
 
KERSTVAKANTIE IN HET FILMTHEATER
Met de kerst zit je bij ons goed met een bomvol 
programma met heerlijke films, klassiekers, 
documentaires en extra veel kinder- en familiefilms. 

  ONZE OPENINGSTIJDEN
 24 december vanaf 10.30 uur (kerstavond ook open)
 1e kerstdag  van 13.00-18.30 uur
 2e kerstdag  vanaf 13.30 uur
 11.00 uur  kerstbrunch* voor singles
 27 t/m 30 dec  vanaf 10.30 uur  
 Oudjaarsdag  van 10.00-18.30 uur
 Nieuwjaarsdag  vanaf 13.00 uur
 2 t/m 6 jan  vanaf 10.00 uur 

WIJ WENSEN JE ALVAST 
HELE FIJNE FEESTDAGEN
& EEN SPETTEREND 2019!

Mary
Poppins 
returns!

In samenwerking met onze buren Presto Cof-
fee & More organiseren vanaf zondag 16 
maandelijks een filmontbijt! 
Beter kan de zondag niet beginnen! We serveren 

een heerlijk ontbijt met een klein broodje croissantje, 
kaas, rucola, jam en roomboter, bio yoghurt met 
granola en vers fruit, verse jus en koffie of thee naar 
keuze. Daarna vertonen we ‘Colette’ in voorpremière. more&

PRESTO
Coffee

more&
PRESTO
Coffee

i.s.m.

Nieuw! 
Ontbijt & Film
met voorpremière Colette

De prijs voor de film en het ontbijt is slechts 
€ 17,50. Het ontbijt staat klaar vanaf 10.30 uur 
en de film start om 11.30 uur. 

Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes 
inclusief ontbijt te koop. (Cineville is helaas niet 
geldig.)

Vanaf 6 december zijn de 
heerlijke taarten van Presto 

bij ons te koop!

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

De nieuwste films eerder tegen een extra 
scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

MET VOORPREMIÈRE
STAN & OLLIE
‘Stan & Ollie’ vertelt het waargebeurde 

verhaal van ’s werelds en Hollywoods 
bekendste duo: Stan Laurel & Oliver 

Hardy. Steve Coogan (‘Philomena’) en John C. 
Reily (‘The Lobster’) vertolken de rollen van deze 
legendarische iconen (zie pagina 3).

 MAANDAG 17 DECEMBER 18.30 UUR 

vlucht tussen oost en west. Ze kunnen niet zonder 
elkaar, maar ook niet met elkaar. Een onmogelijke 
liefde in een onmogelijke tijd. De film is losjes ge-
inspireerd op het leven van Pawlikowski’s ouders.

‘Cold War’ werd geselecteerd voor de Officiële 
Competitie van het Filmfestival van Cannes, waar 
Pawlikowski werd bekroond als Beste Regisseur. 

Polen 2018 84 min. Regie Pawel Pawlikowski 
Met Joanna Kulig, Agata Kulesza, Tomasz Kot

 VANAF 5 DECEMBER  3adhts

‘Colette’ vertelt het fascinerende levens-
verhaal van een van de bekendste vrou-
welijke auteurs van Frankrijk die het 

preutse land op zijn kop zette met haar sexy 
novelles over Claudine en later Gigi. 

Het waargebeurde verhaal van Colette begint 
wanneer ze als simpel plattelandsmeisje rond 1900 de 
jonge bruid van de beroemde maar berooide schrijver 
Henri ‘Willy’ Gauthier-Villars wordt en haar entree 
maakt in de Parijse high society. Verveeld met haar 
nieuwe bestaan schrijft ze dagboeken vol met haar 
seksuele fantasieën, die uiteindelijk onder Willy’s 
naam gepubliceerd worden als de novellereeks Clau-

dine. De sensuele verhalen zijn een hit, en Willy en 
Colette groeien uit tot het bekendste koppel van 
Frankrijk. Tot Willy haar op een dag verraadt. 

‘Colette’, met Keira Knightley in de hoofdrol, is de 
nieuwe film van Wash Westmoreland die eerder het 
met een Oscar bekroonde ‘Still Alice’ met Julianne 
Moore maakte. 

GB, VS, Hongarije 111 min. Regie Wash 
Westmoreland Met Keira Knightley, Dominic 
West, Eleanor Tomlinson

 VANAF 16 DECEMBER  3st

De nieuwe film van Hirokazu Kore-Eda 
(‘Like Father, Like Son’) over een familie 
van kruimeldieven die zich ontfermt over 

een meisje dat ze op straat vinden. Bekroond 
met de Gouden Palm op het Cannes filmfestival!

Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste win-
keldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze 
buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als 
blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu 
haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen 
in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en net 
genoeg verdient met stelen, hebben ze een geluk-

kig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis 
verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden 
hevig op de proef worden gesteld.

Het is de derde keer dat een film van Hirokazu 
Kore-Eda op het filmfestival van Cannes in de prijzen 
valt. Met ‘Like Father, Like Son’ won hij de Juryprijs 
en ‘Nobody Knows’ won de prijs voor Beste Acteur.

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

 VANAF 12 DECEMBER  3gt

‘Woman at War’ is een heerlijke 
feelgood film over vijftiger Halla, 
die de oorlog verklaart aan de lo-

kale aluminiumindustrie. De prachtige IJslandse 
hooglanden zijn de setting van deze film. 

De vijftigjarige Halla leidt een ogenschijnlijk rustig 
leven in de IJslandse natuur, maar heeft een ambi-
tieuze missie als milieuactiviste. Ze is bereid alles te 
riskeren om de ongerepte IJslandse hooglanden waar 
ze zoveel van houdt, te beschermen. In haar eentje 
zorgt ze ervoor dat de onderhandelingen tussen de 
IJslandse regering en een corporatie met plannen 
om een aluminiumsmelterij in IJsland neer te zetten 
worden gesaboteerd.

Op het moment dat ze bezig is om voorbereidin-
gen te treffen voor haar grootste en meest gedurfde 
sabotage-operatie, krijgt ze een brief waarin haar 
aanvraag om een kind te adopteren wordt ingewilligd. 
Maar voordat ze het weeskind in Oekraïne gaat opha-
len besluit ze om de lokale aluminiumindustrie de ge-
nadeklap te geven. En dat blijft niet zonder gevolgen.

IJsland 2018 101 min. Regie Benedikt 
Erlingsson Met Jóhann Sigurðarson, Halldóra 
Geirharðsdóttir, Jörundur Ragnarsson

 VANAF 26 DECEMBER  9a

‘Stan & Ollie’ gaat 10 januari officieel uit in Neder-
land, maar is maandag 17 december alvast bij ons in 
voorpremière 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 € 25,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De 
film start om 20.30 uur.

Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclu-
sief maaltijd te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)

Meeslepend liefdesverhaal van regis-
seur Pawel Pawlikowski (Oscarwin-
naar ‘Ida’ en ‘The Summer of Love’). 

In het Polen ten tijde van de Koude Oorlog is 
het voor Wiktor en Zula liefde op het eerste 
gezicht. Ze beleven een gepassioneerde ro-
mance, maar worden gescheiden door politiek 
en tegenslagen. 

In zijn zoektocht naar jonge artiesten om een 
ensemble op te zetten dat Poolse folklore opvoert, 
valt het oog van muzikant Wiktor op de jonge en 
vrijgevochten Zula. De twee voelen zich direct tot 
elkaar aangetrokken, maar lijken voortdurend op de 

Speciale vertoning Cold War
Zondag 9 december 15.45 uur

Bij deze vertoning van ‘Cold War’ word je vooraf ge-
trakteerd op de prachtige zang van de vier profes-
sionele musici van het Russisch-Pools vrouwenkoor 
Soroki. Onder leiding van Raisa Pintchiouk zingen 
zij meerstemmige liederen uit Rusland en Polen. 
Een prachtige ode aan de muziek uit ‘Cold War’.

KERSTBRUNCH* 
VOOR SINGLES
Op Tweede Kerstdag organiseren we 

traditiegetrouw om 11.00 uur een 
feestelijke brunch voor alleenstaan-

den. Met aansluitend een voorpremière van 
‘Stan & Ollie‘. (Zie pag. 3 voor meer filminfo.)

Brunch inclusief drankjes en film: € 18,50.

 5 december Cold War
 12 december The Extraordinary Journey of  
  the Fakir, Shoplifters
 19 december Wildlife
 26 december Woman at War
 2 januari Buddy, The Favourite

JUBILEUM

FILMTHEATER
HILVERSUM

The
Favourite

Zie pag. 3 Zie pag. 4 Zie pag. 2Zie pag. 3Zie pag. 2
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‘Becoming Astrid’ is een biopic van de 
Zweedse schrijver Astrid Lindgren, de 
auteur van talloze kinderboeken en de 

bedenker van Pippi Langkous.
Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een 

gebeurtenis mee die haar diep trof en het verdere 
verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar 
de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te 
kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze 
volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor 

schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken als 
Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de meest 
inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk 
geworden en staat ze symbool voor de vrije mens 
die met conventies durft te breken.

Zweden 2018 123 min. Regie Pernille Fischer 
Met Alba August, Trine Dyrholm, Magnus 
Krepper, Maria Bonnevie

 DE HELE MAAND DOOR  1

KINDER EN FAMILIEFILMS

Joan Castleman (een ijzersterke rol van Glenn 
Close) is de vrouw van Joe, een gerenom-
meerd schrijver. Joe is een egocentrische, 

wat afwezige dromer  die geniet van zijn verwor-
ven faam. Joan is de welgemanierde en organise-
rende kracht achter de schermen die niet graag 
in het middelpunt van de belangstelling staat.

Veertig jaar lang heeft Joan haar talenten, dromen 
en ambities opgeofferd voor de literaire carrière van 
haar overspelige man. Hun pact stond borg voor 

een stevig huwelijk. Maar de dag voor de uitreiking 
van de Nobelprijs voor literatuur aan haar man staat 
Joan op het punt te breken. Zij wordt geconfronteerd 
met haar opoffering en met haar grootste geheim… 

Zweden, VS, GB 2017 100 min. Regie Björn 
Runge Met Glenn Close, Jonathan Pryce, 
Christian Slater, Max Irons, Elizabeth McGovern

 DE HELE MAAND DOOR  1t

THE
WIFE★★★★★ “Glenn Close is unreadably brilliant as author’s 

spouse plunged in late-life crisis” The Guardian

‘Beautiful Boy’ – het langverwachte Hol-
lywooddebuut van de Gentse regis-
seur Felix Van Groeningen (‘The Broken 

Circle Breakdown’, ‘De Helaasheid der Dingen’) 
- vertelt het waargebeurde verhaal van een on-
voorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn 
zoon. In de hoofdrollen schitteren Timothée Cha-
lamet (‘Call Me By Your Name’) en Steve Carrell.

