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

OPENINGSTIJDEN
 24 december vanaf 10.00 uur (kerstavond ook open)
 1e kerstdag  van 13.00-18.30 uur
 2e kerstdag  vanaf 13.00 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 5 jan  vanaf 10.30 uur

HELE FIJNE FEESTDAGEN
& EEN SPETTEREND 2020!

 4 december The Invisible Life of Euridice Gusmao
 11 december Hors Normes
 18 december It Must Be Heaven
 1 januari La Belle Époque, Jojo Rabbit

#13
more&

PRESTO
Coffee

2019
2020

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND
De nieuwste films eerder tegen een extra 

scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

In ‘Jojo Rabbit’ komt het wereldbeeld van een 
eenzaam Duits jongetje op zijn kop te staan 
wanneer hij ontdekt dat zijn alleenstaande 

moeder een Joods meisje op hun zolder verstopt. 
Met alleen zijn denkbeeldige en idiote vriend 
Adolf Hitler aan zijn zij moet Jojo zijn blinde 
vlek van nationalisme onder ogen zien. Grote 
Oscar kanshebber.
 ZO 22 DECEMBER 10.30 UUR  1

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. LET OP: voor Ontbijt & Film is het niet 
mogelijk kaartjes te reserveren. Deze zijn enkel te 
koop aan de kassa of online.

Scarlett Johansson & Sam Rockwell in

JOJO RABBIT

Anthony Hopkins en Jonathan Pryce schit-
teren als paus Benedictus XVI en zijn 
opvolger, paus Franciscus, in dit intieme 

inkijkje in een historisch keerpunt binnen de 
katholieke kerk. We zien de twee leiders wor-
stelen met het geloof en religieus leiderschap 
in een snel veranderende wereld. Vol fantasti-
sche acteerprestaties, scherpe dialogen én de 
nodige humor. 

Brekend met de traditie dat een paus in het harnas 
sterft, treedt in 2013 de conservatieve paus Bene-
dictus XVI af na het opduiken van een vertrouwelijk 
rapport. Zijn opvolger in het Vaticaan zal een La-
tijns Amerikaans kardinaal zijn. Gefrustreerd door 
de schandalen in de katholieke Kerk moet hij samen 
met Benedictus een nieuw pad creëren voor de kerk 
en haar miljarden volgers wereldwijd. 

´The Two Popes´ is gebaseerd op de verkiezing 
van paus Franciscus in 2013. Regisseur Fernando 
Meirelles (‘The Constant Gardener’, ‘City of God’) en 
scenarioschrijver Anthony McCarten (‘Darkest Hour’, 
‘Bohemian Rapsody’) tonen het persoonlijke leven 
van deze twee leiders achter de gesloten deuren 
van het Vaticaan.

VS 2019 125 min. Regie Fernando Meirelles 
Met Jonathan Pryce, Anthony Hopkins 
 VANAF 12 DECEMBER  3atg

Ontroerend en hartverwarmend. ´Hors 
normes (The Specials)´ is de nieuwe film 
van het regisseursduo Éric Toledano en 

Olivier Nakache (de makers van ́ Intouchables´).
De film vertelt het bijzondere verhaal van twee 
goede vrienden die zich met hart en ziel inzet-

ten voor autistische kinderen die zonder hen 
geen plek hebben in de maatschappij. De film 
is uit het leven gegrepen, met ijzersterke rol-
len van acteurs Vincent Cassel en Reda Kateb. 
Maar het is vooral de ondersteunende cast van 
ontwapenende jongeren die het absolute hart 
van de film vormen. Zij winnen meteen je hart. 

Al meer dan 20 jaar runt Bruno (Cassel) een op-
vang voor autistische kinderen die nergens anders 
terecht kunnen. Waar ouders en zorginstellingen het 
echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn 
goede vriend Malek (Kateb) leidt met zijn organisatie 
jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders 
van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen hu-
moristische en confronterende situaties elkaar af en 
ontstaan er bijzondere vriendschappen.  

Regisseurs Toledano en Nakache zijn bekend door 
hun succesfilms ´Intouchables´, ´Samba´ en ´C´est la 
vie´. Hun nieuwste film, ́ Hors Normes (The Specials)´, 
is de meest persoonlijke tot nu toe. Vier jaar geleden 
maakten de regisseurs een tv-documentaire over 

de twee vrienden Stephane Benhamou en Daoud 
Tatou, maar merkten toen dat hun verhaal te bij-
zonder was voor het kleine scherm. Het resultaat is 
´Hors Normes (The Specials)´, een oprechte film met 
een inspirerende boodschap. Wat ons betreft dé feel 
good film van dit jaar.

Frankrijk 2019 114 min. Regie Olivier Nak-
ache, Éric Toledano Met Vincent Cassel, Lyna 
Khoudri, Hélène Vincent, Reda Kateb 
 VANAF 11 DECEMBER  3at

Een kerkdeur in Nazareth die maar niet open 
wil. Een verlaten Parijs waarin politieagen-
ten sierlijk patrouilleren op Segways. Een 

New Yorkse supermarkt met net zoveel wapens 
als groenten. Het zijn enkele van de treffende 
scènes in ‘It Must Be Heaven’ waarin de Pales-
tijnse regisseur Elia Suleiman (‘The Time That 
Remains’) op droogkomische wijze de absurdi-
teit van onze huidige maatschappij laat zien. 

Elia Suleiman ontvlucht Palestina op zoek naar 
een nieuw thuis, tot hij beseft dat zijn geboorteland 
hem als een schaduw volgt. Met zijn kenmerkende 
verwonderde blik, die ook wel wordt vergeleken met 
die van Jacques Tati en Buster Keaton, verkent hij de 

wereld om zich heen en belandt hij van de ene in de 
andere komische situatie. Hoe ver hij ook reist, er is 
altijd wel iets dat hem aan Palestina doet denken. 

‘It Must Be Heaven’ werd tijdens het Cannes Film-
festival genomineerd voor de Gouden Palm en is de Pa-
lestijnse Oscarinzending voor beste buitenlandse film. 
Elia Suleiman brengt met deze film een uiterst origineel 
verhaal waarin thema’s als identiteit, nationaliteit en 
verbondenheid worden verkend met als uitgangspunt 
de ultieme vraag: waar voelt men zich ‘thuis’?

Frankrijk 2019 102 min. Regie Elia Suleiman 
Met Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal 
 VANAF 18 DECEMBER  2at

Een van onze favoriete films van dit jaar. 
‘J’ai perdu mon corps’ is een uniek liefdes-
verhaal – even bizar als ontroerend – over 

een hand die Parijs afstruint op zoek naar zijn 
lichaam. Gebaseerd op het boek ‘Happy Hand’ 
van Guillaume Laurant, vaste coscenarist van 
Jean-Pierre Jeunet (‘Le Fabuleux Destin d’Amèlie 
Poulain’). 

 In ‘J’ai perdu mon corps’ volgen we de uit de 

vriezer van het ziekenhuis ontsnapte, geamputeerde 
hand van de jonge pizzakoerier Nafouel die op zoek is 
naar zijn lichaam. Hij is vastberaden zich daarmee te 
herenigen. Terwijl de hand zich een weg door Parijs 
baant en allerhande obstakels moet overwinnen, 
haalt hij herinneringen op aan het leven met Nafouel 
met als hoogtepunt de wonderbaarlijke ontmoeting 
met zijn grote liefde Gabrielle. Wat heeft de scheiding 
van de hand veroorzaakt en kunnen hand, Nafouel 
en Gabrielle weer bij elkaar komen?

‘J’ai perdu mon corps’ is een bijzondere en ont-
roerende Franse animatiefilm voor volwassenen, 
verteld vanuit een uniek perspectief. De film werd 
bekroond met de prijs voor Beste Film in de Semaine 
de la Critique op het filmfestival in Cannes en op het 
prestigieuze animatiefilmfestival in Annecy

Frankrijk 2019 81 min. Regie Jérémy Clapin 
 VANAF 5 DECEMBER  2ag

Rio de Janeiro, 1950. Eurídice en Guida zijn twee 
onafscheidelijke zussen die thuis wonen bij hun con-
servatieve ouders. Terwijl ze opgroeien met de strikte 
regels van hun vader koesteren ze allebei grootse 
dromen: de getalenteerde Eurídice fantaseert over 
een carrière als pianiste, de avontuurlijke Guida hoopt 
de ware liefde te vinden. Na een onverwachte, dra-
matische gebeurtenis worden de zussen gescheiden 
en verliezen ze elkaar uit het oog. Terwijl de jaren 
verstrijken bouwen ze een eigen leven op. Maar in 
de tijd dat ze beiden hun dromen najagen, geven ze 
nooit de hoop op elkaar terug te vinden. 

Karim Aïnouz' warmbloedige en visueel over-
rompelende film is gebaseerd op de gelijknamige 
debuutroman van Martha Batalha uit 2015. Op het 
filmfestival van Cannes werd ‘The Invisible Life of Eu-

ridice Gusmão’ bekroond met de Un Certain Regard-
prijs en inmiddels is de film verkozen tot de officiële 
Braziliaanse Oscarinzending

Brazilië 2019 139 min. Regie Karim Aïnouz 
Met Carol Duarte, Júlia Stockler 
 VANAF 5 DECEMBER  4s

Filmtip! 

THE
TWO
POPES

´The Invisible Life of Eurídice Gusmão´ is 
een warmbloedig, hartstochtelijk drama 

over de onlosmakelijke band tussen twee 
zussen en hun zoektocht naar geluk. ‘The 
Invisible Life of Euridice Gusmão’ was de 
grote publieksfavoriet van de zevende editie 
van Filmfestival Hilversum!

Tickets nu te koop! Zie pag. 3

Zie pag. 2 Zie pag. 4 Zie pag. 6 Zie pag. 3Zie pag. 7

HORS NORMES

IT MUST BE HEAVEN

THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO

J'AI PERDU MON CORPS
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See all you can see met:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL  Stichting Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466 | PROGRAMMA Luc Freijer | TEKST Daniëlle van Nispen & Luc Freijer | EINDREDACTIE Anky Mulders ARTWORK Fred Trappenburg

DE FILMKRANT VAN
5 DECEMBER 2019 t/m 1 JANUARI 2020

KERSTBRUNCH 
VOOR SINGLES

Op Tweede Kerstdag organiseren we tradi-
tiegetrouw om 11.00 uur een feestelijke 
brunch voor alleenstaanden. Met aan-

sluitend een voorpremière van ‘La Belle Époque’. 
‘La Belle Époque’ – met heerlijk acteerwerk van 

Daniel Auteuil als de charmante en goedlachse Victor 
en Fanny Ardant als zijn grote liefde -  is een vertede-
rend liefdesverhaal met een uiterst gedurfd concept 
en sprankelt tot het eind. (Zie p. 3 voor meer filminfo.)

Brunch inclusief drankjes en film € 22,50.



