew infinity
14:00 Ma loute
15:15 Maggie’s plan
15:55 Race
16:20 Een man die Ove heet
17:15 Compostella
18:45 A hologram for the king
19:00 The man who knew infinity
19:15 The red turtle
20:45 Een man die Ove heet
21:00 Race
21:15 Ma loute

VR 8 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Een man die Ove heet
14:00 The man who knew infinity
15:15 A hologram for the king
16:00 Race
16:15 Elle
17:15 Maggie’s plan
18:45 The red turtle
19:00 The man who knew infinity
19:15 Een man die Ove heet
20:30 Race
21:10 A hologram for the king
21:30 Ma loute

ZA 9 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 The man who knew infinity
15:10 Finding Dory
15:35 A hologram for the king
16:10 Elle
17:20 Love & friendship
17:35 Compostella
18:40 The man who knew infinity
19:15 A hologram for the king
19:40 The red turtle
20:50 Een man die Ove heet
21:15 Race
21:30 Ma loute

ZO 10 JULI
11:00 Race
11:15 Casper en Emma op Safari
12:25 The red turtle
13:00 Compostella
13:35 Heimat 1, Hoofdstuk 7
14:10 The man who knew infinity
15:00 Finding Dory
16:20 Een man die Ove heet
16:35 Ma loute
17:15 The red turtle
18:35 The man who knew infinity
18:55 Maggie’s plan
19:10 Een man die Ove heet
20:45 Race
21:00 Elle
21:25 A hologram for the king

MA 11 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Race
14:00 The man who knew infinity
15:15 A hologram for the king
16:10 Een man die Ove heet
16:25 Ma loute
17:15 Love & friendship
18:30 Een man die Ove heet
18:50 The man who knew infinity
19:10 A hologram for the king
20:45 Race
21:00 Departure
21:15 Ma loute

DI 12 JULI
13:30 Ma loute
13:45 Elle
15:50 Een man die Ove heet
16:10 Race
16:25 A hologram for the king
18:30 The red turtle
18:45 The man who knew infinity
19:00 Een man die Ove heet
20:15 Heimat 1, Hoofdstuk 7
20:55 Race
21:15 All about E

WO 13 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 The man who knew infinity
15:10 Finding Dory
15:35 Ma loute
16:10 Race
17:25 The red turtle
18:30 A hologram for the king
18:50 Een man die Ove heet
19:10 The man who knew infinity
20:30 Race
21:05 Manglehorn
21:20 The neon demon

DO 28 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Neon bull
14:00 Absolutely Fabulous
15:15 Finding Dory
15:45 Manglehorn
16:00 Kiki, el amor se hace
17:25 Absolutely Fabulous
17:45 The red turtle
18:20 The man who knew infinity
19:15 Manglehorn
19:30 Neon bull
20:30 Absolutely Fabulous
21:15 Een man die Ove heet
21:30 Kiki, el amor se hace

VR 29 JULI
13:30 Absolutely Fabulous
13:45 Finding Dory
14:00 Kiki, el amor se hace
15:20 Een man die Ove heet
15:55 Neon bull
16:10 Race
17:35 Absolutely Fabulous
18:00 The red turtle
19:00 Manglehorn
19:30 Absolutely Fabulous
19:45 Neon bull
21:00 Kiki, el amor se hace
21:25 The man who knew infinity
21:50 Absolutely Fabulous

ZA 30 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Absolutely Fabulous
14:00 Finding Dory
15:15 Kiki, el amor se hace
15:35 Neon bull
16:15 Race
17:20 Een man die Ove heet
17:35 Absolutely Fabulous
19:00 Neon bull
19:25 Absolutely Fabulous
19:40 Manglehorn
21:00 The man who knew infinity
21:20 Absolutely Fabulous
21:40 Kiki, el amor se hace

ZO 31 JULI
11:00 The red turtle
11:15 Absolutely Fabulous
11:30 Finding Dory
12:45 Casper en Emma op Safari
13:10 Compostella
13:40 Een man die Ove heet
14:30 Neon bull
15:10 Absolutely Fabulous
16:00 The man who knew infinity
16:35 Kiki, el amor se hace
17:05 Absolutely Fabulous
18:20 Manglehorn
18:45 Neon bull
19:00 Absolutely Fabulous
20:20 Race
20:55 Elle
21:10 Kiki, el amor se hace