Journalist David Sheff en zijn getalenteerde tie-
nerzoon Nic zijn twee handen op één buik. Wanneer 

David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsversla-
ving, stort zijn wereld in. David besluit alles in het 
werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. 
Maar hoe red je iemand die misschien niet gered wil 
worden? Is loslaten soms de enige mogelijkheid? 

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

 DE HELE MAAND DOOR  4ht

BEAUTIFUL
BOY

Tussen Kerst en Oud & Nieuw en ook de 
eerste week van januari zijn we voor 
onze jongste bezoekers weer lekker 

vroeg open. We vertonen extra veel kin-
derfilms. Kom dus lekker je vakantie bij 
ons vieren!

Daar zijn ze weer! Buurman & Buurman, het 
grappige duo dat altijd onbedoeld de boel 
op stelten zet, is terug met nieuwe avon-

turen. Het wordt winter en wat is er dan leuker 
dan de kerstboom versieren? Of zelf kerstkoekjes 
bakken? Als dat maar goed gaat….

Het is weer genieten van het gestuntel van de 
beide buurmannen, die zelf juist vinden dat ze 

zo handig zijn. Het versieren van de kerstboom 
gaat niet zoals gepland. Ook is het huis versieren 
moeilijker dan de buurmannen dachten. Als ze 
kerstkoekjes proberen te bakken, zetten ze per 
ongeluk het huis in vuur en vlam. Maar gelukkig is 
er ook tijd voor cadeautjes en daar zijn de buurman-
nen gek op. Kortom, er is deze winter weer genoeg 
werk aan de winkel voor Buurman en Buurman.

Tsjechië 2018 60 min. Regie Marek Benes 
Met de stemmen van Kees Prins en Siem van 
Leeuwe Nederlands gesproken

 DE HELE MAAND DOOR  1

Hatsikidee! Vijftig jaar na de eerste uitzen-
ding van De Fabeltjeskrant komen Meneer 
de Uil, Juffrouw Ooievaar, Meneer de Raaf 

en Ed en Willem Bever terug met nieuwe avon-
turen uit het Grote Dierenbos.

In het Grote Dierenbos is weer van alles te be-
leven. De picknick van Juffrouw Ooievaar dreigt in 
het water te vallen als Bor de Wolf geen uitnodiging 
heeft ontvangen en de andere dieren verdwalen. 
Daarnaast arriveert er een bijzondere nieuwe gast 
in Fabeltjesland: Peter Panda uit China. Hij is de 
neef van Droes de Beer en op wereldreis. Juffrouw 

Ooievaar vindt het maar niets, zo’n dier uit een ver 
land. Maar de nieuwkomer komt goed van pas als 
scheidsrechter bij de jaarlijkse Grote Dierenbos-
spelen. In de spannende competitie nemen Team 
Zwart en Team Wit het tegen elkaar op. Welk team 
zal er winnen?

Georgina Verbaan spreekt de stemmen in van 
tuut-tuut-tuut-tuut Truus de Mier en Zaza Zebra en 
Richard Groenendijk is te horen als Ed en Willem 
Bever. Elsje Scherjon, die vanaf het eerste moment 
de stem van Juffrouw Ooievaar heeft ingesproken, 
doet dat ook voor de bioscoopfilm. Niemand min-

der dan Armin van Buuren spreekt de stem in van 
het nieuwe personage DJ Wally. Armin verzorgt ook 
een gedeelte van de muziek voor de film.

Nederland 2018 76 min. Regie Freek Quartier, 
Jens Møller Met de stemmen van Georgina 
Verbaan, Elsje Scherjon, Armin van Buuren, 
Richard Groenendijk

 VANAF 16 DECEMBER  1

KERST
VAKANTIE!

Vastberaden huppelt de 4-jarige Rita door 
het leven, vergezeld door haar altijd hon-
gerige vriendje Krokodil die bij haar thuis 

in de badkuip woont. In ‘Rita & Krokodil 3’ gaan 
ze skiën en op kasteelbezoek en verkleden ze zich 
met Halloween. Het duo probeert het croquetspel 
onder de knie te krijgen, bakt kerstkoekjes en 

viert samen oud & nieuw. 
Negen tot de verbeelding sprekende korte filmpjes 
voor de allerjongste bioscoopbezoeker (2+) en alweer 
het laatste deel in de serie. Vol grappige kleurrijke 
details en muzikale fragmenten, die je meenemen 
in de wereld van de 4-jarige Rita. Over vriendschap, 
emoties en ervaringen van iedere dag.

Denemarken 2018 45 min. Regie Siri Melchior 
Nederlands gesproken

 VANAF 15 DECEMBER  1

Mary Poppins keert terug in de betoverende 
en compleet nieuwe film ‘Mary Poppins 
Returns’. Ze schiet de Banks-familie na 

een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp, om 
het plezier en de magie terug te brengen in 
hun leven. 

Emily Blunt schittert als Mary Poppins, de perfecte 
super nanny die van elke simpele taak een onverge-
telijk, fantastisch avontuur maakt. Haar vriend Jack, 

gespeeld door Lin-Manuel Miranda, is een optimis-
tische lantaarnopsteker die licht en leven naar de 
straten van Londen brengt. Beleef een magische 
kerst met de hele familie en zing en dans mee met 
Mary Poppins in deze vrolijke en nostalgische musical.  
Naast Emily Blunt als Mary Poppins  schitteren sterren 
als Meryl Streep, Colinn Firth en Angela Lansbury in 
deze heerlijke familiefilm.

VS 2018 130 min. Regie Rob Marshall Met 
Emily Blunt, Meryl Streep, Julie Walters, Angela 
Lansbury, Colin Firth, Dick van Dyke Engels 
gesproken / Nederlands ondertiteld

 VANAF 19 DECEMBER  
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Ajatashatru Lavash Patel heeft zijn hele 
leven mensen voor de gek gehouden 
met zijn straatmagie en fakir-stunts in 

zijn vertrouwde buurtje in Mumbai. Wanneer 
hij besluit een reis te maken om zijn vader te 
vinden die hij nooit heeft gekend, wordt hij 
onverwachts meegesleept in een eindeloos avon-
tuur, met dank aan een IKEA-kast.

We ontmoeten Aja Patel als een jonge jongen in 
de sloppenwijken van Mumbai, India. Zijn moeder 
is een hardwerkende wasvrouw die volhoudt dat 
Aja geen vader heeft. In de hoop rijk te worden, 
leert Aja allerlei goocheltrucs, perfectioneert hij zijn 
vaardigheden als fakir (of oplichter) en belandt hij 

zelfs in de gevangenis. Eenmaal opgegroeid, vliegt 
Aja gewapend met een paspoort, een vliegticket en 
een vals biljet van honderd euro naar Parijs.

De avontuurlijke film stipt op luchtige en satirische 
wijze hedendaagse grote problemen als migratie 
aan. Gebaseerd op de bestseller ‘De wonderbaarlijke 
reizen van de fakir die vastzat in een Ikea-kast’ van 
Romain Puértolas.

Frankrijk, India, België 2018 96 min. Regie 
Ken Scott Met Dhanush, Bérénice Bejo, Erin 
Moriarty

 VANAF 12 DECEMBER  

THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR

Een heerlijk avontuurlijke feelgood film vol 
humor die zich afspeelt in de adembene-
mende, beeldschone Schotse Hooglanden.

De geliefde Britse actrice Sheila Hancock speelt de 
tachtigjarige Edith Moore (Edie), een bittere, eigen-
wijze Engelse dame. Na de dood van haar dominante 
man George en door de steeds slechter wordende 
relatie met haar dochter, besluit ze haar jeugddroom 
na te jagen. Ze vertrekt halsoverkop naar de Schotse 
Hooglanden om daar de imposante Mount Suilven te 
beklimmen. Ze ontmoet Jonny, de jonge eigenaar van 
een campingshop, die haar helpt met het aanschaffen 
van de juiste uitrusting en die haar traint om de berg 
te kunnen beklimmen. Ze kletsen, ruziën, maken lol 
en onthullen steeds meer over hun leven aan elkaar.

 
VK 2017 102 min. Regie Simon Hunter Met 
Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan

 VANAF 13 DECEMBER  3ht

‘Stan & Ollie’ vertelt het waargebeurde 
verhaal van ’s werelds en Hollywoods 
bekendste duo: Stan Laurel & Oliver 

Hardy. Steve Coogan (‘Philomena’) en John C. 
Reily (‘The Lobster’) vertolken de rollen van deze 
legendarische iconen. 

Met hun hoogtijdagen ver achter zich plannen 
Stan & Ollie een laatste theatertour door het na-
oorlogse Engeland en Ierland. Ondanks de hoge 
werkdruk en de hectische planning maar met de 
steun van hun lieftallige vrouwen Lucille (Shirley Hen-
derson) en Ida (Nina Arianda) – een acteerduo op 
zich – herontdekken ze de liefde voor het optreden 
en voor elkaar wanneer ze met hun komische acts de 
harten van hun publiek opnieuw proberen te stelen. 

‘Stan & Olllie’ is het hartverwarmende verhaal 
over wat het spectaculaire afscheidstournee van het 
duo had moeten worden.

VK 2018 98 min. Regie Jon S. Baird Met Steve 
Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina 
Arianda

 V00RPREMIÈRES: 17, 26 EN 30 DEC  9a

De nieuwe film van de eigenzinnige regis-
seur Yorgos Lanthimos (‘The Lobster’, 
‘The Killing of a Sacred Deer’). ‘The Fa-

vourite’ vertelt het waargebeurde verhaal over 
de Britse Queen Anne en de twee hofdames die 
om haar aandacht vechten.

Het begin van de 18e eeuw, Engeland is in oor-
log met Frankrijk. De emotioneel onevenwichtige 
koningin Anne (Olivia Colman, ‘Broadchurch’) zit op 
de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah (Rachel 
Weisz, ‘The Mercy’, ‘The Lobster’) regeert in haar 

plaats over het land en draagt tegelijkertijd zorg voor 
Anne’s slechte gezondheid en woede-uitbarstingen. 
De nieuwe dienares Abigail (Emma Stone, ‘La La 
Land’) dient zich aan en ziet haar kans schoon om 
weer terug te keren in de aristocratische kringen. Sa-
rah is onder de indruk van haar charme, totdat Abigail 
zich gaat ontfermen over de tragische koningin. Hun 
ontluikende vriendschap geeft haar de mogelijkheid 
om haar ambities waar te maken, en daar laat ze 
geen vrouw, man, politiek of konijn tussenkomen.