LAATSTE KANS

De klunzige buurmannen slaan weer aan 
het klussen, met de bekende oerkomische 
chaos tot gevolg. Maar ze blijven er vrolijk 

onder. A je to!
Zodra de buurmannen aan het klussen slaan, 

weet je van tevoren wat de uitkomst zal zijn: een 
even grote als hilarische puinhoop. Maar dat weer-
houdt ze er niet van goedgemutst door te gaan met 
experimenteren. Zo bedenken ze een heel speciale 
manier om pannenkoeken te bakken, vinden ze een 
ingenieus systeem uit om de appelbomen tegen een 

appeldief te beschermen en bouwen ze zelf hun eigen 
vliegmachine. En waarom zou je geld uitgeven aan 
een autowasstraat als je er ook zelf een kunt maken?

Het wordt een heerlijk avontuur vol gekke expe-
rimenten met zoals altijd de stemmen van Kees Prins 
en Siem van Leeuwen.

Tsjechië 2019 61 min. Regie Marek Beneš 
Nederlands gesproken 
 DE HELE MAAND DOOR  1

Deze fantasierijke en stoere animatiefilm is 
gebaseerd op het boek van Dino Buzzati. 
Regisseur Lorenzo Mattotti maakte van 

het spannende avontuur een visueel spektakel 
over een berenvolk dat naar de mensenwereld 
trekt om de ontvoerde zoon van hun koning 
op te sporen. 

Lang geleden verdween Tonio, de zoon van be-
renkoning Leonzio. Vastberaden om zijn zoon te-
rug te vinden, vertrekt Koning Leonzio samen met 
het berenvolk richting de mensenwereld voordat 
de strenge winter aanbreekt. Een onbetrouwbare 
tovenaar, een reusachtig zeemonster en een sluwe 
mensenkoning maken het de beren haast onmo-

gelijk de mensenwereld te bereiken en naar Tonio 
te zoeken. Maar Leonzio geeft niet op. Uiteindelijk 
bevalt het leven onder de mensen de beren wel. Tot 
ze de slechte gewoontes van de mensen beginnen 
over te nemen. 

‘De Beroemde bereninvasie van Sicilië’ werd gese-
lecteerd voor het Cannes Filmfestival in de sectie Un 
Certain Regard, en voor het kinderfilmfestival Cinekid.

Frankrijk 2019 82 min. Regie Lorenzo 
Mattotti Nederlands gesproken 
 21, 24, 26 EN 28 DECEMBER  2ag

Wie is er bang voor De Grote Boze Vos? 
Niemand, lijkt het wel... Op en rond 
een boerderij op het platteland spelen 

zich drie hilarische verhalen af, waarin de dieren 
voor grote uitdagingen staan. 

Zo verschijnt er een vleugellamme ooievaar op 
het erf en komen een eend en een konijn een baby 
afleveren. De listige vos lust wel een eitje, maar moet 
hij ook de kuikens grootbrengen? En wie bezorgt de 

dieren met kerst een cadeautje? Hartverwarmend 
en doldwaas, deze vrolijke nieuwe animatiefilm van 
de makers van ‘Ernest & Celestine’, en liefdevol ge-
animeerd.

België, Frankrijk 2017 83 min. Regie 
Benjamin Renner, Patrick Imbert  
Nederlands gesproken 
 VANAF 7 DECEMBER  1

Renée Zellweger (‘Bridget Jones’s Di-
ary’) schittert als de legendarische Judy 
Garland in de gelijknamige film ‘Judy’. 

★★★★★  ‘Renée Zellweger schittert als Judy 
Garland in haar nadagen in ‘Judy’. Ze laat niet 
alleen haar neergang, maar ook haar fenome-
nale talent zien.’ NRC 

Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje 
is komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen 
voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee 
hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel 
leven te kunnen creëren voor haar kinderen die in 
Amerika zijn achtergebleven. Judy leeft al sinds dat ze 

een kindster was op medicijnen en drank. Ondertus-
sen zijn er mensen die van haar proberen te profiteren 
terwijl zij haar eigen keuzes wil maken en simpelweg 
gelukkig wil zijn met haar gezin. 

Ondersteund door de bekende liedjes, waaron-
der ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée 
Zellweger op indrukwekkende wijze de rol van deze 
grootheid en laat ze zien hoe fragiel en kwetsbaar 
Judy Garland heeft geleefd.

VS 2019 118 min. Regie Rupert Goold Met 
Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell
 DE HELE MAAND DOOR   3tdh

Scherpzinnig en meelevend portret over de 
scheiding van een New Yorks koppel, die 
beide partijen tot het uiterste drijft. Met 

fantastische rollen van Scarlett Johansson (deze 
maand ook te zien in ‘Jojo Rabbit’) en Adam 
Driver (‘The Report’). 

Het ooit gelukkige huwelijk van theateractrice 
Nicole en regisseur Charlie loopt stroef en het tweetal 
besluit om op een vriendschappelijke en volwassen 
manier uit elkaar te gaan. Maar wanneer er advocaten 
in het spel komen, wordt alles plotseling toch anders. 
Als Nicole een nieuw leven begint in Los Angeles 
escaleert de situatie tot een vechtscheiding over de 

voogdij van hun zoontje.
Regisseur Noah Baumbach (‘Frances Ha’) geeft 

een indringende maar ook warme kijk op hoe een 
huwelijk stukloopt, maar een familie samenblijft. Een 
overtuigend portret van verlies en pijn. Baumbach 
maakte al eerder een film over een echtscheiding 
met ‘The Squid and the Whale’, waarvoor hij een 
Oscarnominatie voor beste scenario kreeg.

VS 2019 136 min. Regie Noah Baumbach Met 
Adam Driver, Scarlett Johansson
 DE HELE MAAND DOOR  3at

‘Mi Vida’ is een film over het realiseren 
van je dromen en over de verwach-
tingen die we hebben van het leven, 

de toekomst en van onze vriendschappen. En 
over de bereidheid en durf van een dappere, 
63-jarige vrouw (Loes Luca) om die verwach-
tingen en dromen waar te maken. 

Kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom. 
Ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar de kinderen 
en kleinkinderen dan? Een cursus Spaans dan maar, 
in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zor-

gende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. 
Als Lou’s lerares Andrea haar aanmoedigt om haar 
dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje 
te beginnen, komen Lou’s kinderen in opstand. Op 
haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws 
beginnen?

Nederland 2019 88 min. Regie Norbert 
ter Hall Met Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc 
Bellemans, Mark Kraan
 DE HELE MAAND DOOR  1

Meesterlijke zwarte komedie – verma-
kelijk, verrassend en intelligent - die 
op het Filmfestival van Cannes werd 

bekroond met de Gouden Palm voor Beste Film. 
“Briljant op alle niveaus”, oordeelde de jury in 
Cannes.

Met ‘Parasite’ keert filmmaker Joon-ho Bong na zijn 
Engelstalige films ‘Okja’ en ‘Snowpiercer’ terug naar 
zijn Koreaanse roots en levert een familiedrama over 

de jongeman Ki-taek, wiens hele familie werkloos en 
straatarm is. Wanneer ze in aanraking komen met de 
bijzonder rijke familie Park, zien ze kans om op geheel 
eigen wijze in hun levensonderhoud te voorzien en 
raken ze verwikkeld in een onverwacht incident.

Zuid-Korea 2019 132 min. Regie Joon-ho 
Bong Met Kang-ho Song, Sun-kyun Lee 
 DE HELE MAAND DOOR  4gt

De nieuwe film van Ken Loach vertelt het 
ontroerende verhaal van de familie Tur-
ner, een gezin dat zich staande probeert 

te houden in het hedendaagse Engeland.
Ricky en Abby wonen met hun kinderen, de 

15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in 
Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het 
gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen 
in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw 
verloren en verdient bij met verschillende klussen. 
In een poging hun financiële situatie te verbeteren 
en de stabiliteit in het gezin weer terug te krijgen, 
besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een 
groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan 
de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werk-

druk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst 
had moeten zijn, hangt als een molensteen om de 
nek van het gezin. 

Regisseur Ken Loach (‘I, Daniel Blake’) verbeeldt 
met ‘Sorry We Missed You’ meesterlijk een gevoelloos 
economisch systeem dat is ontworpen om degenen 
op de laagste trede van de maatschappelijke ladder 
als mens te negeren. ‘Sorry We Missed You’ is na een 
omvangrijk oeuvre de laatste film van Ken Loach. 

VK 2019 100 min. Regie Ken Loach Met Kris 
Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 
 DE HELE MAAND DOOR  3gt

Met ‘The Irishman’ keert Scorsese terug 
naar de mean streets van New York, 
vergezeld door ex-Goodfellas Robert 

De Niro, Joe Pesci en uiteraard The Godfather 
himself, Al Pacino – voor het eerst te zien onder 
Scorsese’s regie. De Britse krant The Guardian 
noemt het alvast een meesterwerk en een van 
zijn beste films ooit. 

‘The Irishman’ volgt het waargebeurde verhaal 
over de georganiseerde misdaad in het naoorlogse 
Amerika, gezien door de ogen van een huurmoor-
denaar: Frank Sheeran (Robert De Niro). Frank is een 
veteraan uit de Tweede Wereldoorlog die uitgroeit 

tot een gerenommeerde huurmoordenaar. Volgens 
geruchten zou hij een rol hebben gespeeld in de ver-
dwijning van vakbondsleider Jimmy Hoffa (Al Pacino).

‘The Irishman’ is gebaseerd op het boek ‘I Heard 
You Paint Houses’ van Charles Brandt. 

VS 2019 208 min. Regie Martin Scorsese Met 
Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci
 DE HELE MAAND DOOR  4gt

Vanwege de lengte van de film is er een korte pauze 
tijdens de voorstelling en rekenen we een kleine 
toeslag van € 1,50.

OOK NOG 
TE ZIEN:

Op de kortste dag van het jaar, 21 de-
cember, vieren we De Dag van de Korte 
Film. Met een speciaal samengesteld 

filmprogramma worden kinderen vanaf vier jaar 
getrakteerd op de beste korte films uit heel 
Europa, over het geheime leven van kikkervis-
jes, slakken, een walvis en een wilde haas. De 
films hebben geen dialoog of ondertiteling en 
zijn daardoor goed te begrijpen voor kinderen 
van alle leeftijden. Ook leuk voor volwassenen! 
(Lengte 45 minuten)

Voor meer informatie: zie pagina 6.

Ga mee op reis in Lapland met het 
dappere baby-rendier Aïlo en be-
leef een fantastisch avontuur. 

Verteld door Floortje Dessing.
Baby-rendier Aïlo wordt geboren op 
een grote ijzige vlakte in Lapland. Na 
zijn geboorte heeft hij  maar heel 

weinig tijd om te overleven. Hij moet 
in vijf minuten opstaan en leren lopen om zijn 

moeder te volgen. Samen met de kudde ren-
dieren lopen ze duizenden kilometers om sappig 
grasland te vinden. Onderweg ontmoet Aïlo een 
heleboel andere dieren, zoals een poolvos, een 

hermelijn en een veelvraat. Maar het is ook rennen 
geblazen als een roedel hongerige wolven de kudde 
op de hielen zit. In dit spannende verhaal ga je mee 
op reis met de dappere Aïlo en beleef je een prachtig 
avontuur in Lapland

.
Finland, Frankrijk 2018 86 min. Regie 
Guillaume Maidatchevsky NL gesproken 
 VANAF 23 DECEMBER  2a

DAG VAN DE KORTE FILM

KINDERPROGRAMMA

66 december

65, 6 en 9 december614 en 27 december

6hele maand

631 december

67 december

629 december

67 en 21 december

629 december

67, 9, 20 en 30 dec

628 december

69 december

629 december

15, 23, 24 en 27 december 68, 23 en 27 december630 december

★★★★ De Volkskrant
★★★★ NRC

★★★★★ De Volkskrant
★★★★★ NRC

★★★★★ de Volkskrant  
★★★★ NRC
★★★★ Trouw
 

★★★★★ NRC
★★★★ De Volkskrant

KINDER EN FAMILIEFILMS

BUURMAN 
& BUURMAN, 
EXPERIMENTEREN 
ER OP LOS!