MA 1 AUGUSTUS
13:30 Absolutely Fabulous
13:45 Neon bull
14:00 Finding Dory
15:20 The man who knew infinity
15:50 Parched
16:15 Een man die Ove heet
17:30 Love & friendship
18:40 Manglehorn
18:55 Kiki, el amor se hace
19:25 Absolutely Fabulous
20:40 Holding the man
21:00 Neon bull
21:20 The man who knew infinity

DI 2 AUGUSTUS
13:30 Absolutely Fabulous
13:45 Finding Dory
14:00 Kiki, el amor se hace
15:20 Manglehorn
15:55 Neon bull
16:10 Parched
17:20 A hologram for the king
18:30 The man who knew infinity
19:00 Neon bull
19:20 Absolutely Fabulous
20:40 Girls lost
21:00 Parched
21:15 Kiki, el amor se hace

WO 3 AUGUSTUS
13:30 The red turtle
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 Absolutely Fabulous
15:15 Neon bull
15:30 Finding Dory
15:55 Een man die Ove heet
17:15 Compostella
17:40 Absolutely Fabulous
18:30 The man who knew infinity
19:15 Neon bull
19:35 Chronic
20:40 Absolutely Fabulous
21:15 Kiki, el amor se hace
21:30 Manglehorn

DO 21 JULI
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Absolutely Fabulous
11:30 Een man die Ove heet
12:50 The red turtle
13:30 Absolutely Fabulous
13:50 Kiki, el amor se hace
14:35 Finding Dory
15:20 Manglehorn
15:55 Race
16:45 The man who knew infinity
17:25 Absolutely Fabulous
18:45 Een man die Ove heet
19:10 Kiki, el amor se hace
19:30 Absolutely Fabulous
21:00 The man who knew infinity
21:15 Manglehorn
21:30 Absolutely Fabulous

VR 22 JULI
13:30 Absolutely Fabulous
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 Finding Dory
15:20 Manglehorn
15:40 Kiki, el amor se hace
16:10 Race
17:15 Compostella
17:45 The red turtle
19:00 The man who knew infinity
19:15 Absolutely Fabulous
19:30 Manglehorn
21:10 Een man die Ove heet
21:30 Kiki, el amor se hace
21:45 Absolutely Fabulous

ZA 23 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 The man who knew infinity
14:00 Finding Dory
15:15 Absolutely Fabulous
15:55 The red turtle
16:10 Een man die Ove heet
17:10 A hologram for the king
17:40 Love & friendship
18:30 The man who knew infinity
19:15 Absolutely Fabulous
19:35 Kiki, el amor se hace
20:40 Race
21:10 Absolutely Fabulous
21:40 Manglehorn

ZO 24 JULI
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Een man die Ove heet
11:30 Absolutely Fabulous
12:45 The red turtle
13:20 Manglehorn
13:35 The man who knew infinity
14:30 Finding Dory
15:20 Absolutely Fabulous
15:45 Een man die Ove heet
16:40 Kiki, el amor se hace
17:10 Compostella
18:20 The man who knew infinity
18:45 Manglehorn
19:10 Absolutely Fabulous
20:25 Race
20:45 Elle
21:00 Kiki, el amor se hace

MA 25 JULI
13:30 The red turtle
13:45 Absolutely Fabulous
14:00 Finding Dory
15:15 The man who knew infinity
15:35 Kiki, el amor se hace
16:10 Race
17:25 Absolutely Fabulous
17:40 Love & friendship
18:45 Een man die Ove heet
19:15 Manglehorn
19:35 Absolutely Fabulous
21:00 Viva
21:15 Kiki, el amor se hace
21:25 The man who knew infinity

DI 26 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Absolutely Fabulous
14:00 Finding Dory
15:15 The red turtle
15:35 Kiki, el amor se hace
16:10 Een man die Ove heet
17:00 Absolutely Fabulous
17:35 Manglehorn
18:30 Kiki, el amor se hace
18:50 The man who knew infinity
19:35 Absolutely Fabulous
20:30 Film & Food: Café society
21:00 Tru love
21:25 Manglehorn

WO 27 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Absolutely Fabulous
14:00 Finding Dory
15:15 Kiki, el amor se hace
15:35 Een man die Ove heet
16:15 The man who knew infinity
17:15 Manglehorn
17:50 The red turtle
18:25 Race
19:15 Manglehorn
19:35 Absolutely Fabulous
21:00 Neon bull
21:15 The man who knew infinity
21:30 Kiki, el amor se hace

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

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

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Filmtheater-Hilversum @FilmHilversumAbonnee worden: Woon je in Hilversum, dan kun je onze programmakrant iedere maand gratis in de bus krijgen. 
Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl.