‘The Favourite’ ging in première op het Filmfestival 

van Venetië, waar Olivia Colman de prijs voor beste 
actrice in de wacht sleepte. Het is de tweede keer dat 
regisseur Lanthimos samenwerkt met Oscarwinnares 
Rachel Weisz; eerder schitterde ze in ‘The Lobster’.

VK, VS 2018 120 min. Regie Yorgos Lanthimos 
Met Olivia Colman, Emma Stone, Nicholas 
Hoult, Joe Alwyn, Rachel Weisz, Mark Gatiss

 VANAF 24 DECEMBER  

Het ijzersterke regiedebuut van acteur Paul 
Dano (‘There Will Be Blood’, ‘Little Miss 
Sunshine’) naar het gelijknamige verhaal 

van topauteur Richard Ford. Met hoofdrollen 
voor Carey Mulligan (‘Drive’, ‘Inside Llewyn 
Davis’), Jake Gyllenhaal (‘Nocturnal Animals’, 
‘Brokeback Mountain’) en Bill Camp (‘Loving’).

Great Falls, Montana, jaren zestig. De gevoelige, 
veertienjarige Joe is het enige kind van Jeanette en 
Jerry. Als Jerry zijn baan bij een golfbaan verliest 
en daarmee een doel in zijn leven sluit hij zich aan 
bij de brandweerlieden die een grote bosbrand bij 

de Canadese grens bestrijden. Zijn vrouw en zoon 
blijven achter en daarmee wordt Joe gedwongen de 
rol van de man in huis op zich te nemen. Hij ziet hoe 
zijn moeder een eigen avontuur begint: een affaire 
met een oudere man.

‘Wildlife’ ging in januari in première op het Sun-
dance Film Festival in de Verenigde Staten, waar de 
film overweldigend positieve reacties kreeg.

VS 2018 104 min. Regie Paul Dano Met Jake 
Gyllenhaal, Carey Mulligan, Bill Camp, Ed Oxenbould

 VANAF 19 DECEMBER  9at

“Stunningly Beautiful” “Carey Mulligan is on fire in Paul 
Dano’s stunningly beautiful directorial debut” IndieWire

is weer bijna voorbij, 
dus het wordt tijd de 
stembussen te openen 

voor jouw beste, fijnste, leukste en allermooi-
ste film van het afgelopen jaar. Was het Os-
carwinnaar ‘Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri’, ‘The Children Act’ of toch misschien 
‘Den Skyldige’, ‘Call Me By Your Name’, ‘Nie-
mand in de Stad’, ‘Girl’, ‘Cold War’ of ´BlackK-
klansman´? Zoals elk jaar verloten we onder 
alle deelnemers 5 keer 2 vrijkaartjes en… dit 
jaar laten we jullie favoriete film nog één keer 
op het grote witte doek zien.

Zet zondag 13 januari alvast in je agenda, dan 
vertonen we jullie favoriete film van 2018 nog één 
keer. Hét moment om de beste film van 2018 nu ein-
delijk toch te zien of gewoon nog eens te bekijken!

Stemmen kan tot en met zondag 6 januari 
via  www.filmtheaterhilversum.nl/stemmen. Tik 
de eerste 2 letters van je favoriete film in en er 
verschijnt een handig drop-down menu met alle 
films die we dit jaar vertoond hebben. Ook liggen 
er stembriefjes in ons filmtheater.

In de nieuwsbrief van woensdag 9 januari maken 
we de top 5 en de publieksfavoriet bekend.

DE 
BESTE 
FILMS 

VAN 
2018

STEMMEN 
JULLIE 
MEE?
ZONDAG 13 JANUARI 
VERTONEN WE JULLIE 
ABSOLUTE FAVORIET 
NOG EEN KEER!

NIEUWE FILMS

WILDLIFE

THE
FAVOURITE

STAN & 
OLLIE

EDIE
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MARIA BY CALLAS
11.00 uur

Veertig jaar na de dood van Maria 
Callas pakt de Franse regisseur 
Tom Volf uit met een uniek por-

tret van deze onovertroffen operazan-
geres. De documentaire is gebaseerd op 
persoonlijke home movies en een aantal 
nooit eerder vertoonde live-opnames en 
archiefbeelden.

Ook de (door Fanny Ardant voorgelezen) tekst die de hele film lang off screen te horen is, bestaat helemaal uit per-
soonlijke brieven en notities van de zangeres. De rode draad in de film is een openhartig tv-interview waarin Callas de 
balans van haar leven opmaakt. In de film zien we naast Callas ook Aristoteles Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, 
Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly en Liz Taylor.

Frankrijk 2017 113 min. Regie Tom Volf 1

GREASE - 40th Anniversay  21.30 uur

De musicalfilm ‘Grease’ (1978) 
is ongetwijfeld een van de be-
kendste uit zijn soort en is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een 
ware klassieker. Het is dit jaar precies 
40 jaar geleden dat de film verscheen. 
‘Grease’ is digitaal gerestaureerd en 
te zien op ons witte doek!

VS 1978 110 min Regie Randal 
Kleiser Met John Travolta, Olivia 
Newton-John 62g

A STAR IS BORN

In ‘A Star Is Born’ schitteren viervou-
dig Oscar-genomineerde Bradley 
Cooper (‘American Sniper’, ‘American 

Hustle’, ‘Silver Linings Playbook’) en 
superster Lady Gaga die talloze prij-
zen won voor haar albums. Het is haar 
eerste hoofdrol in een grote speelfilm 
en voor Cooper is het zijn debuut als 
regisseur. 
In deze nieuwe verfilming van het tragische 

liefdesverhaal speelt Bradley Cooper de aan lager wal geraakte country-ster Jackson Maine. Maine ontdekt - en wordt 
verliefd op - de onbekende, worstelende artiest Ally (Lady Gaga). Ze heeft haar droom om het te maken in de muziek 
business zo goed als opgegeven, tot Jack haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te eisen. Wanneer dit lukt, be-
gint hun liefdesrelatie echter scheurtjes te vertonen. Jack heeft moeite met het feit dat hij steeds meer in Ally’s schaduw 
komt te staan en voert een innerlijke strijd. 
‘A Star is Born’ – wereldwijd enthousiast ontvangen door pers en publiek - wordt gezien als een grote Oscarfavoriet.

VS 2018 135 min. Regie Bradley Cooper Met Lady Gaga en Bradley Cooper 3aht

BOHEMIAN RHAPSODY  20.45 uur

De film ‘Bohemian Rhapsody’ is een ode aan Queen, hun muziek 
en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen 
stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens uit 

te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. 
De film volgt zowel de snelle opkomst van de band aan de hand van hun 
iconische liedjes en revolutionaire geluid, als Mercury’s uit de hand lopende 
levensstijl die bijna zorgde voor het ineenstorten van de band. Daarnaast zien 
we de succesvolle reünie aan de vooravond van Live Aid, met een toen al ernstig 
zieke Mercury, die de band naar een van de meest legendarische optredens 
in de geschiedenis van de rockmuziek leidt. Tijdens dit proces legde de band, 
die meer aanvoelde als familie, de basis voor zijn nalatenschap welke tot op de 
dag van vandaag nog altijd velen inspireert.

GB, VS 2018 135 min. Regie Bryan Singer Met Rami Malek, Lucy 
Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom 
Hollander, Mike Myers 3dh

LES UNS ET LES AUTRES   11.00 uur

‘Les uns et les autres’ volgt de levens van vier muzikale stellen en 
hun kinderen tussen 1936 en 1980. De muziek is wat de perso-
nages – werkzaam in de jazz, het variété, de klassieke muziek 

en het ballet – verbindt, ondanks de grote verschillen in levensloop. 
De liefde voor de muziek brengt alle personages bij elkaar in de wervelende finale, 
met een door Maurice Béjart gechoreografeerde opvoering van Ravels Boléro.

Frankrijk 1981 184 min*. Regie Claude Lelouch Met Nicole Garcia, 
Robert Hossein, Geraldine Chaplin 3ahtdg

*Vanwege de lengte van de film is er halverwege een korte pauze van onge-
veer 15 minuten

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK 
20.30 uur

Na hun legendarische Amerikaanse debuut in ‘The Ed Sullivan Show’ 
in 1964, lieten The Beatles de gehele USA in verbijstering achter en 
de naweeën van dit optreden werden in de gehele wereld gevoeld. 

Met hun albums en tv-optredens veranderden zij de muziek- en popcultuur 
voor eeuwig. Hun uitzonderlijke vakmanschap en charisma maakten hen 
tevens tot één van de grootste live acts aller tijden. 
In ‘The Beatles: Eight days a week – The touring years’, gaat de Oscar-winnende 
regisseur Ron Howard (‘A beautiful mind’, ’Apollo 13’) op ontdekkingsreis naar 
de live-optredens van de groep.

Verenigd Koninkrijk 2016 137 min. Regie Ron Howard Met Paul 
McCartney, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon 3agt

Vanaf donderdag 27 tot en met maandag 31 december vindt in Hil-
versum het muziekfestival Live 2000 plaats. Een bijzonder event in 
de binnenstad van Hilversum dat in het teken staat van de muziek 

uit de Top 2000. Deze beroemde hitlijst wordt traditiegetrouw in de laatste 
week van het jaar door NPO Radio 2 uitgezonden vanuit Museum Beeld 
en Geluid in Hilversum. Voor iedereen van binnen en buiten Hilversum die 
geen genoeg kan krijgen van de muziek uit de Top 2000 is er tijdens Live 
2000 op heel veel plekken in het centrum van alles te zien, te beleven en 
vooral te horen!

Van donderdag 27 t/m zondag 30 december vertonen wij een aantal 
heerlijke muziekfilms & documentaires. Op het marktplein staat de centrale 
Live 2000 muziektent. Hier kun je naar live concerten, meedoen aan meet and 
greets of prijzen winnen met een pop quiz. De Vorstin heeft ook een spetterend 
Live 2000 programma met mooie concerten en dansfeesten. Voor jongere 
muziekfans is er ook genoeg te doen: er zijn workshops van muziekschool 
Globe in de Live 2000 tent en er draaien op verschillende locaties kinderfilms. 

Check het programma en alle locaties op www.hilversumlive2000.nl en 
volg Live 2000 op Facebook en Instagram. 