DE GROTE BOZE VOS

PARASITE

MARRIAGE STORY

MI VIDA

THE IRISHMAN

SORRY
WE MISSED YOU

JUDY

DE BEROEMDE 
BERENINVASIE VAN SICILIË

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

★★★★★ VPRO Cinema

AILO, HET 
DAPPERE 
RENDIER
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Na ‘Dirty God’ in april en ‘Instinct’ in sep-
tember is het tijd voor de derde Neder-
landse Filmnacht van dit jaar. 

De Nederlandse Filmnacht is een landelijk evene-
ment waarbij in een groot aantal filmtheaters in het 
land de exclusieve voorpremière van een gloednieuwe 
Nederlandse art-housefilm wordt gepresenteerd. In 
december staat de heerlijke documentaire ‘King of 
the Cruise’ op het programma. 

Op vrijdag 6 december (21.30 uur) krijg je de kans 
deze film alvast te zien. Voorafgaand aan de vertoning 
vertelt regisseur Sophie Dros in een speciaal opge-
nomen interview de leukste weetjes en feitjes over 
de totstandkoming van haar documentaire. Om deze 
nieuwe Nederlandse documentaire extra te vieren 
gaan wij tijdens de feestelijke première rond met 
Hollandse hapjes en is er voor iedereen een lekker 
glaasje bubbels.

‘Deerskin’ is een onderkoelde, hilarische 
en volstrekt originele zwarte kome-
die over een man die geobsedeerd 

is door zijn designer hertenleren jas. Met in 
de hoofdrollen Jean Dujardin (‘The Artist’) en 
Adèle Haenel (‘Portrait de la jeune fille en feu’, 
‘La fille inconnue’).

De 44-jarige George weet via via een designer 
hertenleren jas te kopen. Hij raakt volledig in de ban 
van deze jas die alle andere jassen van iedereen op de 
hele wereld in de schaduw stelt. Bij de aanschaf van 
dit unieke kledingstuk krijgt hij van de vorige eigenaar 
een kleine camcorder cadeau, waarna Georges zich 
voor gaat doen als filmmaker. Met hulp van barvrouw 
Denise, die in haar vrije tijd films monteert, begint hij 
aan een bizarre missie. Er ontstaat een absurde drie-

hoeksverhouding tussen Georges, Denise en de jas.
‘Deerskin’ (Franse titel: ‘Le Daim’) is de zevende 

film van ras-absurdist Quentin Dupieux. De film open-
de dit jaar het programma Quinzaine des Réalisateurs 
in Cannes en was een van de positieve verrassingen 
op het festival. Filmmaker Dupieux (1974) produceert 
onder de naam Mr. Oizo ook elektronische muziek. 
Het nummer ‘Flat Beat’ met de gele handpop Flat 
Eric was een internationaal succes. Eerder maakte 
Dupieux onder andere ‘Realité’ en de cultfilmhit ‘Rub-
ber’, over een autoband die tot leven komt en met 
zijn psychische vermogens mensen doodt.

 
Frankrijk 2019 77 min. Regie Quentin Dupieux 
Met Adèle Haenel, Jean Dujardin 
 VANAF 19 DECEMBER  3g

Een invoelende eindejaarsfilm uit IJsland. 
Terwijl de mensen zich opmaken voor de 
feestdagen valt er een bijzondere stem-

ming over het eiland. Sommigen zijn alleen, 
anderen komen bij elkaar. Iedereen lijkt opge-
wonden of nerveus. Middenin het land staat 
een boerderij in brand, op een school spelen 
kinderen het kerstverhaal, in een museum maakt 
een moeder ruzie met haar ex-man, kippen para-
deren in een slachthuis langs een rail, een mens 
wordt geboren, een ander begraven.

In 56 ogenschijnlijk los van elkaar staande scènes 
wil regisseur Rúnar Rúnarsson laten zien wat er achter 
de sociale façade van de feestdagen schuilgaat. ‘Echo’ 
is een warm portret van een moderne samenleving 
en haar bewoners, met hun emoties, hun behoeftes 
en bovenal hun menselijkheid.

IJsland 2019 82 min. Regie Rúnar Rúnarsson 
Met Sigurmar Albertsson, Sif Arnarsdóttir, Bent 
Kingo Andersen, Ari Arnarson 
 12 T/M 23 DECEMBER  1

Satirische film die zich afspeelt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog over een jongen die 
een denkbeeldige Adolf Hitler als beste 

vriend heeft. De film werd bekroond op het 
Filmfestival van Toronto met de Publieksprijs 
voor Beste Film en wordt gezien als een grote 
kanshebber voor een Oscar.

In ‘Jojo Rabbit’ komt het wereldbeeld van een 
eenzaam Duits jongetje op zijn kop te staan wanneer 
hij ontdekt dat zijn alleenstaande moeder een Joods 
meisje op hun zolder verstopt. Met alleen zijn idiote 
en denkbeeldige vriend Adolf Hitler aan zijn zij moet 

Jojo zijn blinde vlek van nationalisme onder ogen zien.
Met o.a. Scarlett Johansson (‘Lost in Translation’, 

‘Marriage Story’) en Sam Rockwell (‘Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri’). ‘Jojo Rabbit’ is geregisseerd 
door Taika Waititi (‘Hunt for the Wilderpeople’), met 
zijn kenmerkende stijl van humor en aandoenlijkheid. 

Duitsland, VS 2019 108 min. Regie Taika 
Waititi Met Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell 
 VOORPREMIÈRES VANAF 22 DECEMBER  
3gtd

Als je terug kon gaan naar de goeie ouwe 
tijd, zou het leven dan beter zijn? Dat 
ontdekt Victor, een gedesillusioneerde 

zestiger in een relatiecrisis wiens leven compleet 
op zijn kop gezet wordt als hij Antoine ontmoet, 
een briljante ondernemer die aan zijn klanten 
de mogelijkheid biedt terug te keren naar de 
tijd van hun keuze. Uiterst originele, komische 
en romantische Franse film die reeds op vele 
filmfestivals tot publieksfavoriet is verkozen. 

Victor besluit de meest memorabele week uit 
zijn leven te herbeleven, die waarin hij veertig jaar 
geleden zijn grote liefde Marianne voor het eerst 
ontmoette. De setting is een gezellig buurtcafé uit 

de jaren zeventig, waar iedereen rookt als een ketter. 
Victor heeft het al snel zo naar z’n zin dat hij het liefst 
zou blijven in deze tijd zonder mobiele telefoons, 
internet en andere moderne gemakken...

‘La belle époque’ – met heerlijk acteerwerk van 
Daniel Auteuil als de charmante en goedlachse Victor 
en Fanny Ardant als zijn grote liefde -  is een vertede-
rend liefdesverhaal met een uiterst gedurfd concept 
en sprankelend tot het eind.

Frankrijk 2019 115 min. Regie Nicolas Bedos 
Met Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier, Fanny Ardant 
 VANAF 26 DECEMBER  3gt

MARIANNE 
& LEONARD: 

WORDS OF LOVE

In 1960 was het idyllische Griekse eiland Hy-
dra een ontmoetingsplek voor vrije geesten. 
Het was het ideale decor voor de ontluikende 

liefde tussen Marianne Ihlen en Leonard Cohen. 
Ze maakten deel uit van een groep buitenlandse 
artiesten, schrijvers en muzikanten die zich daar 
verzameld hadden in de tijd van de vrije liefde en 
het open huwelijk. De film volgt hun relatie vanaf 
de eerste dagen op Hydra tot de tijd waarin Le-

onard een succesvolle muzikant werd, en toont 
de impact van zijn carrière op hun relatie. 

‘Marianne & Leonard: Words of Love’, die zijn 
Nederlandse première beleefde op het IDFA (Inter-
national Documentary Filmfestival Amsterdam), laat 
met niet eerder vertoonde beelden de hoogte- en 
dieptepunten van Leonards muzikale loopbaan zien 
én de muze die Marianne was. De relatie hield geen 
stand, maar het liefdesverhaal zou de rest van hun 
leven doorgaan. Marianne en Leonard stierven drie 
maanden na elkaar.

VS 2019 102 min. Regie Nick Broomfield 
 VOORPREMIÈRES 22 EN 27 DECEMBER  

SAMEN

Hoe zou je reageren als je te horen krijgt 
dat je ongeneeslijk ziek bent? Als film-
producent Kees Rijninks, de echtgenoot 

van filmmaker Carmen Cobos, gediagnosticeerd 
wordt met de ziekte van Parkinson, stort hun 
wereld in. Na maanden van verdriet, woede en 
ontkenning proberen zij nu de balans in hun 
leven terug te vinden.

In ‘Samen’ volgen zij een jaar lang een groep on-
geneeslijk zieke patiënten met hun partners en hun 
neuroloog. Ze gaan op zoek naar het antwoord op 
de vraag hoe mensen omgaan met de wetenschap 
dat ze nooit meer beter zullen worden en langzaam 
zullen wegkwijnen. Vinden zij de veerkracht om, 
onder soms hopeloze omstandigheden, hun leven 
op een positieve manier betekenis te blijven geven?

Nederland 2019 78 min. Regie Carmen Cobos 
 19 EN 23 DECEMBER  1

ZE NOEMEN 
ME BABOE 

In ‘Ze noemen me baboe’ verbeeldt regisseur 
Sandra Beerends het boeiende levensverhaal 
van de Javaanse Alima. Op de vlucht voor 

een gedwongen huwelijk vindt Alima in de ja-
ren veertig werk als baboe (kindermeisje) voor 
een Nederlandse familie. Ze reist met hen mee 
naar Nederland, waar ze wordt beïnvloed door 
Indonesische studenten die dromen over een 
onafhankelijk Indonesië. 

Bij terugkomst komt haar Nederlandse familie 
tijdens de Japanse bezetting in een kamp terecht. 
Daardoor verliest Alima familie, werk en huis. Ze wordt 
verliefd op onafhankelijkheidsstrijder Riboet en raakt 
zwanger. Als Riboet na de capitulatie omkomt bij 
een politionele actie, wil haar familie dat ze eerzaam 
trouwt met haar zwager, maar Alima kiest ervoor 
om als alleenstaande moeder met haar dochter haar 
eigen weg te gaan in het onafhankelijke Indonesië. 

Beerends vertelt Alima’s verhaal met archiefbeel-

den, geluid, muziek en een vertelstem. Alima praat 
met haar vroeg overleden moeder, die ze altijd bij zich 
voelt. Zo horen we van haar verwachtingen, angsten 
en verlangens. Het verhaal van Alima staat symbool 
voor de verhalen van de baboes als beroepsgroep. Het 
toont de ingewikkelde koloniale relatie waarin zij zich 
als ‘bijna familie’ bevonden. Ze waren de spil van het 
Nederlandse familieleven in voormalig Nederlands-
Indië, maar behoorden nooit echt tot die familie. In 
de roerige tijd rond de Tweede Wereldoorlog zorgde 
dat voor heftige dilemma’s en loyaliteitsconflicten.