See All You Can See 
met               

Wij accepteren alleen pin!

7 juli t/m 3 augustus 2016

Onbeperkt* naar de film 
voor maar € 19,- per maand.

Verkrijgbaar via 
www.cineville.nl/pas

* Specials uitgezonderd:
Film & Food op 26 juli en 9 augustus 

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 hou-
ding van haar vader. Ze hackt zijn computer en verspreidt 
de sterfdata van iedereen 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 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. En 
daarin is hij geslaagd: een van de allerleukste films van 
het afgelopen jaar! 

De toegang is gratis en neem vooral ook vrien-
den, buren of bekenden mee die het Filmtheater nog 
niet kennen. Zo krijgen zij alvast de smaak te pakken.

De hoofdfilm begint rond 21.30 uur, dan is het donker 
genoeg. Wie al om 20.15 uur komt verzekert zich niet 
alleen van een fijn plekje maar kan ook genieten van 
live muziek.

In onze stand kunt u koffie, thee, frisdrank, bier en wijn 
kopen. Neem een klapstoeltje van thuis mee. Ook een 
lekkere warme trui of jas is soms geen overbodige luxe.

België, Frankrijk, Luxemburg 2015 113 min. 
Regie Jaco van Dormael Met Pili Groyne, Benoît 
Poelvoorde, Catherine Deneuve

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Zet hem vast in je agenda:

OPENLUCHTFILM
De derde zaterdag in augustus is het weer 

zover: traditiegetrouw organiseren we dan 
de jaarlijkse openluchtvoorstelling in het Du-

dokpark (voor het raadhuis). En dit jaar hebben we 
een héérlijke en bizarre komedie: 

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
DUDOKPARK

De nieuwe film van Pedro Almodóvar
Dinsdag 9 augustus alvast in 

voorpremière tijdens 

Intens diep melodrama vol kleur en prachtige vrouwen. Julieta 
woont in Madrid en heeft net haar man Xoan verloren. Haar 
dochter Antía,net achttien geworden, heeft besloten om weg 

te lopen, zonder uitleg. Julieta doet er alles aan om haar te vin-
den, maar het enige wat ze ontdekt is hoe weinig ze eigenlijk 
van haar dochter weet. 

‘Julieta’ is gebaseerd op drie korte verhalen uit het boek ‘Runaway’ 
van de Canadese Nobelprijswinnares Alice Munro. De Spaanse re-

gisseur Pedro Almodóvar is meester in het prachtig beeldend 
vertellen van complexe verhalen over liefde, leed en alles 

daartussenin. Na zijn grote succes van ‘Todo sobre mi 
madre’ (1999), ‘Hable con ella’ (2002) en ‘Volver’ (2006) is 
hier opnieuw een mooi melodrama, verpakt in een medi-
teraan noir-jasje met een vrouw in de hoofdrol. Deze keer 
neemt Emma Suárez (‘La ardilla Roja’) de titelrol voor haar 
rekening. De prachtige actrices Carmen Maura, Cecilia 
Roth en Penélope Cruz gingen haar voor. ‘Julieta’ was 
in Cannes geselecteerd voor de officiële competitie.

Spanje 2016 99 min. Regie Pedro Almodóvar 
Met Adriana Ugarte, Michelle Jenner, Inma 
Cuesta, Rossy de Palma
     DI 9 AUG VANAF 18.30 UUR  2ta

‘Julieta’ gaat gaat donderdag 18 augustus uit in 
Nederland, maar is dinsdag 9 augustus alvast te 
zien in combinatie met een heerlijke maaltijd 
tijdens onze Film&Food special. De prijs voor 
de film, het eten en twee drankjes is slechts 
€ 24,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je 
wilt. De film start om 20.30 uur.

Bezoek ook ons eens online op:

www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis

Daar zijn we 24 uur per dag geopend!

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

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

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

JULIETA

★★★★1/2 De Filmkrant
★★★★ Algemeen Dagblad

★★★★ de Volkskrant