LIVE 2000 is een initiatief van Hilversum Marketing en De Vorstin en wordt 
mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds, gemeente Hilversum, MOUT, 
Stichting Uitgaan Hilversum en Stichting Centrum Hilversum, Filmtheater 
Hilversum, Bibliotheek Hilversum en Globe.

FESTIVAL: LIVE 2000 Beleef de Top 2000 
in de binnenstad 

van Hilversum!

DONDERDAG 27 DECEMBER

VRIJDAG 28 DECEMBER  21.15 uur

ZATERDAG 29 DECEMBER

ZONDAG 30 DECEMBER
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Word! 
Kort visueel essay onderzoekt op avontuurlijke 

wijze de relatie tussen woord en betekenis 
in een post-fact universum. Figuren bewegen 
zich door de ruimte, ondersteund door taal die 
de beweging van betekenis voorziet. Wat is de 
waarde van taal als die iets anders vertelt dan 
het beeld?

Nederland 2017 7 min. Regie Amos Mulder

Ingmar Bergmans beroemde terugblik op zijn 
eigen jeugdjaren is digitaal gerestaureerd 
terug op het witte doek. ‘Fanny & Alexander’ 

won maar liefst vier Oscars. 
De levenslustige weduwe Emilie Ekdahl hertrouwt 

met Edvard Vergerus, een strenge lutherse geestelijke. 
Haar kinderen Fanny en Alexander komen in opstand 
want Vergerus bant alle vreugde uit het leven van de 
kinderen en sluit ze op zolder op. Alexander probeert 
wraak te nemen met behulp van zwarte magie. 

In zijn laatste bioscoopfilm blikt Ingmar Bergman 
terug op zijn ‘idyllische en panische’ jeugdjaren. De 
door de ogen van het tienjarige jongetje vertelde 

familiekroniek is een 
verkapt zelfportret 
– de fantasievolle 
Alexander is de klei-
ne Ingmar zelf.

Zweden, 
Frankrijk, Duitsland 1982 188 min. Regie 
Ingmar Bergman Met Bertil Guve, Pernilla 
Allwin, Kristina Adolphson 

 23 DECEMBER  3gth

‘Hilversum in Gesprek’ begint het nieuwe 
jaar met een optreden van schrijfster/
psychoanalytica Anna Enquist. 

Anna Enquist (pseudoniem van Christa Widlund-
Broer) groeide op in Delft en studeerde daar klini-
sche psychologie. Vervolgens studeerde ze piano 
aan het Haags conservatorium met als bijvak cello. 
Later keerde ze terug naar de psychologie, studeerde 
psychoanalyse en begon in 1987 haar praktijk als 
psychoanalytica. Tegelijkertijd stopte ze met haar 
muzikale carrière.

Ze debuteerde pas op latere leeftijd als schrijfster, 

eerst als dichteres en in 1994 als romanschrijfster 
met het boek ‘Het meesterstuk’. Ze is een fervent 
voetballiefhebster en schrijft daarover in het blad 
Hard Gras. Vanaf 2014 was zij twee jaar stadsdichter 
van Amsterdam. 

Programma: 
19.30-20.30 uur Gesprek Anna Enquist 
met journaliste Cisca Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze
21.00 uur Vertoning van de keuzefilm 
‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Schrijfster Esther Gerritsen doet veel: ze 
schrijft boeken, toneelstukken, filmsce-
nario’s en wekelijks een column in de 

Volkskrant en in de VPRO-gids. Ze debuteerde 
in 2000 met de verhalenbundel ‘Bevoorrecht 
bewustzijn’, schreef in 2016 het Boekenweek-
geschenk ‘Broer’ en schreef voor de verfilming 
van haar roman ‘Dorst’ zelf het scenario. Dat ze 
het soms wel erg druk heeft, komt doordat ze 
eigenlijk geen nee kan zeggen, zoals ze begin 
dit jaar vertelde in een interview met Trouw. 

Haar meest recente (zevende) boek is ‘De Troos-
ter’, waarin een zeer gelovige conciërge van een 
klooster bevriend raakt met een in het klooster loge-
rende foute politicus. Het boek, waarin het geloof en 
het lijden van Jezus een grote rol spelen, werd door 
Trouw geprezen als ‘kraakhelder in observaties van 
mens en gevoelens’. Esther Gerritsen komt uit een 
katholiek gezin en heeft nog altijd “een kinderlijk 

hemelbeeld”, zoals ze zelf zegt, als plek waar ze haar 
geliefden zal terugzien. “Absurd misschien, maar ik 
verdraag de gedachte niet dat mensen die doodgaan 
voorgoed verdwenen zijn.”

PROGRAMMA
19.30-20.30 uur Gesprek Esther Gerritsen 
met journaliste Cisca Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze, met gelegenheid 
om boeken te kopen en te laten signeren 
21.00 uur Vertoning van de keuzefilm: 
een voorpremière van ‘Colette ‘

Deze klassieker van ‘master of weird’ David 
Lynch is een mix van film-noir-in-kleur, 
romantisch misdaadverhaal, seks en sus-

pense. De film won onder meer de prijs voor 
Beste Regie in Cannes.

Een donkerharige vrouw (Laura Harring) krijgt 
midden in de nacht een ongeluk op Mulholland Drive 
in Los Angeles en verliest zo haar geheugen. Verward 
loopt ze terug naar de stad waar ze overnacht in een 
leegstaand appartement. De volgende dag wordt ze 
daar gevonden door de blonde Betty Elms (Naomi 
Watts), een jonge actrice die net naar Hollywood is 
verhuisd met de bedoeling het daar te gaan maken.

Dat is het begin van een verhaal dat vreemder 
en vreemder wordt en halverwege 180 graden lijkt 

te draaien. Identitei-
ten worden verwis-
seld, dromen blijken 
werkelijkheid (of an-
dersom) en uiteinde-
lijk raak je geheid de 
kluts kwijt. Dit alles 
natuurlijk begeleid door de onheilspellende muziek 
van Lynch’ vaste componist Angelo Badalamenti. 

VS 2001 147 min. Regie David Lynch Met 
Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, 
Ann Miller, Dan Hedaya, Mark Pellegrino, Brent 
Briscoe

 9 EN 10 DECEMBER  4g

‘The Elephant Man’ uit 1980 is misschien 
wel de meest toegankelijke klassieker 
van cult-regisseur David Lynch. Een 

fascinerend, op feiten gebaseerd drama over 
een misvormde man wiens persoonlijkheid lang-
zaam onthuld wordt. Met een indrukwekkende 
acteerprestatie van John Hurt. 

Tegen betaling kunnen kijklustigen op de kermis 
de verschrikkelijk misvormde John Merrick (John 
Hurt), artiestennaam The Elephant Man, bekijken. 
Een jonge arts (Anthony Hopkins) bevrijdt hem uit de 
klauwen van zijn eigenaar en brengt hem naar een 
ziekenhuis om hem te onderzoeken. Al snel ontdekt 
hij dat er onder het afstotelijke uiterlijk van Mer-
rick een intelligente, zachtaardige man schuil gaat 

die een zo normaal 
mogelijk leven wil 
leiden. Maar in een 
maatschappij waar 
alles om uiterlijk 
vertoon draait is dat 
bijna onmogelijk. 

Een film met een 
fraaie Victoriaanse sfeer, ijzersterk scenario en prach-
tige zwart-wit fotografie.

VS 1980 124 min. Regie David Lynch Met 
Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, 
John Gielgud

 16 EN 18 DECEMBER  3a

‘Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri’ – bekroond met twee Oscars - is 
een donker maar uiterst komisch drama 

van Oscarwinnaar Martin McDonagh (‘In Bru-
ges’), met een fantastische hoofdrol van Frances 
McDormand (‘Fargo’, ‘Burn After Reading’). Een 
gefrustreerde en rouwende moeder wil de aan-
dacht van de lokale politie (waaronder Woody 
Harrelson en Sam Rockwell) vanwege het gebrek 
aan vooruitgang bij de zoektocht naar de moor-
denaar van haar dochter. Een film vol verras-
singen en reeds bekroond op vele filmfestivals.

Mildred Hayes (Frances McDormand) is sterk, 
dapper, klaar met alle bullshit en wanhopig op zoek 

naar gerechtigheid. Nadat er maanden voorbijgaan 
zonder dat er een dader wordt gevonden in de 
moordzaak van haar dochter, neemt Mildred Hayes 
een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële bood-
schappen op reclameborden plaatsen: “Raped While 
Dying”, “And Still No Arrests”, “How Come, Chief Wil-
loughby?”, langs de weg naar haar dorp, gericht aan 
het gerespecteerde politiehoofd William Willoughby 
(Woody Harrelson). Wanneer hulpsheriff Dixon (Sam 
Rockwell), een onvolwassen moederskindje met een 
voorliefde voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt 
de strijd tussen Mildred en Ebbings ordehandhavers 
alleen maar heftiger. 

VS, VK 2017 115 min. Regie Martin McDonagh 
Met Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes, 
Peter Dinklage

 15 JANUARI 21.00 UUR  64gt

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

DAG VAN DE KORTE FILM VR 21 DECEMBER
19.15 uurOp vrijdag 21 december, de kortste dag 

van het jaar, organiseren EYE, IFFR (In-
ternational Film Festival Rotterdam), NFF 

(Nederlands Film Festival) en Go Short (Interna-
tional Short Film Festival Nijmegen) voor de 6e 
keer de Dag van de Korte Film. Ook bij ons in 
het Filmtheater!
De korte film is spannend, veelzijdig en heeft voor 
iedereen iets te bieden. Veel aanstormend talent zie 
je als eerste aan het werk in een korte film. Toch krijgt 

het minder bekende broertje van de speelfilm nog 
te weinig aandacht. Daarom worden op de kortste 
dag van het jaar de spotlights op de korte film gezet.

In de tijd van een speelfilm zie je zes Nederlandse 
korte films van talentvolle of zelfs award-winnende 
filmmakers. Met onder andere de Go Short publieks-
prijswinnaar ‘Homo Ludens’ (‘De spelende mens’) van 
Sanne Rovers en de ontwapenende documentaire 
‘Hallo Salaam’.

Hallo Salaam
Sil (10) en Merlijn (11) staan aan de vooravond 

van een grote reis: ze gaan vier dagen naar 
een vluchtelingenkamp op Lesbos. Via hun moe-
ders – die beiden vrijwilliger zijn in vluchtelin-
genkampen – kennen ze de verhalen over de 
kinderen die daar leven. Nu willen ze het zelf 
zien en ervaren. Hoe is het om in een kamp te 
wonen? 