Nederland 2019 78 min. Regie Sandra 
Beerends  5 EN 8 DECEMBER  d

2019
2020

Van 20 november t/m 1 december vindt 
IDFA, het grootste documentaire festival 
ter wereld, weer plaats in Amsterdam. 

Vanaf 18 januari vertonen wij een aantal keren 
The Best of IDFA on Tour: een dagprogramma 
met de hoogtepunten en winnaars van het IDFA. 

De drie data voor begin 2020 zijn: 

•Zaterdag 18 januari 13.30 uur

•Zondag 2 februari 13.30 uur

•Zondag 23 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 € 27,50, of € 22,- op vertoon van 
de VIP-kaart van de BankGiro Loterij (max. 2 kaarten 
per persoon). Voor Cineville-pashouders is er fijn 
nieuws: er is geen toeslag meer.

Vanwege de verwachte grote belangstelling 
raden we aan om nu alvast kaartjes te kopen.

Speciale vertoning in samenwerking met Beeld & 
Geluid op zondag 8 december om 16.20 uur met 

na afloop een Q&A met regisseur Sandra Beerends.

HONEYLAND

´Honeyland´ - die met veel succes 
haar Nederlandse première be-
leefde op het IDFA, is een visueel 

verbluffende, poëtische documentaire over 
bedreigde tradities en het broze evenwicht 
tussen mens en natuur, die een honingzoete 
indruk achterlaat. 

Hatidze speurt duizelingwekkend steile bergflan-
ken af op zoek naar bijenkolonies die zich verschanst 
hebben in de rotsen. Ze woont in een stenen huisje 
in Noord-Macedonië, samen met haar zieke moe-
der. Haar leven, haar passie en haar inkomen zijn 
de wilde bijen die ze met veel zorg en volgens oude 
tradities teelt. 

“Neem de helft van de honing en laat de an-
dere helft voor de bijen,” is haar gouden regel. De 

honing verkoopt ze op een marktje op zo’n vier uur 
loopafstand. Tot op een dag een rumoerige familie 
arriveert met een oude caravan, zeven onhandelbare 
kinderen en een kudde koeien, de voorbode van het 
naderende einde van Hatidze’s oude leven.

Tamara Kotevska (1993) en Ljubomir Stefanov 
(1975) filmden drie jaar in het adembenemende ge-
bergte van Noord-Macedonië. Ze keerden terug met 
een visueel verbluffende, poëtische documentaire 
over bedreigde tradities en het broze evenwicht tus-
sen mens en natuur, die een honingzoete indruk ach-
terlaat. Naast acht internationale awards en bekroond 
met maar liefst drie prijzen is de film op het vermaarde 
Sundance Festival bedolven onder lovende kritieken.

Noord-Macedonië 2019 87 minuten Regie 
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov  
 VANAF 1 JANUARI   

De Nederlandse Filmnacht brengt de Nederland-
se artistieke film dichter bij het publiek en wordt 
georganiseerd door het NFO (Nederlands Film-
theater Overleg), Eye Filmmuseum, het Neder-
lands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. 
Deze editie komt tot stand in samenwerking met 
Cinema Delicatessen en de deelnemende filmthe-
aters. KING OF THE CRUISE is geproduceerd door 
HALAL. Cinema Delicatessen brengt de film op 
12 december uit in de Nederlandse bioscopen.

KING OF THE 
CRUISE

Een rijke en extravagante Schotse baron 
brengt zijn tijd door op luxe cruisesche-
pen, omgeven door romantische koppels, 

welgestelde families, hard werkend personeel 
en gepensioneerde ouderen. De drijvende micro-
gemeenschap is aantrekkelijk voor sommigen 
en afstotelijk voor anderen. 

‘King of the Cruise’, die in november zijn we-
reldpremière beleefde op het IDFA (International 

Documentary Filmfestival Amsterdam) volgt Baron 
Ronald Busch Reisinger van Inneryne op een van 
zijn vele decadente vakantiecruises. De baron is op 
het eerste gezicht een bombastische man. Hij schept 
op over zijn status en extravagante levensverhalen, 
terwijl hij met zijn schotse quilt en koninklijke cape 
over het dek paradeert. Gaandeweg onderzoekt de 
documentaire iets groters: het menselijk verlangen 
naar erkenning en waardering.

Nederland 2018 74 min. Regie Sophie Dros 
 VANAF 6 DECEMBER  1

DE NEDERLANDSE FILMNACHT
KING OF THE CRUISE

OOK TE ZIEN
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LA BELLE ÉPOQUE

DEERSKIN

ECHO

JOJO RABBIT

DOCUMENTAIRESNIEUWE FILMS
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FESTIVAL 
L I V E 2 0 0 0 
met extra veel 
m uzi ek f i l m s!
Beleef de Top 2000 
in de binnenstad 
van Hilversum

LIVE2000
JUDY

Renée Zellweger (‘Bridget Jo-
nes’s Diary’) schittert als de 
legendarische Judy Garland in 

de gelijknamige film ‘Judy’. 
Ondersteund door de bekende liedjes, 

waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, 
vertolkt Renée Zellweger op indrukwekkende 
wijze de rol van deze grootheid en laat ze zien 
hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland heeft 
geleefd.

VS 2019 118 min. Regie Rupert Goold Met 
Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell 

 MA 30 DECEMBER  3tdh

SHINE 
A LIGHT

Registratie van een concert uit de A Bigger 
Bang-tour van de Rolling Stones. Regisseur 
Scorsese, een Stones-fan van het eerste uur, 

koos voor een relatief kleine zaal om het optreden 
vast te leggen.

VS 2008 122 min. Regie Martin Scorsese 
 ZO 29 DECEMBER  1t

MILES 
DAVIS 
BIRTH OF 
THE COOL

Een compleet fascinerende, dramatische en opwindende 
film over een van de allergrootste artiesten van de af-
gelopen eeuw: Miles Davis. Een creatief genie dat de 

muziekcultuur ingrijpend beïnvloedde en de belichaming 
werd van alles wat ‘cool’ is. 

VS 2019 115 min. Regie Stanly Nelson 
 ZA 28 DECEMBER  9a

PAVAROTTI
Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste en 

misschien wel meest getalenteerde operazanger 
ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten 

en zware dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn onge-
kende talent en zijn nauwe band met het publiek maakten 
hem tot een wereldster. Met beelden uit het familiearchief, 
interviews en tv-registraties brengt regisseur Ron Howard 
(‘A Beautiful Mind’, ‘Inferno’) een ode aan een van de 

grootste artiesten aller tijden. 

VK, VS 2019 114 min. Regie Ron Howard 
 VR 27 DECEMBER 

ROCKETMAN
Taron Egerton (‘Sing’, ‘Kingsman’) is Elton John in 

‘Rocketman’, een  fantasievolle muziekfilm geba-
seerd op het leven van de legendarische artiest in 

het begin van zijn muziekcarrière. De film is het inspirerende 
verhaal over een verlegen jongetje dat een geniale piano-
speler was en uitgroeide tot een van de meest iconische 
personen uit de popcultuur. 

VK 2019 Regie Dexter Fletcher  
Met Taron Egerton, Jamie Bell, Richard 

Madden, Bryce Dallas Howard 
 DI 31 DECEMBER  

3gsdht

MARIANNE 
& LEONARD

In 1960 was het idyllische Griekse eiland Hydra een ontmoetingsplek 
voor vrije geesten. Het was het ideale decor voor de ontluikende 
liefde tussen Marianne Ihlen en Leonard Cohen. Ze maakten deel 

uit van een groep buitenlandse artiesten, schrijvers en muzikanten die 
zich daar verzameld hadden in de tijd van de 
vrije liefde en het open huwelijk. De film volgt 
hun relatie vanaf de eerste dagen op Hydra 
tot de tijd waarin Leonard een succesvolle 
muzikant werd en toont de impact van zijn 

carrière op hun relatie. 

VS 2019 102 min.  
Regie Nick Broomfield 

 VR 27 DECEMBER  

LES 
UNS ET 

LES AUTRES
‘Les uns et les autres’ volgt de levens van vier muzikale stellen 

en hun kinderen tussen 1936 en 1980. De muziek is wat de 
personages – werkzaam in de jazz, het variété, de klassieke 

muziek en het ballet – verbindt, ondanks de grote verschillen in levens-
loop. 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 

 ZO 29 DECEMBER  3gatdh 
 

*Vanwege de lengte van de film is er 
halverwege een korte pauze van 

ongeveer 15 minuten.

BRUCE 
SPRINGSTEEN  

WESTERN STARS
The Boss viert zijn 70ste verjaardag met 

een filmversie van zijn nieuwste album, 
Western Stars. Het is het eerste stu-

dioalbum van Bruce Springsteen in vijf jaar, 
waarmee de legendarische  singer-songwriter 
een nieuwe weg  inslaat maar zijn roots niet 
vergeet. In deze gelijknamige film speelt 
Springsteen alle 13 songs, ondersteund door 
een band en een volledig orkest, onder het 

kathedraalachtige dak van zijn bijna 100 
jaar oude schuur.

VS 2019 83 min. Regie Bruce 
Springsteen, Thom Zimny 

 MA 30 DECEMBER  1

ARETHA 
FRANKLIN 

AMAZING GRACE
Een jonge Aretha Franklin zingt een van de mooiste concerten 

ooit in deze waanzinnige vijfster-
rendocumentaire. “It will make you 

feel as if you’ve seen the face of God,” 
aldus  tijdschrift Rolling Stone.

VS 2019 87 min.  
Regie Alan Elliott, Sydney Pollack 

 ZA 28 DECEMBER  1

Van 27 tot en met 31 de-
cember staat de binnenstad 
van Hilversum in het teken van 

de muziek uit de Top 2000 en wij sluiten 
daarbij aan met een aantal bijzondere films 
en documentaires over muzikanten als Aretha 
Franklin, Miles Davis (‘Birth of the Cool’) en Bruce 
Springsteen.

Wat is er allemaal te doen tijdens LIVE2000?

Op het marktplein vind je de centrale Live2000 muziektent met 
live optredens, waar je ook kans op prijzen maakt door mee te 
doen met de popquiz. De Vorstin heeft eveneens een spetterend 
Live2000 programma met concerten, quizzen en dansfeesten. 
In samenwerking met Globe en de Bibliotheek worden er ook 
voor de jongere muziekfans leuke activiteiten georganiseerd, 
zoals een live karaoke!

Kijk voor het complete programma op 
hilversumlive2000.nl.

Toegang tot de Live2000 muziektent op het marktplein is altijd 
gratis. Tickets voor de speciale programmering in podium De 
Vorstin koop je op devorstin.nl.

Live2000 is een initiatief van de Vorstin en Hilversum 
Marketing. Mede mogelijk gemaakt door het Stads-
fonds, Stichting Centrum Hilversum, Gemeente Hil-
versum, Compleet Security, Globe, Bibliotheek 
Hilversum, het Filmtheater en Hilvertshof. Er 
kunnen wijzigingen plaatsvinden in het 
programma.
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Elvis: 
That’s the 
Way It Is
Op woensdag 8 januari - de dag dat ‘The 

King’ 85 jaar zou zijn geworden - een-
malig te zien: ‘Elvis: That’s The Way It Is’. 

Deze muziekdocumentaire over het legendarische 
optreden van Elvis Presley in het Las Vegas Internati-
onal Hotel tijdens de zomer van 1970 toont zowel de 
voorbereidingen als een deel van het legendarische 
concert van Elvis Presley. 

In deze speciale versie van de muziekdocumen-
taire uit 2000 is het beeld volledig gerestaureerd en 
het geluid geremixt in Dolby Digital. Filmarchivaris 
en restaurateur Rick Schmidlin (‘Greed’, ‘Touch of 
Evil’) is erin geslaagd om maar liefst 30 minuten 
aan ongezien beeldmateriaal van het concert toe te 
voegen aan de film. Het extra materiaal omvat onder 
meer een generale repetitie van ‘Suspicious Minds‘ 

en de concertregistratie van ‘Don’t Be Cruel‘. Deze 
speciale editie van de film is nog niet eerder vertoond 
op het grote doek.

VS 1970 92 min. Regie Denis Sanders  
Met Elvis Presley 
 WO 8 JANUARI 13.30 & 19.00 UUR 

Dinsdag 21 januari 

Met Fokke Obbema

Nadat hij in 2017 een 
hartstilstand over-
leefde ging Fokke 

Obbema, buitenlandre-
dacteur bij de Volkskrant, 
andere verhalen schrijven. 
Het werden interviews over 
de zin van het leven. Aan een veertigtal be-
kende en onbekende Nederlanders vroeg hij 

wat volgens hen de zin van 
het leven is. 

Dat leverde heel verschil-
lende maar allemaal boeiende 
verhalen op, die onlangs in 
boekvorm verschenen. Waar-
toe dient het allemaal? Wat 
is de essentie van het leven 
en van de mens? vroeg Ob-
bema zijn gesprekspartners, 

van schrijfster Jolande Withuis tot arts Ivan Wolffers, 
die al 16 jaar aan kanker lijdt, van cabaretier/filosoof 

Tim Fransen tot theologe Christa Anbeek, wier vader 
en broer zelfmoord pleegden. 

Zijn boek ‘De zin van het leven’ staat inmiddels 
al geruime tijd op de bestsellerlijst.

PROGRAMMA  
19.30-20.30 uur Journaliste Cisca Dresselhuys in-
terviewt Fokke Obbema
20.30 -21.00 uur Pauze en gelegenheid om Ob-
bema’s boek te kopen en laten signeren
21.00 uur Vertoning keuzefilm van Obbema: deze 
maken we binnenkort bekend.

Op dinsdag 17 december is huisarts Joost 
Zaat te gast bij ‘Hilversum in gesprek’.  
Zaat (1953) is sinds 1983 huisarts in Pur-

merend. Daarnaast was hij lange tijd adjunct-
hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde en sinds 2017 is hij columnist 
bij de Volkskrant. Elke maandagochtend geeft 
hij in die columns een inkijkje in alles wat zich 
in en om zijn spreekkamer afspeelt. 

Dat kan gaan over Zaats patiënten en hun kwalen, 
maar ook over de bureaucratie waarmee huisartsen 
tegenwoordig te maken hebben. Onlangs verscheen 
zijn boek ‘De praktijk van een huisarts‘. Zaat zag 
zijn vak in de afgelopen tijd drastisch veranderen. 
Naast de patiëntenzorg moet een huisarts zich ook 
bezighouden met zaken als privacy-regels, zorgver-

zekeraars en mislukte automatisering, zeker niet de 
leukste kant van het vak. Desalniettemin vindt hij 
dat hij nog altijd het mooiste beroep van de wereld 
heeft, waarmee hij overigens per 1 mei 2020 stopt.
  
PROGRAMMA 
19.30-20.30 uur Journaliste Cisca Dresselhuys in-
terviewt Joost Zaat 
20.30-21.00 uur Pauze en gelegenheid om het boek 
van Joost Zaat te kopen en te laten signeren
21.00 uur Vertoning van Zaat’s keuzefilm: ‘Médecin 
de Campagne’

Maandag 21 januari is te gast in Hilversum in Gesprek: 
Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema.

Jean-Pierre (François Cluzet, ‘Intouchables’) 
is een huisarts van de oude stempel met een 
drukke praktijk op het Franse platteland. 

Zeven dagen per week kunnen zijn patiënten op 
hem rekenen. Hij luistert, verzorgt, stelt gerust. 

Wanneer bij Jean-Pierre kanker wordt gecon-
stateerd, is rustiger aan doen voor hem geen optie. 
Maar ondanks het feit dat hij tegensputtert, stuurt 
zijn arts een vervanger naar de praktijk: Nathalie. Zij 
is nog maar net begonnen als arts en niet gewend 
aan het dorpse leven. Ze wordt door Jean-Pierre 

behoorlijk op de proef gesteld, maar laat zich niet 
kennen en gaandeweg weet ze de dorpsbewoners 
en ook Jean-Pierre voor zich te winnen. 

‘Médecin de campagne’ is een film van de Franse 
regisseur Thomas Lilti, zelf ook huisarts. Zijn ervaring 
maakt van ‘Médecin de campagne’ een oprecht en 
invoelbaar drama.

Frankrijk 2016 102 min. Regie Thomas Lilti 
Met François Cluzet, Marianne Denicourt 
 DI 19 DECEMBER 21.00 UUR   9a

MÉDECIN DE CAMPAGNE

Dinsdag 19 december 
Met huisarts/columnist Joost Zaat

Mede mogelijk gemaakt door Stadsfonds Hilversum, Stichting Centrum Hilversum, 
Gemeente Hilversum, Compleet Security, Globe, Bibliotheek Hilversum, het Filmtheater en Hilvertshof.

Een initiatief van:

Live muziek en tributes aan o.a. Prince, Joe Cocker en Doe Maar,
 muziekfilms, (kinder-) activiteiten, popquizzen en meer! Hilversum

staat 5 dagen lang in het teken van muziek uit de Top2000.

Kijk voor het complete programma op
Hilversumlive2000.nl

Kom naar de
Live2000 tent

op het Marktplein,
de Vorstin,

het Filmtheater
en Hilvertshof.
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Op 21 december 2019 in de 
Nederlandse filmtheaters
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Dudok Architectuur Centrum (DAC) en Film-
theater Hilversum presenteren een reeks 
van drie avonden waarin de relatie tussen 

film, stad en architectuur centraal staat. Op elk 
van de drie avonden kiest een Hilversums archi-
tectenbureau een film. Deze filmkeuze wordt 
toegelicht door de architect zelf. Op deze derde 
avond in de serie staat de filmkeuze van architect 

Frank Roodbeen centraal.
Op 9 december presenteert Frank Roodbeen de 

film ‘Do more with Less’. Hij zal de film inleiden tijdens 
een vraaggesprek met Indira van ’t Klooster (voor-
malig directeur Dudok Architectuur Centrum). Als 
voorfilm koos hij ‘Reflections’ (VS 2016, 15 minuten) 
van/met architect Jean Nouvel.

Documentaire over de Latijns-Amerikaanse 
architectuur, die door de voortdurende 
economische crisissen gedwongen wordt 

zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. 
De documentaire laat zien hoe jonge architecten 

een nieuwe manier van werken vinden die beter aan-
sluit bij de plaatselijke samenleving, en ook rekening 
houdt met materiaal- en budgetbeperkingen. Veel 
jonge architecten in Latijns-Amerika zijn gedwongen 
zo te werken. ‘Do More with Less’ toont een optimis-
tische en enthousiasmerende architectuur. Inspiratie 
om meteen aan de slag te gaan!

Ecuador 2017 84 min. Regie Mario 
Novas, Kate Kliwadenko Spaans en Engels 
gesproken en Engels ondertiteld 
 MAANDAG 9 DECEMBER 20.30 UUR  

DO MORE WITH LESS/
HACER MUCHO 
CON POCO

CROCE E DELIZIA

Italiaanse crowd-pleaser over twee verschil-
lende families die met elkaar de zomervakan-
tie doorbrengen in een prachtige villa aan de 

Middellandse Zee. De familiehoofden Tony en 
Carlo hebben deze vakantie uitgekozen om hun 
huwelijk aan te kondigen, tot grote verrassing 
van hun kinderen.

De rijke kunsthandelaar Tony heeft zijn zuster en 
zijn twee kinderen Olivia en Penny voor de zomer-
vakantie uitgenodigd in zijn prachtige villa aan de 
Middellandse Zee. Het gastenhuis heeft hij verhuurd 

aan de weduwnaar Carlo, diens zwangere dochter 
Carolina en haar man Sandro. Tijdens een gezamenlijk 
diner kondigt Tony aan dat hij opnieuw gaat trouwen. 
Dit nieuws wordt met grote vreugde ontvangen. Maar 
dan wordt duidelijk dat hij met Carlo in het huwelijk 
wil treden. De kinderen reageren geschokt, maar zijn 
toch blij. Alleen Penny en Sandro zien dit huwelijk 
niet zitten en beloven elkaar er alles aan te doen om 
het tegen te gaan...

Italië 2019 100 min. Regie Simone Godano 
Met Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Gassmann, 
Filippo Scicchitano, Jasmine Trinca
 MA 16 DECEMBER 21.15 UUR  1t

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

THE PEANUT BUTTER FALCON

Fascinerend portret van de kunstenares 
Hilma af Klint en haar werk, plus een blik 
op de rol van vrouwen in de kunstgeschie-

denis.
De eerste abstracte kunstenaar was een vrouw: de 

Zweedse Hilma af Klint (1862-1944). Jaren vóór Vasily 
Kandinsky aan zijn abstracte werk begon, maakte zij 
vanaf 1906 schilderijen met abstracte, vaak geome-
trische voorstellingen, waarbij ze zich liet leiden door 
haar mystieke overtuigingen; haar penseelstreken 
werden gestuurd door hogere, spirituele krachten. 
Dat leverde een baanbrekend, revolutionair modern 
oeuvre op. Maar Af Klint en haar werk zijn vrijwel 
vergeten. Hoe kan het dat een pionier als deze vrouw 
zo onopgemerkt is gebleven? Waarom is haar werk 
nergens te koop, waarom hangt haar werk niet in de 
musea voor moderne kunst?

De Duitse filmmaakster Halina Dyrschka probeert 
in deze documentaire antwoorden op deze vragen 
te vinden. Ze maakte een fascinerend portret van de 
kunstenares en haar werk, en neemt tevens de rol 
van vrouwen in de geschiedenis van de kunst onder 
de loep. Af Klint zocht via haar werk naar betekenis 
in het leven en kon zo, ongehinderd door toen gel-
dende conventies, een uitzonderlijk oeuvre scheppen 
dat vandaag de dag niets aan kracht heeft ingeboet.