Eerste ontmoetingen als het uitdelen van eten 
en voorzichtig groeten, groeien al snel uit tot spel 
en goede gesprekken in meerdere talen. Het begin 
van een vriendschap?

Nederland, Griekenland 2017 15 min. Regie 
Kim Brand

De Spelende Mens
Een weekend als Viking door het leven of cros-

sen door een modderpoel: de een gaat er he-
lemaal in op, de ander vindt het een wonderlijk 
tijdverdrijf. ‘De Spelende Mens’ neemt je mee 
langs waaghalzen, vrije geesten en noeste knut-
selaars, volwassenen die zich volledig overgeven 
aan het spel. Soms zo erg dat de toeschouwer 
zich afvraagt: wat bezielt de spelende mens?

Nederland 2017 27 min. Regie Sanne Rovers

Skógafoss
Tijdens zijn vakantie met zijn vriendin krijgt 

Gijs een telefoontje van zijn moeder, die haar 
gekwelde mentale toestand en hun complexe 
relatie onthult.

Nederland 2017 11 min. Regie Niels Bourgonje

Kort maar Krachtig
Een oude wijze man geeft een jonge held de 

taak om binnen een absurd kort tijdsbestek 
een prinses te redden van een slechterik. Tijdens 
de reis krijgen zij te maken met veel clichés uit 
het fantasy-/avonturenfilmgenre. In het deson-
danks onvoorspelbare animatiefilmpje volgen 
de grappen elkaar in hoog tempo op. Ook het 
traditionele sprookjesachtige einde krijgt een 
(wrede) wending.

Nederland 2017 2 min. Regie Junaid 
Chundrigar 

Tex
Wanneer Tex haar gezworen vijand ziet 

met de jongen van wie ze houdt, neemt 
ze wraak.

Nederland 2017 18 min. Regie Jonas Smulders

FANNY & ALEXANDER

MULHOLLAND DRIVE

THE ELEPHANT MAN

KLASSIEKERS
DINSDAG 18 DECEMBER
met Esther Gerritsen

DINSDAG 15 JANUARI met ANNA ENQUIST
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Een inspirerend, hartverwarmend en waar-
gebeurd verhaal over de hechte vriend-
schap tussen een uitsmijter (Viggo Morten-

sen, ‘Captain Fantastic’) en een concertpianist 
(Mahershala Ali, ‘Moonlight’) die gedwongen 
worden hun verschillen opzij te zetten om de 

meest onvergetelijke reis van hun leven te ma-
ken. 

Wanneer de zwarte pianist Don Shirley in 1962 
op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door 
het zuiden van Amerika, komt hij in contact met 
Tony Lip, een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die 
graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door 
verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een 
speciale reisgids (The Green Book) die hen informeert 
over plekken waar Afro-Afrikanen welkom en veilig 
zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met 
hun tegengestelde persoonlijkheden, met gevaar en 
racisme, maar ook met onverwachte menselijkheid 
en een flinke dosis humor. Om veilig thuis te komen 
zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten. 
Zo ontstaat er een bijzondere vriendschap.

‘Green Book’ was de winnaar van de publieksprijs 
op het filmfestival van Toronto.

VS 2018 130 min. Regie Peter Farrelly Met 
Viggo Mortensen, Mahershala Ali

 VANAF 31 JANUARI  3ghat

‘Mary Queen of Scots’ gaat in op het 
turbulente leven van de charisma-
tische Mary Stuart. Met Saoirse 

Ronan (‘Lady Bird’) als Mary Stuart en Margot 

Robbie (‘I, Tonya’) als Elizabeth I. Wie wint de 
troon van Engeland?

Op haar zestiende werd Mary Stuart koningin van 
Frankrijk, op haar achttiende was ze al weduwe. Toch 

weerstond ze de druk om opnieuw in het huwelijk te 
treden. In plaats daarvan keerde ze terug naar haar 
geboorteland Schotland waar ze de troon opeiste. 
Maar Schotland valt net als Engeland onder de heer-
schappij van Koningin Elizabeth I. 

De twee jonge koninginnen kijken met zowel 
angst als fascinatie tegen elkaar op. Ze zijn rivalen op 
het gebied van de macht en de liefde. Als vrouwelijke 
staatshoofden in een mannenwereld moeten ze al-
lebei beslissen of ze een strategisch huwelijk willen 
sluiten, of dat ze onafhankelijk willen blijven. Mary 
is vastbesloten om meer te worden dan een boeg-
beeld voor de Schotten. Ze wil aanspraak maken op 
de Engelse troon, waarmee ze de heerschappij van 
Elizabeth bedreigt. Bedrog en samenzweringen in 
beide hofhoudingen brengen zowel de Engelse als 
de Schotse troon in gevaar en zullen uiteindelijke de 
loop van de geschiedenis bepalen.

VK 2018 125 min. Regie Josie Rourke Met 
Saoirse Ronan, Margot Robbie, Joe Alwyn, Jack 
Lowden, David Tennant, Guy Pearce

 VANAF 17 JANUARI  3gt

De 43-jarige Hissa Hilal uit Saudi-Arabië 
verwerft internationale roem wanneer ze 
als een van de weinige vrouwen meedoet 

aan een talentenjacht op televisie voor Arabi-
sche dichters. Haar poëzie is controversieel: ze 
bekritiseert extremistische fatwa’s en maakt 
zich sterk voor vrouwenrechten.

‘Million’s Poet’ is een televisieprogramma dat 
vanuit Abu Dhabi wordt uitgezonden en in de Ara-
bische wereld zeer populair is. Het draait hier niet 
om de zang- of danskunsten van de deelnemers, 
zoals bij veel westerse programma’s, maar om de 
dichtkunst. Het zijn vooral mannen die meedoen aan 
de wedstrijd. Wanneer Hissa het programma voor het 
eerst op televisie ziet, valt het haar tegen dat er zo 
weinig vrouwelijke deelnemers zijn en ze meldt zich 
aan. Tot haar vreugde wordt ze uitgenodigd om mee 
te doen en al snel verwerft ze internationale bekend-

heid met haar kritische gedichten over extremisme en 
de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

De documentaire schetst aan de hand van ge-
sprekken met Hissa en televisiefragmenten van de 
show een beeld van de Saudische samenleving; hoe 
het openbare leven voor vrouwen door de jaren heen 
drastisch veranderde door de toenemende striktheid 
en steeds extremere religieuze regelgeving.

Te zien in het kader van Movies that Matter on 
Tour, een landelijk film-en-debat-programma i.s.m. 
Amnesty International. Iedere tweede dinsdag om 
20.15 uur vertoont Filmtheater Hilversum een film 
waarin een mensenrechtenkwestie aan de orde komt. 
De film wordt ingeleid en nabesproken.

Duitsland 2017 90 min. Regie Stefanie 
Brockhaus, Andreas Wolff Engels ondertiteld

 DINSDAG 11 DECEMBER 20.15 UUR 

Deze film van Oscar-winnaar Alfonso 
Cuarón (‘Y tu mamá también’, ‘Children 
of Men’, ‘Gravity’)  brengt een tumultueus 

jaar in beeld uit het leven van een middenklasse-
familie  in Mexico-Stad in de vroege jaren 70.

Cleo werkt als inwonende dienstmeid en oppas 

voor een gezin uit de hogere middenklasse in het 
Roma-district. Wanneer de vader voor een verdacht 
lange zakenreis vertrekt, blijft zijn vrouw Sofia alleen 
achter. Cleo helpt Sofia en de kinderen door een 
moeilijke periode heen. Zelf wordt ze gedumpt door 
haar zelfingenomen vriendje zodra hij ontdekt dat ze 
zwanger is. Beide vrouwen zouden binnenkort wel 
eens alleenstaande moeder kunnen worden. Maar het 
verschil in sociale status zal voor de een de toekomst 
heel anders bepalen dan voor de ander.

Dit op 65mm geschoten drama is door Netflix 
geproduceerd en won de Gouden Leeuw op het 
filmfestival van Venetië.

Mexico 2018 135 min. Regie Alfonso Cuarón 
Met Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego 
Cortina Autrey

 VANAF 3 JANUARI  4gt

De nieuwste film van Lars von Trier (‘Dogvil-
le’, ‘Melancholia’, ‘Nymphomaniac’) volgt 
de uiterst intelligente seriemoordenaar 

Jack gedurende twaalf jaar. 
In gesprekken met de mysterieuze Verge vertelt 

Jack over zijn gewelddadige hobby, waarbij hij elke 

moord (vooral op vrouwen, soms een man, hier en 
daar een kind) bekijkt als een kunstwerk. Als de on-
vermijdelijke politie steeds dichterbij komt, neemt 
hij meer en meer risico in een poging zijn ultieme 
kunstwerk te creëren. Hoofdrollen zijn voor Matt 
Dillon (‘Wayward Pines’, ‘Crash’), Bruno Ganz (‘Der 
Untergang’) en Uma Thurman (‘Nymphomaniac’, 
‘Pulp Fiction’).

‘The House That Jack Built’ zorgde voor veel ophef 
toen de film in première ging op het filmfestival van 
Cannes. Tientallen bezoekers verlieten voortijdig de 
zaal omdat ze de film te schokkend vonden. Niettemin 
gaven degenen die gebleven waren de regisseur een 
zes minuten lange staande ovatie.

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

 VANAF 10 JANUARI 4gt

Regisseur Florian Henckel von Donners-
marck, bekend van het Oscar-winnende 
‘Das Leben der Anderen’, is terug en te-

kent nu voor de regie van ‘Werk Ohne Autor’, 
welke onlangs zijn wereldpremière beleefde op 
het Filmfestival van Venetië. In de hoofdrollen 

schitteren de Duitse sterren Tom Schilling, Paula 
Beer en Sebastian Koch. ‘Werk Ohne Autor’ was 
de grote publieksfavoriet van de zesde editie 
van Filmfestival Hilversum!

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

Wereldoorlog. De verschrikkingen die onder Hitlers 
regime plaatsvinden raken ook zijn persoonlijke leven. 
Kurts jonge tante kampt met een psychische aandoe-
ning en valt ten prooi aan de nazi’s. Al in zijn vroege 
jeugd wordt duidelijk dat Kurt een kunstzinnig talent 
heeft. Na de oorlog belandt hij op een kunstacade-
mie in Oost-Duitsland waar hij mee dient te gaan 
in de door de communistische overheid opgelegde 
kunstbeoefening die de arbeider verheerlijkt en de 
individualiteit van de kunstenaar onderdrukt. 