Duitsland 2018 93 min. Regie Halina Dyrschka  
Zweeds gesproken, Engels ondertiteld 
 ZO 29 DECEMBER 17.15 UUR 

Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje 
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum. 
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op ver-
toon van een museumkaartje € 2,50 korting op een 
filmkaartje voor deze film (niet in combinatie met 
andere kortingen). Museum Hilversum vind je aan 
de Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor meer informatie: 
www.museumhilversum.nl.

Kunst
& Film Filmtheater Hilversum presenteert iedere 

laatste zondag van de maand Cracking the 
Frame, een programma met een internati-

onale selectie van veelgeprezen kunstfilms en 
films over hedendaagse kunstenaars, filmma-
kers en schrijvers, kortom over mensen die het 
huidige culturele landschap een ander aanzien 
hebben gegeven.

Cracking the Frame brengt films die niet eerder 
in Nederland vertoond zijn. 

CRACKING THE FRAME

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig 
van Beethoven op 16 december in Bonn werd 
geboren.
De opmaat naar Van Beethovens 250e geboor-

tedag is een goede aanleiding om dit seizoen eens 
stil te staan bij vier grote componisten.

 

 Vier samen met ons het Beethovenjaar 2020 met THE 
GREAT COMPOSERS, een nog nooit eerder in de bio-
scoop vertoonde serie over de grootste componisten 
aller tijden. Van de makers van Exhibition On Screen.

 
Uiteraard starten we met Ludwig van Beethoven 
(vanaf zijn verjaardag op 16 december), gevolgd door 
Wolfgang Amadeus Mozart (vanaf 27 januari), Frédé-
ric Chopin (vanaf 1 maart) en Joseph Haydn (vanaf 31 
maart), om in december 2020 weer af te sluiten op 
de verjaardag van Beethoven (vanaf 16 december).

BEYOND THE VISIBLE
HILMA AF KLINT

Regisseur Phil Grabsky belicht het leven 
van componist Beethoven aan de hand 
van diens oeuvre. Hij plaatst elke com-

positie chronologisch in Beethovens biografie 
met behulp van briefcitaten, en onderneemt een 
muzikale zoektocht. In Keulen, Bonn, Berlijn, 
Dresden, Praag, Wenen en andere steden gaat 
hij op zoek naar de echte Ludwig van Beethoven.

Geen andere componist is zo vaak geciteerd, 
geschilderd, beschreven en gebruikt voor politieke 
en revolutionaire doeleinden -variërend van marxisme 
tot fascisme. Maar wie was de echte  Beethoven? Wie 

was de man achter het romantische beeld van de 
gekwelde kunstenaar met zijn wilde haren, dwarse 
karakter en gefronste wenkbrauwen? En wat heeft 
Beethovens muziek en imago onsterfelijk gemaakt?

In ‘In Search of Beethoven’ komen de grootste 
musici en Beethovenexperts ter wereld aan het 
woord. Hun visies geven een nieuwe kijk op de le-
gendarische componist.

GB 2009 139 min. Regie Phil Grabsky Met 
Emanuel Ax, Jonathan Biss, Riccardo Chailly 
 16 EN 20 DECEMBER  

De andere vier delen in 
THE GREAT COMPOSERS serie:
In Search Of MOZART
vanaf maandag 27 januari 2020 (geboortedag Mo-
zart) Regie Phil Grabsky 129 minuten

In Search Of CHOPIN
vanaf zondag 1 maart 2020 (geboortedag Chopin) 
Regie Phil Grabsky 110 minuten

In Search Of HAYDN
vanaf dinsdag 31 maart 2020 (geboortedag Haydn) 
Regie Phil Grabsky 102 minuten

Concerto: A Beethoven Journey
vanaf woensdag 16 december 2020 (Beethoven 250 
jaar) Regie Phil Grabsky 93 minuten

Kaartjes voor ‘In Search of Beethoven’ zijn nu te koop.

The Great 
Composers: 
In Search 
Of Beethoven

IN SEARCH OF BEETHOVEN
maandag 16 december (Beethoven 249 jaar) 

Op 21 december 2019 organiseren EYE, 
IFFR (International Film Festival Rot-
terdam), NFF (Nederlands Film Festival) 

en Go Short (International Short Film Festival 
Nijmegen) voor de zevende keer de Dag van de 
Korte Film op de kortste dag van het jaar. 

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 krijgt de korte film 
op de kortste dag van het jaar, 21 december, alle 
aandacht die hij verdient en staan de ‘shorts’ ook in 
de daaropvolgende week bij veel filmtheaters in het 
hele land in de schijnwerpers.

Er zijn twee programma’s: een voor kinderen (45 
minuten) en een voor volwassenen (86 minuten). 
Beide programma’s vertonen we één keer.

Kinderprogramma:
Met een speciaal samengesteld filmprogramma 

worden kinderen vanaf vier jaar getrakteerd op de 
beste korte films van eigen bodem, over het geheime 
leven van kikkervisjes, slakken, een walvis en een 
wilde haas. De films hebben geen dialoog of onder-
titeling en zijn daardoor goed te begrijpen voor kin-
deren van alle leeftijden. Ook leuk voor volwassenen. 

Lengte kinderprogramma: 45 minuten

Volwassenenprogramma:
Een programma met korte films van Nederlands 

talent die momenteel internationaal veel waarde-
ring krijgen. In het programma zit onder meer ‘Mind 
My Mind’, winnaar publieksprijs Go Short 2019, ‘En 
Route’, winnaar Gouden Kalf voor Beste Korte Film 
2019, ‘Human Nature’, ‘Vader’ en ‘The Walking Fish’.

Lengte: 86 minuten

Dag van de Korte Film Zaterdag 21 december

T/m maart presenteren we: WOMEN IN 
FILM, een nieuwe reeks waarin vrou-
welijke regisseurs centraal staan. Elke 

tweede* donderdag van de maand om 20.30 
uur geeft filmkenner Renske Diks een mini-col-
lege, gevolgd door een film van een belangrijke 
vrouwelijke regisseur. Op het programma staan 
o.a. films van Sofia Coppola, Jane Campion en 
Andrea Arnold.

Donderdag 9 januari 
FISH TANK van Andrea Arnold
Donderdag 13 februari 
LADY BIRD  van Greta Gerwig
Donderdag 12 maart 
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 
van Lynne Ramsay

WOMEN
IN
FILM

THE 
PIANO 
van Jane 
Campion

Film van Jane 
Campion (‘Un-
der the Lake’) 

over het stille pro-
test van een piano-
lerares in het strikte Nieuw-Zeeland van 1850. 
Met deze film was Campion de eerste vrouw 
die een Gouden Palm won op het Cannes film-
festival.

Nieuw-Zeeland, Australië, Frankrijk 1993 
121 min. Regie Jane Campion Met Holly Hunter, 
Harvey Keitel, Sam Neill Engels gesproken, 
niet ondertiteld 
 DONDERDAG 19 DECEMBER   3g

Alle films starten om 20.30 uur en worden ingeleid 
door Renske Diks. 
*In december vindt Women in Film op de derde don-
derdag plaats.

Wanneer Cameron Post (Chloë Grace 
Moretz) tijdens een schoolfeest be-
trapt wordt als ze zoent met een 

meisje, sturen haar pleegouders haar naar een 
instituut om haar van haar homoseksuele gevoe-
lens af te helpen. Een sprankelende coming-of-
agefilm over vriendschap, identiteit en het recht 
om jezelf te mogen zijn.

Op het kamp wonen allerlei jongens en meisjes 
die volgens hun ouders niet aan de normen voldoen. 
Middels psychotherapie, discipline en andere twijfel-
achtige methoden moeten de kinderen leren inzien 
waarom ze op dezelfde sekse vallen en hoe ervan af 
te komen. Met de hulp van God, veel bidden en het 
onderdrukken van verlangens en gevoelens moet het 
lukken. Althans, zo vindt de leiding. Voor de tieners 
is het allemaal vooral verwarrend: sommige proberen 

zich koste wat het kost aan de regels te houden, 
andere keren zich juist tegen de bizarre ideologie. 
Voor Cameron blijkt het instituut een uitstekende 
plek om andere ‘outcasts’ te ontmoeten. 

VS 2018 91 min. Regie Desiree Akhavan 
Engels gesproken, niet ondertiteld 
 DI 10 DECEMBER 20.15 UUR  

Te zien ihkv Movies that Matter on Tour, een landelijk 
film-en-debat-programma i.s.m. Amnesty Internati-
onal. Iedere tweede dinsdag om 20.15 uur vertoont 
Filmtheater Hilversum een film waarin een mensen-
rechtenkwestie aan de orde komt. De Hilversumse 
Amnesty-afdeling nodigt bij iedere film een deskun-
dige uit die de film zal inleiden en naderhand vragen 
zal beantwoorden.

THE MISEDUCATION OF CAMERON POST

GAY FILM NIGHT

6



BOEK & FILM
Filmtheater Hilversum en Boekhandel Voor-

hoeve zijn gestart met een nieuwe reeks 
van actuele boekverfilmingen onder de titel 

Boek & Film.
Elke vierde maandag van de maand vertonen we 

een recent verfilmd boek, voorafgegaan door een 
inspirerende inleiding van boekhandelaar en litera-
tuurkenner pur sang Egbert Duim van Boekhandel 
Voorhoeve. 

Om voor deze serie in te kunnen spelen op het 
actuele filmaanbod wordt het filmprogramma telkens 
een maand van tevoren bekend gemaakt. Ook wordt 
tijdens elke Boek & Film vertoning één exemplaar van 
het boek verloot dat de volgende maand bespro-
ken en vertoond 
zal worden. Dit 
boek wordt be-
schikbaar gesteld 
door Boekhandel 
Voorhoeve.

Eind 19e eeuw in landelijk Vietnam. May, 
een 14-jarig meisje, wordt de derde vrouw 
van Hung, een steenrijke en veel oudere 

grootgrondbezitter. May is naïef en moet haar 
plaats binnen de hiërarchie van de grote familie 
nog leren kennen. 

Na de wrede eerste huwelijksnacht beseft ze dat 
ze alleen status kan verwerven als ze een jongen 
baart. Intussen voelt ze zich erg aangetrokken tot 
de tweede vrouw van Hung, de bloedmooie Xuan. 
Ze ontdekt dat die een geheime relatie heeft met 
Son, de oudste zoon van Hung. Deze roekeloosheid 
en “onafhankelijkheid” van Xuan vindt May opwin-
dend, maar tegelijk beangstigend. Hung beslist dat 
Son moet huwen met Tuyet, nog jonger dan May. 
Son is ontroostbaar.

‘The Third Wife‘ ontwikkelt zich in prachtig ge-
stileerde en sensuele beelden, waarbij de camera op 
een ingetogen manier de emoties van de vrouwen 
registreert en een intens levensverhaal vertelt. Het 
gedragen ritme sluit perfect aan bij de serene sfeer.

De regisseuse maakte een sterk verhaal over 
onderdrukte verlangens. De film is tevens een femi-
nistische kritiek op een patriarchale maatschappij.

Vietnam 2018 96 min. Regie Ash Mayfair Met Lê 
Vũ Long, Nguyễn Phương Trà My, Trần Nữ Yên Khê 
 5 T/M 22 DECEMBER  

VOORPREMIÈRE DARK WATERS
De nieuwe film van Todd Haynes (‘Carol’)

Een rouwende weduwnaar verhuist naar 
het land waar een toevallige ontmoeting 
herinneringen uit zijn verleden opwekt. 