Op de academie ontmoet hij Elisabeth (Paula 
Beer). De twee worden op slag verliefd. Elisabeths 
vader, professor Seeband (Sebastian Koch, ‘Das Leben 
der Anderen’), is niet onder de indruk van Kurt en 
is hem liever kwijt dan rijk. De twee mannen zijn 
verbonden door gebeurtenissen uit het verleden. De 
dubieuze rol die Seeband tijdens de Tweede Wereld 
Oorlog speelde, achtervolgt hem als een schaduw. 
Als Kurt zichzelf en de ware kunst ontdekt, heeft dit 
ook implicaties voor Seeband.

Duitsland 2018 188 min. Regie Florian 
Henckel von Donnersmarck Met Paula Beer, 
Sebastian Koch, Tom Schilling

 VANAF 24 JANUARI  3gasdt

GAY FILM NIGHT

Jaren na hun verboden kus zoekt Jamie zijn 
schoolvriend Kevin weer op. Kevin spreekt 
eindelijk zijn gevoelens voor hem uit, maar 

Jamie is nog niet zo ver. Hij staat op het punt te 
trouwen. Nu  moet hij beslissen of hij zijn hart 
volgt of dat hij zich weer zal conformeren aan 
de normen van de Hong Kongse maatschappij.

Hong Kong 2018 93 min. Regie Simon Chung 
Met Jun Li, Bryant Mak, Yuen Ho Yeung, Candy 
Cheung, Kevin Ip

 MAANDAG 17 DEC 21.15 UUR  3s

I MISS YOU WHEN I SEE YOU
Te zien op onze maandelijkse Gay Film Night op maandag 17 december.

In de poëtische roadmovie ‘Something useful’ 
kruisen de paden van twee vrouwen elkaar 
tijdens een nachtelijke treinreis van Ankara 

naar Izmir.
Waarom zou Leyla naar de schoolreünie in haar 

geboortestad gaan? De afgelopen vijfentwintig jaar 
heeft ze die behoefte geen enkele keer gevoeld. 
En waarom neemt ze uitgerekend de nachttrein, 
die er veertien uur over doet? Wat doet Canan, een 
jonge verpleegster, op de trein? Ze is met tegenzin 

op weg naar een sollicitatiegesprek terwijl ze liever 
zou acteren. En Yavuz? Hij ligt hele dagen door het 
raam te kijken naar het komen en gaan op het plein. 
Wacht hij op Canan of Leyla? Of misschien op een 
moordenaar en een dichter die elkaar ’s nachts in 
een trein hebben ontmoet?

Turkije 2017 107 min Regie Pelin Esmer Met 
Basak Köklükaya, Yigit Özsener, Öykü Karayel

 30 DECEMBER EN 2 JANUARI  

Deze in vele opzichten grensverleggende 
documentaire, winnaar van de Gouden 
Beer op het filmfestival van Berlijn in 

2018, begeeft zich op de fluïde scheidslijn tussen 
fictie en realiteit. Samen met haar drie hoofdper-
sonages onderzoekt Adina Pintilie de universele 
menselijke behoefte aan intimiteit en zet ze 
vraagtekens bij het klassieke schoonheidsideaal.

Laura wil niet aangeraakt worden en zoekt in 
diverse ontmoetingen – met een sekstherapeut, een 
transseksueel, een escort – de confrontatie met haar 
fobie. Haar zoektocht wordt doorsneden met beelden 
van groepstherapiesessies. Daarin geven zowel de 
compleet haarloze Tómas als de aan een progressieve 
spierziekte lijdende Christian en diens geliefde zich 
letterlijk en figuurlijk bloot.

Roemenië, Duitsland, Tsjechië, Bulgarije, 
Frankrijk 2018 125 min. Regie Adina Pintilie

 11 DECEMBER  

TOUCH ME NOT

SOMETHING USEFUL

SPECIALS

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

ROMA

MARY
QUEEN OF SCOTS

GREEN
BOOK

THE
HOUSE

THAT
JACK

BUILT

WERK
OHNE

AUTOR

THE POETESS

WORDT VERWACHT

★★★ “Een dapper debuut over tederheid” NRC
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Wist je dat je een deel van de films die 
we vertonen ook thuis via online bio-
scoopzaal Picl kunt bekijken? Je kunt 

dus zelf bepalen wanneer je wilt kijken. Ook erg 
fijn: sommige films die bij ons te zien waren maar 
inmiddels niet meer op het programma staan, 
zijn op Picl veel langer te zien.

Fascinerende, multi-getalenteerde, onmis-
bare honden en hun liefhebbende baasjes. 
‘Buddy’ is een ode aan de vechtlust van 

de hoofdpersonen en een liefdesportret van de 
diepe band tussen mens en hond.

“Zonder Mister zouden we nu waarschijnlijk niet 
meer samen zijn.” Patricia heeft het over de hond die 
haar man ‘s nachts wakker maakt als zijn nachtmerries 
hem terugbrengen naar de oorlog in Afghanistan. 
Dankzij Mister houdt het huwelijk van veteraan Tre-
vor en Patricia stand en kan hij weer vader zijn voor 
zijn kinderen. 

In ‘Buddy’ vertelt Heddy Honigmann het verhaal 
van zes bijzondere honden die onmisbaar zijn voor 
hun eigenaars. Ze zijn speciaal opgeleid om hen te 
helpen in het leven dat niet altijd makkelijk is. Dankzij 
de ongelooflijke vaardigheden van de honden zijn 
hun baasjes echter zo onafhankelijk als mogelijk.  

Hulphond Kaiko helpt Erna bijvoorbeeld met 
uitkleden en keert haar ’s nachts om in haar bed, 
omdat ze daar zelf de kracht niet voor heeft. Utah 
is een onvoorwaardelijke vriend voor de autistische 
jongen Zeb. Ze wijst hem nooit af, zoals de kinderen 
in de buurt wel hebben gedaan. Hans vertrouwt 

volledig op zijn grote liefde, geleidehond Missy. En 
de rebelse Annebel gaat nergens heen zonder Kay, 
haar kameraad en ‘verpleger’ die over haar waakt 
als de pijn overweldigend wordt. Makker is al met 
pensioen, maar jarenlang bracht hij de blinde, kop-
pige Edith overal naartoe. Nu zijn ze allebei oud en 
nog steeds onafscheidelijk. 

 
Nederland 2018 86 min. Regie Heddy 
Honigmann 

 VOORPREMIÈRE: 2 JANUARI  

De meest onbevreesden onder de berg-
beklimmers doen aan free solo, ook wel 
‘vrij klimmen’ genoemd: klimmen zonder 

touw of enige andere vorm van beveiliging. En 
dat op grote hoogten, waardoor elk klein foutje 
fataal kan zijn. Het is dé specialiteit van de Ame-
rikaan Alex Honnold.

Deze waanzinnig spannende en adembenemende 
documentaire volgt hem tijdens zijn voorbereiding 
op de beklimming van El Capitan, de legendarische 
900 meter hoge bergwand in het Yosemite National 
Park. Sowieso al moeilijk om te bedwingen, laat staan 
zonder zekering. Er is een maximale focus voor nodig, 
wat de reden is waarom Honnolds eerste poging 
mislukt: hij heeft het gevoel dat er te veel mensen 
op hem letten, onder wie de filmcrew. 

Filmmakers Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin volgen 
hem gedurende twee jaar, waarin hij zich opmaakt 
voor de grote tocht. “If you’re seeking perfection, 
free soloing is as close as you can get,” verklaart Hon-
nold. Maar Chin, een ervaren avonturier/fotograaf die 
eerder maar net aan de dood is ontsnapt, heeft een 
andere kijk: “If you’re pushing the edge, eventually 
you find the edge.”

Honnold vertelt over zijn beweegredenen om 
free solo te beoefenen, zijn angsten, zijn familie en 
zijn nog prille relatie met medeklimmer Sanni Mc-
Candless. Bij zijn tweede poging doen de filmmakers 
hun uiterste best om hem zo min mogelijk te storen. 
De film wordt een pure thriller, een verslag van een 
ongelooflijk knap, waanzinnig waagstuk.

“Go figure that the year’s most outrageously har-
rowing action movie turns out to be an arthouse 
doc from National Geographic” Boston Globe 

VS 2018 97 min. Regie Elizabeth Chai 
Vasarhelyi, Jimmy Chin

 VOORPREMIÈRE: 26 DECEMBER  

In noordelijk Jutland leven ruim negenhonderd 
Thaise vrouwen die getrouwd zijn met Denen. 
Die opmerkelijke trend startte 25 jaar geleden 

toen Sommai, een voormalige Thaise prostituée, 
trouwde met Niels uit Jutland. Sindsdien koppelt 

Sommai eenzame Jutse mannen aan arme Thaise 
vrouwen uit haar woonplaats.

De bekroonde regisseur Janus Metz (‘Armadillo’, 
‘Borg McEnroe’) en zijn vrouw, de antropologe Sine 
Plambech, volgden tien jaar lang vier van deze Thais-
Deense stellen. Het resultaat is een kroniek over liefde 

en romantiek, dromen en tegenslagen, leven en dood 
en wat het begrip familie in diverse culturen inhoudt.

Denemarken, Nederland, Zweden 2018
 91 min. Regie Janus Metz, Sine Plambech

 13 EN 19 DECEMBER  1

‘The Disciples - Een Straatopera’ docu-
menteert hoe leden van daklozenkoor 
De Straatklinkers de speciaal voor hen 

geschreven opera ‘The Disciples’ instuderen. 
De film laat het repetitieproces zien van het 
daklozenkoor dat gevraagd wordt een uitver-
grote versie van zichzelf te spelen. Door deze 
verdubbeling komen feit en fictie steeds dichter 
bij elkaar in de buurt. Zo speelt de documentaire 
bewust met de rol die dak- en thuislozen zichzelf 
aanmeten en het beeld dat de buitenwereld van 
hen heeft. We vangen een glimp op van het 
werkelijke leven van De Straatklinkers terwijl ze 

openhartig vertellen over de weg die zij hebben 
afgelegd en zien de groteske opera dramatisch 
gestalte krijgen.

Ondertussen leiden de verwachtingen van het 
koor en de regisseur meerdere malen tot spanningen, 
ruzies en jaloezie. Wie stelt de regels? Zijn het de 
regisseur en de componist, of zijn het de daklozen die 
in dit filmverhaal hun punt zullen maken?  En geeft 
het spelen van een rol in een opera meer voldoening 
dan zwerven door de straten van Amsterdam?