Gebaseerd op het Noorse boek ‘Paarden stelen’ 
van Per Petterson. 

November 1999. Na de dood van zijn vrouw heeft 
de 67-jarige Trond zich teruggetrokken in een bui-

tengebied waar hij een eenzame oudejaarsavond 
voorziet. Voor het zover is begint de sneeuw te vallen 
en ontdekt Trond dat hij een buurman heeft die hij 
kent uit 1948. In die zomer werd hij 15. Het was het 
moment waarop Tronds vader hem voorbereidde 
op diens aanstaande verraad en verdwijning. In 
diezelfde zomer kreeg Trond gevoelens voor een 
vrouw, de vrouw met wie zijn vader zijn leven wilde 
doorbrengen. In Berlijn won de film de Silver Bear 
for Outstanding Artistic Contribution.

Noorwegen 2019 122 min. Regie Hans Petter 
Moland Met Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, 
Tobias Santelmann 
 MA 23 DECEMBER 20.30 UUR   3at

‘Apocalypse Now’ keert volledig geres-
taureerd en in een nieuwe cut met ver-
bluffend geluid en beeld terug voor een 

ereronde door de Nederlandse bioscopen. Ook 
bij Filmtheater Hilversum. 

Vietnam 1969. Kapitein Willard (Martin Sheen) 
krijgt van de Amerikaanse legerleiding de opdracht 
om de mythische en gedeserteerde kolonel Kurtz 
(Marlon Brando), die als zelfverklaarde God over 
een bergstam in Cambodja heerst, te elimineren. 
Tijdens zijn tocht van Vietnam naar Cambodja op 

een kleine patrouilleboot, raakt Willard steeds meer 
gefascineerd door zijn missie en begint hij de ab-
surditeit van de Amerikaanse betrokkenheid bij de 
Vietnamoorlog in te zien. Samen met de excentrieke 
bemanning wordt hij overmand door de oerdriften 
van de menselijke natuur, waardoor hij de waanzin 
van de oorlog onder ogen ziet.

VS 2019 183 min. Regie Francis Ford Coppola 
Met Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall 
 ZO 29 DECEMBER 19.15 UUR  4g

LE BONHEUR

Timmerman François is gelukkig getrouwd. 
Op een dag ontmoet hij de jonge telefo-
niste Émilie en wordt verliefd op haar. Hij 

houdt evenwel nog steeds van zijn vrouw en de 
nieuwe relatie verstoort zijn huwelijksgeluk niet. 
Hij is zelfs gelukkiger dan tevoren. Wanneer hij 
de relatie aan zijn vrouw opbiecht, schijnt dat 

op het eerste gezicht 
geen consequenties te 
hebben. Spoedig blijkt 
echter dat het wel tot 
problemen leidt.

‘Le Bonheur’ is de 
tweede speelfilm van de 
legendarische filmmaak-
ster Agnès Varda die haar 
voorliefde voor de schil-

der Jean Renoir weergeeft in romantische picknicks in 
kleurige, bloemrijke landschappen. Ze castte het echte 
gezin van hoofdrolspeler Drouot, wat mooie naturelle 
familiemomenten oplevert.

Frankrijk 1965 79 min. Regie en script Agnès 
Varda Met Jean-Claude Drouot, Marie-France 
Boyer, Marcelle Faure-Bertin 
 ZO 15 DECEMBER 18.35 UUR  

LES PLAGES D’AGNÈS 

Een nieuwe vorm van autodocumentaire. 
Varda schetst haar zelfportret door aan 
de hand van foto’s en fragmenten uit haar 

films terug te keren naar de stranden die in haar 
leven zo belangrijk zijn.

Vol gevoel, humor 
en emotie neemt ze ons 
mee terug naar haar de-
buut als theaterfotograaf 
en als vernieuwend film-
maakster in de jaren vijf-
tig. Maar ze laat ook haar 
leven zien met Jacques 
Demy, haar feministisch 
engagement, haar reizen 

naar verre landen en haar gezinsleven, maar boven 
alles haar liefde voor stranden.

Frankrijk 2009 110 min. Regie Agnès Varda 
Met Agnès Varda, André Lubrano, Blaise 
Fournier 
 MA 30 DECEMBER 19.10 UUR  

SANS TOIT NI LOI

Varda’s lyrische requiem voor Mona, een 
jonge zwerfster, van wie het doodge-
vroren lijk wordt gevonden. De laatste 

maanden uit het leven van de jonge vrouw 
komen tot leven door 
de herinneringen van 
de mensen die zij kort 
ontmoette en het ef-
fect dat zij op hen had. 

Varda verklaart he-
lemaal niets over Mona, 
die fungeert als een wei-
nig flatterende spiegel 
voor andermans dwaas-

heden, vooroordelen en angsten.

Frankrijk 1985 105 min. Regie en script 
Agnès Varda met Sandrine Bonnaire, Macha 
Méril, Stéphane Freiss 
 ZO 22 DECEMBER 18.40 UUR  3ght

Agnès Varda, een van Frankrijks origineel-
ste filmmakers en grootmoeder van de 
Nouvelle Vague-filmbeweging, overleed 

op 29 maart 2019 op 90-jarige leeftijd. Ze werk-
te tot haar dood en liet een omvangrijk oeuvre 
achter met films als ‘Cléo de 5 à 7’ (1962), ‘Le 
bonheur’ (1965), ‘Sans toit ni loi’ (1985) en ‘Visa-
ges villages’ (2017). In deze laatste film blikt ze 
terug op haar leven en indrukwekkende carrière. 

In 2018 werd ‘Visages villages’ genomineerd voor 
een Oscar en ontving Varda een ere-Oscar voor haar 
oeuvre. ‘Varda par Agnès’ ging in première op het 
Filmfestival van Berlijn en werd daar door de pers 
omarmd. ‘Two hours of magic’, schreef The Guardian.

Naast haar nieuwe documentaire ‘Varda par Ag-
nès (die onlangs zijn première beleefde op het IDFA 
(International Documentary Filmfestival Amsterdam) 
vertonen we deze maand ‘Sans toit ni loi’ (1985), 
‘Le Bonheur’ (1965), ‘Les plages d›Agnès’ (2009) en 
‘Visages villages’ (2017).

VISAGES VILLAGES

Regisseuse Agnès Varda, de ‘Moeder van 
de Nouvelle Vague’, en de inmiddels we-
reldberoemde fotograffitikunstenaar JR 

vullen elkaar perfect 
aan. Hun hartverwar-
mende vriendschap 
vormt de basis voor 
een waarachtige en 
lieve roadmovie. 

Het regisseursduo 
won de Gouden Palm 
voor Beste Documen-
taire op het afgelopen 

Filmfestival van Cannes.

Frankrijk 2017 100 min.  
Regie Agnès Varda, JR 
 DI 31 DECEMBER 12.50 UUR  3a

KLASSIEKER

VARDA PAR AGNÈS

In het fascinerende ‘Varda par Agnès’ blikt 
Agnès Varda (1928-2019) terug op haar leven 
achter de camera en richt hiermee de lens op 

zichzelf. Wat tevens een ontroerend zelfportret 
oplevert.

Vanaf de jaren 50 tot aan haar dood wijdde Agnès 
Varda zich aan cinema, switchend tussen fictie en 
documentaire en zelfs gebruikmakend van de twee 
genres tegelijkertijd, bijvoorbeeld in ‘Cléo de 5 à 7’ 
waarin een komiek zichzelf voor de camera uitnodigt. 
Ze koos onderwerpen van de stille meerderheid (de 
handelaars van Daguerréotypes), een rebellerende 
minderheid (de Black Panthers) of het vertellen van 
de feministische strijd (‘L’une chante, l’autre pas’) 

tot de vergissing van een 
jong meisje in ‘Sans toit 
ni loi’. De regisseuse licht 
haar inspiraties toe, haar 
schrijf- en opnamekeu-
zes, en het soms tragi-
sche doorbreken van 
haar eigen levensloop 
in haar filmografie. De 
ziekte van haar partner 

Jacques Demy zal haar zo het poëtische ‘Jacquot de 
Nantes’ doen draaien.  

Bij het aanbreken van de 21e eeuw vindt Agnès 
Varda haar werk opnieuw uit. De komst van de discre-
te kleine digitale camera geeft haar de mogelijkheid 
de documentaire te vernieuwen en de personen in 
de precaire situaties van ‘Les Glaneurs et la glaneuse’ 
gemakkelijker te benaderen. Onderweg ontdekt ze 
haar roeping als visueel artiest en werkt ze ingenieuze 
video-installaties uit. Een ander markant gebeuren 
is haar samenwerking met de artiest JR, met wie ze 
‘Visages villages’ maakt, een road-movie van ont-
moetingen op het Franse platteland.

Frankrijk 2019 115 min. Regie Agnès Varda 
 10 EN 17 DECEMBER  

APOCALYPSE NOW: FINAL CUT

Geïnspireerd op het schokkende, waarge-
beurde verhaal over de rechtszaak tegen 
het chemiebedrijf DuPont. Bedrijfsadvo-

caat Robert Bilott (Mark Ruffalo) ontdekt een 
duister verband tussen een groot aantal onver-
klaarbare sterfgevallen en een van ‘s werelds 
grootste bedrijven. Hij zet zijn leven en carrière 
op het spel om de waarheid aan het licht te 
brengen, koste wat het kost. 

‘Dark Waters’ – voor liefhebbers van films als 
‘Spotlight’ en ‘All the President’s Men’ - is een uiterst 

actueel en krachtig feitelijk docudrama over de macht 
en hebzucht van bedrijven.

 MA 13 JANUARI 18.30 UUR  
De prijs voor de film, het eten en twee drankjes 

is slechts € 27,50. LET OP: voor Film&Food is het niet 
mogelijk kaartjes te reserveren. Deze zijn enkel te 
koop aan de kassa of online.

Het eten wordt geserveerd tussen 18.30 en 19.30 
uur. Schuif aan wanneer je wilt. De film start om 
20.30 uur.

RETROSPECTIEF:
VARDA PAR AGNÈS

‘Knives Out’  is een ijzersterke "who-
dunnit en een ode aan de boeken van 
Agatha Christie met een cast om je 

vingers bij af te likken. Daniel Graig als recher-
cheur Benoit Blanc die wordt ingeschakeld om 

de dood van misdaadschrijver en pater familias 
Harlan Thrombey (Christopher Plummer) te on-
derzoeken. Er zijn ook sterke rollen weggelegd 
voor o.a.  Jamie lee Curtis, Toni Colette, Michael 
Shannon, Chris Evans en Lakeith Stanfield.

Wanneer de bekende misdaadschrijver Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) vlak na zijn 85e 
verjaardag dood op zijn landgoed wordt gevonden, 
wordt de nieuwsgierige en charmante rechercheur 
Benoit Blanc (Daniel Craig) ingeschakeld om zijn dood 
te onderzoeken. Van de complexe familie van Harlan 
tot zijn toegewijde staf, overal baant Blanc zich een 
weg door een web van leugens en bedrog om de 
waarheid achter de vroegtijdige dood van Harlan 
te achterhalen. 