Voor Ramón Gieling (‘Johan Cruijff: En un mo-
mento dado’, ‘Tramontana’) is deze film een logisch 
vervolg op eerdere, eveneens persoonlijke en sociaal 

geëngageerde films. Het is tevens de noodzakelijke 
consequentie van ‘Erbarme Dich’, de film over de 
Matthäus Passion, waarin een aantal Straatklinkers 
het luisterende publiek vormde. Gieling: “De dakloze 
is een icoon van de onrechtvaardige samenleving. 
Daarbij houd ik van mensen die anders zijn dan ande-
ren. Ze kenmerken de contradicties van het menselijk 
bestaan: ze hebben de moed om onverantwoord te 
durven leven.”

Nederland 2018 91 min. Regie Ramón Gieling

 14, 15, 17 EN 22 DECEMBER  3gt

In 2018 is het honderd jaar geleden dat Nelson 
Mandela werd geboren. Tijdens het histo-
rische proces in 1963/1964 stonden naast 

Mandela nog acht andere mannen terecht die 
op het punt stonden om veroordeeld te worden 
tot de doodstraf. Allen streden ze voor hetzelfde 
doel: het einde van het apartheidsregime in 
Zuid-Afrika. 

Beelden zijn er niet van dit historische proces. 

Maar wel 256 uur aan geluidsbanden. Aan de hand 
van deze recent herontdekte geluidsarchieven wor-
den we mee terug genomen naar de bewuste rechts-
zaal. De rechtszaak is weergegeven in gestileerde 
animaties. De mannen die destijds naast Mandela 
stonden beleven in de film het beruchte Rivonia-
proces opnieuw via een koptelefoon en worden 
geïnterviewd.

Met zijn afwisseling tussen archiefbeelden, ani-

maties en gesprekken met onder anderen Winnie 
Mandela en David Yutar, zoon van aanklager Percy 
Yutar, geeft ‘The state against Mandela and the 
others’ een geschiedenisles die je onmogelijk uit 
een boek kunt halen.

Frankrijk 2018 105 min. Regie Nicolas 
Champeaux, Gilles Porte

 9 EN 11 DECEMBER  3dt

2018
2019 

Geniet van het mooiste, exclusieve en meest 
actuele aanbod. Van Nederlandse films tot 

prijswinnende documentaires, stuk voor stuk 
met liefde en zorg door ons geselecteerd. 

Picl werkt supereenvoudig via je pc, laptop of 
tablet. Direct, dus zonder te downloaden. Zo geniet 
je gelijk van de nieuwste films en documentaires. 
Waar en wanneer het jou uitkomt.

Voor € 8,50 krijg je 48 uur toegang tot een nieuwe 
film. Je betaalt per film die je ziet, dus je zit verder 
nergens aan vast. 

Bekijk bijvoorbeeld ‘Jij bent mijn vriend’, ‘Liebe in 
den Gängen’, ‘The poetess’ en ‘Heartbound’ op Picl. 

Kijk op www.filmtheaterhilversum.nl/picl voor 
meer informatie en het complete aanbod. 

Ken je onze 
online 
bioscoopzaal 
Picl al?

OP ZOEK NAAR HET PERFECTE CADEAUTJE?

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

Vanwege de landelijke BTW-verhoging per 1 januari 2019 passen wij de prijzen 
van onze filmkaartjes en horeca-aanbod aan.

 Onze kaartprijzen per 3 januari: 
 Matineevoorstelling ma t/m vr (tot 17.00 uur):  € 8,50 
 Regulier tarief (vanaf 17.00 uur & in het weekend):  € 9,50 
 Senioren (65+):  € 8,50 
 De kaartjes voor kinderen en studenten blijven ongewijzigd op  € 6,50 

NIEUWE 
TOEGANGSPRIJZEN 

met ingang van 3 januari 2019

Van 14 t/m 25 november vond het IDFA, 
het grootste documentairefestival ter 
wereld, weer plaats in Amsterdam. Tra-

ditiegetrouw vertonen wij ieder jaar tijdens The 
Best of IDFA on Tour een dagprogramma met 
de hoogtepunten en winnaars van het IDFA.

  De drie data voor begin 2019 zijn:  
 Zaterdag 12 januari 13.30 uur 

 Zondag 27 januari 13.30 uur 
 Zondag 17 februari 13.30 uur

In december wordt bekendgemaakt welke docu-
mentaires we gaan vertonen. Het programma zal per 
keer bestaan uit 3 of 4 films met een totale lengte 
van 4-5 uur. Alle films zijn Nederlands ondertiteld. 
Tussen de films door zijn er korte pauzes. Kaartjes 
kosten € 25,-, of € 20,- op vertoon van de VIP-kaart 
van de BankGiro Loterij. Voor Cineville-pashouders is 
er een toeslag van € 14,50. Vanwege de verwachte 
grote belangstelling is het nu alvast mogelijk om 
kaartjes te kopen.

Houd onze nieuwsbrief en de filmkrant van januari 
in de gaten voor het programma!
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THE STATE AGAINST 
MANDELA AND 
THE OTHERS

VOORPREMIERES

DOCUMENTAIRES

THE DISCIPLES
een straatopera

HEARTBOUND
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Entreeprijzen: Normaal € 9,00 65-plus € 8,00 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr 17.00 uur € 8,00 Cineville € 19,95 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

Wij accepteren alleen pin!

6 DECEMBER T/M 2 JANUARI

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

www.michaelhulst.nl
     06 33788976

Yoga studio; Emmaweg 86 Kortenhoef

 IN DE TUIN
YOGA

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
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MET DEZE VOUCHER

-10%
OP ALLE AGENDA´S
& KALENDERS

Schoutenstraat 2B | 1211BM | Hilversum

Vrijdag 7 december is het de Nationale Dag 
van de Vrijwilliger. In samenwerking met de 
Vrijwilligerscentrale Hilversum nodigen we 

vrijwilligers uit voor de film ‘Leve de Vrijwilliger!’ van 
Michiel van Erp. Een oprechte, lieve en ontroerende 
ode aan 4,5 miljoen Nederlanders.

‘Leve de Vrijwilliger!’ is gratis toegankelijk en te zien op 
vrijdag 7 december om 11.00 uur en 12.30 uur. Na afloop 
van de voorstelling is er gelegenheid om na te praten en 
bieden wij koffie en thee aan.

De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van 
Versa Welzijn (Larenseweg 30, Hilversum) of telefonisch te 
reserveren bij ons filmtheater via (035) 623 5466. Vol = vol! 

Het reilen en zeilen van onze maatschappij 
drijft voor een belangrijk deel op de inzet van 
vrijwilligers. Van onze wieg tot aan het graf 

worden we omringd door enthousiaste en meele-
vende landgenoten. Samen met de VS, Canada en 
de Scandinavische landen staat Nederland boven-
aan als het gaat om het aantal vrijwilligers. Ook de 
reeks bezuinigingen van de laatste jaren hebben 
veroorzaakt dat er vaak een beroep wordt gedaan 
op de hulpvaardigheid van de Nederlander. Eén op 
de twee Nederlanders doet minimaal 1 x per jaar 
vrijwilligerswerk en gemiddeld besteden vrijwilligers 
hier 4 uur per week aan.

Deze film, gemaakt door Michiel van Erp (‘Pretpark Ne-
derland’, ‘MH17: Het verdriet van Nederland’, ‘Niemand 
in de Stad’), brengt een ode aan de vrijwilligers. Wie zijn 
zij? Wat motiveert hen? En in hoeverre hebben anderen 
baat bij al die activiteiten? Met humor en medeleven 
trekken tientallen landgenoten in deze documentaire 
aan ons voorbij.

Nederland 2017 54 min. Regie Michiel van Erp

 VRIJDAG 7 DECEMBER 11.00 EN 12.30 UUR  

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

LEVE DE VRIJWILLIGER

DO 13 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 Edie
14:00 Shoplifters
15:15 The Wife
15:50 The Extraordinary Journey* 
16:20 Heartbound
17:20 The Old Man and the Gun
18:30 The Extraordinary Journey*
18:45 The Wife
19:15 Cold War
20:30 Becoming Astrid
20:45 Shoplifters
21:00 Beautiful Boy

VR 14 DECEMBER
13:30 The Extraordinary Journey*
13:45 The Wife
14:00 Shoplifters
15:25 The Disciples - een straatopera
15:45 Cold War
16:20 Edie
17:15 The Ancient Woods
17:30 The Children Act
19:00 The Extraordinary Journey*
19:15 Shoplifters
19:35 Cold War
21:00 Becoming Astrid
21:20 The Wife
21:35 Beautiful Boy

ZA 15 DECEMBER
13:30 Rita & Krokodil 3
13:45 Cold War
14:00 Becoming Astrid
14:30 Buurman & Buurman*
15:30 The Wife
15:50 Edie
16:25 Shoplifters
17:30 Wad, overleven op de grens*
17:50 The Disciples - een straatopera
18:45 Becoming Astrid
19:25 The Wife
19:40 The Extraordinary Journey*
21:10 Shoplifters
21:25 Cold War
21:40 Beautiful Boy

ZO 16 DECEMBER
10:30 Film & Ontbijt: Colette
11:00 De Fabeltjeskrant*
11:15 Rita & Krokodil 3
12:20 De Dirigent
12:50 Buurman & Buurman*
13:45 Becoming Astrid
14:10 Cold War
15:00 The Extraordinary Journey*
15:55 The Wife
16:10 Shoplifters
17:00 Beautiful Boy
18:10 Cold War
18:30 Edie
19:15 The Wife
19:55 Shoplifters
20:35 The Elephant Man
21:15 Beautiful Boy

MA 17 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 The Wife
14:00 Becoming Astrid
15:15 The Extraordinary Journey*
15:45 Shoplifters
16:25 De Dirigent
17:10 The Disciples -een straatopera
18:20 Beautiful Boy
18:30 Film & Food: Stan & Ollie
19:00 Cold War
19:15 The Wife
20:45 Shoplifters
21:15 Gay Film Night: 
 I Miss You When I See You

DI 18 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 The Extraordinary Journey*
14:00 Shoplifters
15:15 Edie
15:45 The Elephant Man
16:20 Becoming Astrid
17:20 The Extraordinary Journey*
18:30 The Wife
19:00 Cold War
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Esther Gerritsen
20:30 Shoplifters
20:45 Beautiful Boy
21:00 Colette

WO 19 DECEMBER
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Mary Poppins Returns (OV)
14:00 Cold War
14:50 De Fabeltjeskrant*
15:45 The Extraordinary Journey*
16:20 The Wife
16:40 Edie
17:40 Heartbound
18:20 Becoming Astrid
19:00 The Extraordinary Journey*
19:30 Cold War
20:45 Shoplifters
21:00 Beautiful Boy
21:15 Wildlife

DO 6 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 The Wife
15:00 Beautiful Boy
15:15 Becoming Astrid
15:45 De Dirigent
17:15 The Old Man and the Gun
17:40 Den skyldige (The Guilty)
18:25 Becoming Astrid
19:10 Beautiful Boy
19:25 Cold War
20:50 The Wife
21:10 Liebe in den Gängen
21:25 Leave No Trace

VR 7 DECEMBER
11:00 Dag van de vrijwilliger: 
 Leve de Vrijwilliger
12:30 Dag van de vrijwilliger:
 Leve de Vrijwilliger
13:30 Cold War
13:45 Beautiful Boy
14:00 Becoming Astrid
15:15 The Wife
16:00 The Old Man and the Gun
16:25 Mary Shelley
17:15 The Children Act
17:55 Cold War
19:00 Becoming Astrid
19:25 Cold War
19:40 Girl
21:10 The Wife
21:25 Beautiful Boy
21:40 GrÃ¤ns

ZA 8 DECEMBER
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Maria by Callas
14:00 Cold War
14:50 Becoming Astrid
15:45 The Wife
16:00 Beautiful Boy
17:15 Wad, overleven op de grens*
17:45 Cold War
18:20 De Dirigent
19:10 Becoming Astrid
19:30 Cold War
21:00 Liebe in den Gängen
21:15 The Wife
21:35 Beautiful Boy

ZO 9 DECEMBER
11:00 De Dirigent
11:15 Wad, overleven op de grens*
12:35 The Ancient Woods
13:15 Buurman & Buurman*
13:40 The Wife
14:20 Beautiful Boy
14:35 Becoming Astrid
15:45 Cold War + kort concert 
 Vrouwenkoor Soroki
16:35 Girl
17:00 The State Against Mandela 
 and the Others
18:10 The Wife
18:35 The Old Man and the Gun
19:05 Cold War
20:10 Mulholland Drive
20:30 Loro
20:50 First Man

MA 10 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 Liebe in den Gängen
14:00 Becoming Astrid
15:15 The Wife
16:10 Mulholland Drive
16:25 Mary Shelley
17:15 De chaque instant
18:45 The Wife
19:00 Beautiful Boy
19:15 Cold War
20:45 Becoming Astrid
21:00 Liebe in den Gängen
21:15 Grans

DI 11 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 Beautiful Boy
15:15 Touch Me Not
16:00 The State Against Mandela 
 and the Others
16:25 Liebe in den Gängen
18:30 Cold War
18:45 Becoming Astrid
19:00 The Wife
20:15 Movies that Matter: 
 The Poetess
21:00 Touch Me Not
21:15 Beautiful Boy

WO 12 DECEMBER
13:30 Cold War
13:40 Buurman & Buurman*
14:00 Becoming Astrid
15:00 Beautiful Boy
15:15 The Wife
16:30 Leave No Trace
17:15 Jij bent mijn vriend
17:30 Girl
18:45 The Wife
19:00 The Extraordinary Journey 
 of the Fakir
19:30 Cold War
20:45 Becoming Astrid
21:00 Shoplifters
21:15 Beautiful Boy

DO 20 DECEMBER
13:30 Cold War
13:45 Colette
14:00 Shoplifters
15:15 The Extraordinary Journey*
16:00 Mary Poppins Returns (OV)
16:20 Becoming Astrid
17:15 Edie
18:45 The Wife
19:00 Cold War
19:20 Wildlife
20:45 Colette
21:00 Shoplifters
21:25 Beautiful Boy

VR 21 DECEMBER
13:30 Colette
13:45 Buurman & Buurman*
14:05 Mary Poppins Returns (OV)
15:05 Wildlife
15:45 Cold War
16:45 Beautiful Boy
17:10 The Extraordinary Journey*
17:30 The Children Act
19:00 Colette
19:15 Dag van de Korte Film
19:40 Cold War
21:00 Shoplifters
21:15 The Wife
21:30 Wildlife

ZA 22 DECEMBER
11:00 De Fabeltjeskrant*
11:15 Mary Poppins Returns (OV)
11:30 Rita & Krokodil 3
12:35 Wad, overleven op de grens*
12:50 Buurman & Buurman*
13:55 Colette
14:10 Cold War
14:30 Edie
15:55 The Extraordinary Journey*
16:10 Mary Poppins Returns (OV)
16:35 Shoplifters
17:55 The Disciples - een straatopera
18:55 Wildlife
19:15 The Wife
19:45 Cold War
21:00 Shoplifters
21:15 Colette
21:30 Beautiful Boy

ZO 23 DECEMBER
11:00 Wildlife
11:15 Rita & Krokodil 3
11:30 Becoming Astrid
12:20 De Fabeltjeskrant*
13:05 Buurman & Buurman*
13:55 Cold War
14:10 Edie
14:25 Shoplifters
15:40 Mary Poppins Returns (OV)
16:15 Colette
16:45 Wildlife
18:15 Cold War
18:30 Colette
18:50 The Extraordinary Journey*
20:00 Fanny & Alexander
20:45 The Wife
21:00 Beautiful Boy

MA 24 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Mary Poppins Returns (OV)
11:00 The Extraordinary Journey*
11:50 Wad, overleven op de grens*
13:00 De Fabeltjeskrant*
13:30 Colette
13:45 Cold War
14:45 Edie
15:30 Wildlife
15:45 Mary Poppins Returns (OV)
16:50 Shoplifters
17:35 The Wife
18:30 Colette
19:10 Wildlife
19:35 Cold War
20:45 Shoplifters
21:15 The Favourite
21:30 Beautiful Boy

DI 25 DECEMBER
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Colette
14:00 Shoplifters
14:50 De Fabeltjeskrant*
16:00 Mary Poppins Returns (OV)
16:20 Wildlife
16:40 Cold War

WO 26 DECEMBER
11:00 Kerstbrunch voor singles 
 met Stan & Ollie
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Colette
14:00 De Fabeltjeskrant*
14:50 Shoplifters
15:45 Cold War
16:00 Mary Poppins Returns (OV)
17:10 The Wife
17:30 The Extraordinary Journey*
18:40 Colette
19:10 Wildlife
19:30 Free Solo
20:55 The Favourite
21:15 Shoplifters
21:30 Woman at War

DO 27 DECEMBER
10:30 Mary Poppins Returns (OV)
10:45 Buurman & Buurman*
11:00 The Wife
12:05 Wad, overleven op de grens*
13:00 The Extraordinary Journey*
13:20 Colette
14:00 Woman at War
14:55 De Fabeltjeskrant*
15:35 Mary Poppins Returns (OV)
16:10 The Favourite
16:45 Cold War
18:30 Woman at War
18:45 Wildlife
19:00 Colette
20:30 Live 2000: The Beatles:
 Eight Days A Week
20:50 Shoplifters
21:15 Cold War

VR 28 DECEMBER
10:30 Mary Poppins Returns (OV)
10:45 De Fabeltjeskrant*
11:00 Becoming Astrid
12:35 Buurman & Buurman*
13:25 Woman at War
13:40 Colette
14:00 Wildlife
15:30 Cold War
15:55 Mary Poppins Returns (OV)
16:10 Shoplifters
17:15 The Extraordinary Journey*
18:45 Woman at War
19:00 Colette
19:20 Wildlife
20:50 Shoplifters
21:15 Live2000: A Star Is Born
21:30 The Favourite

ZA 29 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Mary Poppins Returns (OV)
11:00 Maria by Callas
11:50 Rita & Krokodil 3
12:55 De Fabeltjeskrant*
13:15 The Wife
13:30 Mary Poppins Returns (OV)
14:45 Wildlife
15:15 The Extraordinary Journey*
16:10 Colette
16:50 The Favourite
17:15 Cold War
18:45 Colette
19:00 Woman at War
19:15 Cold War
21:00 Wildlife
21:15 Shoplifters
21:30 Live2000: 
 Grease - 40th anniversary!

ZO 30 DECEMBER
10:30 Mary Poppins Returns (OV)
10:45 Buurman & Buurman*
11:00 Les uns et les autres
12:10 De Fabeltjeskrant*
13:10 Rita & Krokodil 3
14:00 Woman at War
14:15 Mary Poppins Returns (OV)
14:45 Cold War
16:00 Shoplifters
16:30 Colette
16:55 Wildlife
18:20 Something Useful
18:45 Stan & Ollie
19:00 The Wife
20:30 De Dirigent
20:45 Live 2000: 
 Bohemian Rhapsody
21:00 The Favourite

MA 31 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 The Wife
11:00 De Fabeltjeskrant*
11:50 The Extraordinary Journey*
12:45 Wad, overleven op de grens*
13:25 Mary Poppins Returns (OV)
13:50 Woman at War
14:40 Cold War
15:55 Shoplifters
16:10 Colette
16:25 Wildlife

DI 1 JANUARI
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Colette
14:00 De Fabeltjeskrant*
14:50 Woman at War
15:45 Cold War
16:00 Mary Poppins Returns (OV)
16:55 The Extraordinary Journey*
17:30 The Wife
18:40 Colette
18:55 Wildlife
19:30 Woman at War
21:00 Shoplifters
21:15 The Favourite
21:30 Beautiful Boy

WO 2 JANUARI
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Mary Poppins Returns (OV)
11:00 Edie
11:50 The Ancient Woods
13:10 The Extraordinary Journey*
13:25 Colette
13:40 De Fabeltjeskrant*
15:10 Wildlife
15:30 Cold War
15:45 Mary Poppins Returns (OV)
17:15 Buddy
17:30 Something Useful
18:25 Colette
19:05 Woman at War
19:40 Cold War
20:40 Shoplifters
21:10 The Favourite
21:25 Wildlife

Abonnee worden 
van onze Filmkrant?
Woon je binnen Hilversum 
dan is deze service gratis.

Voor abonnees buiten 
Hilversum vragen we een 

bijdrage van € 12,-.
Mail je adres naar:

info@filmtheaterhilversum.nl

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor € 6,50

Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum
@FilmHilversum

*Buurman & Buurman: Winterpret!
*De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen
*Wad, overleven op de grens van water en land
*The Extraordinary Journey of the fakir

Zo makkelijk was een 
website maken nog nooit!

w

w
Websitemachine is 

een label van OntwerpfabriekGROEST 110A, HILVERSUM
TEL. 035-6246341

Interieuradvies op maat

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

Een kwestie van bewust kijken

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