Met ‘Knives Out’ brengt de prijswinnende schrij-
ver en regisseur Rian Johnson een ode aan de boeken 
van Agatha Christie in de vorm van een luchtig en 
modern moordmysterie waarbij iedereen een ver-
dachte kan zijn.

VS 2019 130 min. Regie Rian Johnson Met 
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie 
Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, 
Toni Collette, Jaeden Martell, Lakeith Stanfield, 
Katherine Langford, Christopher Plummer 
 26 DECEMBER EN 1 JANUARI   3at

Hartverwarmende en komische roadmovie 
over Zak, een jongen met het syndroom 
van Down die ontsnapt uit zijn verpleeg-

huis om zijn dromen na te jagen. 
De jonge Zak met het syndroom van Down heeft 

slechts één droom: een professionele worstelaar 
worden. Ondanks de goede zorgen van de lieve zuster 

Eleanor (Dakota Johnson), loopt hij weg uit het tehuis 
om die droom na te jagen. Onderweg ontmoet hij de 
ruige Tyler (Shia LaBeouf), die eveneens op de vlucht 
is. Tyler besluit Zak te helpen en hem te coachen en als 
twee ongewone bondgenoten vertrekken ze richting 
de worstelschool van Zak’s grote held Salt Water Red-
neck, op de hielen gezeten door hun achtervolgers. 
Het ontsnapte duo doorkruist delta’s, drinkt whiskey, 
vindt God en vangt vis. Het wordt een avontuurlijke 
reis vol uitdagingen en gevaren…

Met in de hoofdrollen Shia LaBeouf (‘American 
Honey’) en Dakota Johnson (‘A Bigger Splash’). ‘The 
Peanut Butter Falcon’ won de publieksprijs op het 
South by Southwest festival.

 
VS 2019 93 min. Regie Tyler Nilson, Michael 
Schwartz Met Shia LaBeouf, Dakota Johnson, 
Zack Gottsagen 
 VANAF 18 DECEMBER  3at

THE
THIRD

WIFE★★★★ ‘Venijnig mooie film over 
gedwongen huwelijk’ NRC

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OUT
STEALING
HORSES

KNIVES OUT

Met als voorprogramma de documentaire 
'Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse 
Now' van Baris Azman (32 min.)

THE
PEANUT
BUTTER
FALCON

7
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Isoleer & 
bespaar! 
Onze energiecoach 
komt gratis 
bij je thuis

info@hilverzon.nu
06 - 19 21 22 88
www.hilverzon.nu

Stoppen 
met roken?
Acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

Tel. 06-130 875 16
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl 

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing‘s-Gravelandseweg 46-A  |  1211 BT Hilversum

www.deoogkas.nl

DO 5 DECEMBER
13:30 Mi Vida
13:45 The Third Wife
14:00 Parasite
15:25 Ze noemen me Baboe
15:45 Marriage Story
16:30 Judy
17:10 The Farewell
18:25 Sorry We Missed You
18:50 Mi Vida
19:15 J’ai perdu mon corps
20:30 The Invisible Life of *
20:45 Parasite
21:00 Marriage Story

VR 6 DECEMBER
11:00 Mi Vida
11:15 Dolor y gloria
12:50 Aretha Franklin: Amazing Grace
13:15 Sorry We Missed You
13:35 The Invisible Life of *
14:40 Parasite
15:20 Marriage Story
16:20 Judy
17:15 The Farewell
18:00 J’ai perdu mon corps
18:45 The Invisible Life of *
19:20 Mi Vida
19:45 The Irishman
21:15 Parasite
21:30 De Nederlandse Filmnacht: 
 King of the Cruise

ZA 7 DECEMBER
11:00 Buurman & Buurman*
11:15 Martin Eden
11:30 Downton Abbey
12:25 De Grote Boze Vos
13:45 Sorry We Missed You
14:00 Parasite
14:20 The Irishman
15:50 J’ai perdu mon corps
16:35 Judy
17:40 Bruce Springsteen  
 - Western Stars
18:30 The Invisible Life of *
19:00 Mi Vida
19:25 The Third Wife
20:55 Parasite
21:15 Marriage Story
21:30 Sorry We Missed You

ZO 8 DECEMBER
11:00 Hors normes
11:15 Buurman & Buurman*
12:25 Aretha Franklin: Amazing Grace
12:40 Kapsalon Romy
13:20 Mi Vida
14:15 Sorry We Missed You
14:30 Judy
15:15 Parasite
16:20 Special: 
 Ze noemen me Baboe
  + Q&A met regisseur
16:55 The Invisible Life of *
17:50 J’ai perdu mon corps
18:35 The Third Wife
19:35 The Irishman
19:50 Marriage Story
20:35 Parasite

MA 9 DECEMBER
13:30 The Third Wife
13:45 The Invisible Life of *
14:00 Parasite
15:30 J’ai perdu mon corps
16:25 Andrey Tarkovsky  
 A Cinema Prayer
16:40 The Farewell
17:15 Bruce Springsteen 
 - Western Stars
18:25 Sorry We Missed You
18:45 Mi Vida
19:00 Parasite
20:30 Film & Architectuur: 
 Do More With Less  
 (Hacer Mucho Con Poco)
20:45 Marriage Story
21:35 Aretha Franklin: Amazing Grace

DI 10 DECEMBER
13:30 The Third Wife
13:45 Parasite
15:30 Marriage Story
15:55 Judy
16:20 Varda par Agnès
18:10 Sorry We Missed You
18:35 Mi Vida
18:50 The Third Wife
20:15 The Miseducation 
 of Cameron Post
20:30 Parasite
20:50 The Invisible Life of *

WO 11 DECEMBER
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Parasite
14:00 Mi Vida
14:55 De Grote Boze Vos
15:55 The Invisible Life of *
16:20 Sorry We Missed You
16:45 Judy
18:25 The Invisible Life of *
18:45 Mi Vida
19:10 J’ai perdu mon corps
20:40 Parasite
20:55 Marriage Story
21:10 Hors normes

DO 12 DECEMBER
13:30 The Two Popes
13:45 The Invisible Life of *
14:00 Hors normes
16:00 Sorry We Missed You
16:20 Parasite
16:35 Mi Vida
18:20 The Two Popes
18:45 Echo
19:00 Hors normes
20:30 Parasite
20:50 The Invisible Life of *
21:15 The Third Wife

VR 13 DECEMBER
11:00 Judy
11:15 The Two Popes
11:30 The Invisible Life of *
13:30 Echo
13:45 Hors normes
14:15 The Third Wife
15:15 King of the Cruise
16:10 Parasite
16:25 Sorry We Missed You
16:55 Aretha Franklin: Amazing Grace
18:30 The Two Popes
18:45 Mi Vida
19:00 Hors normes
20:40 The Invisible Life of *
21:00 Marriage Story
21:20 Parasite

ZA 14 DECEMBER
11:15 The Irishman
11:30 Pavarotti
13:30 Buurman & Buurman*
13:50 Hors normes
14:55 Marriage Story
15:25 J’ai perdu mon corps
16:10 Parasite
17:10 Echo
17:35 King of the Cruise
18:45 Hors normes
19:00 Mi Vida
19:15 Sorry We Missed You
20:55 The Invisible Life of *
21:10 Parasite
21:25 The Two Popes

ZO 15 DECEMBER
11:00 Judy
11:15 Buurman & Buurman*
11:30 Shaun het Schaap*
12:40 J’ai perdu mon corps
13:25 The Two Popes
13:40 Sorry We Missed You
14:25 Mi Vida
15:45 The Invisible Life of *
16:00 Hors normes
16:20 Parasite
18:20 Hors normes
18:35 Le Bonheur
19:00 The Irishman
20:20 Marriage Story
20:40 Parasite

MA 16 DECEMBER
13:30 King of the Cruise
13:45 The Invisible Life of *
14:00 Hors normes
15:10 Echo
16:20 Marriage Story
16:35 Mi Vida
17:00 J’ai perdu mon corps
18:30 The Two Popes
18:45 The Third Wife
19:00 Hors normes
20:45 The Great Composers:  
 In Search Of Beethoven
21:00 Parasite
21:15 Gay Film Night:  
 Croce e delizia

DI 17 DECEMBER
13:30 Hors normes
13:45 The Two Popes
14:00 The Invisible Life of *
15:50 Judy
16:15 Parasite
16:45 Varda par Agnès
18:15 The Two Popes
19:00 Hors normes
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Joost Zaat
20:45 Parasite
21:00 Mèdecin de campagne
21:20 Echo

WO 18 DECEMBER
13:30 Buurman & Buurman*
13:45 Hors normes
14:00 The Two Popes
14:55 De Grote Boze Vos
16:10 Marriage Story
16:30 Sorry We Missed You
16:50 King of the Cruise
18:30 It Must Be Heaven
18:45 Mi Vida
19:00 Hors normes
20:30 The Invisible Life of *
20:45 Parasite
21:20 The Peanut Butter Falcon

DO 19 DECEMBER
13:30 Hors normes
13:45 The Two Popes
14:00 The Invisible Life of *
15:50 Samen
16:15 The Peanut Butter Falcon
16:45 Echo
17:30 King of the Cruise
18:20 The Two Popes
18:35 It Must Be Heaven
19:10 Hors normes
20:35 Women in Film: The Piano
20:50 Parasite
21:30 Deerskin

VR 20 DECEMBER
11:15 Marriage Story
11:30 The Great Composers:  
 In Search Of Beethoven
11:45 Bruce Springsteen  
 - Western Stars
13:30 Mi Vida
14:00 Hors normes
14:15 J’ai perdu mon corps
15:25 It Must Be Heaven
16:00 The Invisible Life of *
16:20 Parasite
17:25 Judy
18:45 It Must Be Heaven
19:00 The Two Popes
19:45 The Peanut Butter Falcon
20:45 Parasite
21:30 Hors normes
21:45 Deerskin

ZA 21 DECEMBER
11:00 Buurman & Buurman*
11:15 Downton Abbey
11:30 Aretha Franklin: Amazing Grace
12:25 De Beroemde bereninvasie*«
13:20 Dag van de korte film 
  Kinderprogramma
13:45 The Two Popes
14:15 The Invisible Life of *
14:30 It Must Be Heaven
16:15 Hors normes
16:30 Parasite
17:00 Sorry We Missed You
18:40 Hors normes
19:10 The Two Popes
19:30 Dag van de korte film  
 Volwassenen programma
21:00 Parasite
21:20 Deerskin
21:40 The Peanut Butter Falcon

ZO 22 DECEMBER
11:00 Voorpremière: 
 Marianne & Leonard: 
 Words of Love
11:15 Buurman & Buurman*
10:30 Ontbijt & Film: Jojo Rabbit
12:40 The Peanut Butter Falcon
13:25 The Two Popes
13:45 It Must Be Heaven
14:40 Parasite
15:45 The Invisible Life of *
16:00 Hors normes
17:15 The Third Wife
18:20 Hors normes
18:40 Sans toit ni loi
19:15 The Irishman
20:40 Parasite
20:55 Deerskin

MA 23 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Ailo, Het Dappere Rendier
11:00 The Two Popes
11:55 Shaun het Schaap*
12:40 De Grote Boze Vos
13:30 Kapsalon Romy
13:45 Hors normes
14:35 It Must Be Heaven
15:20 Echo
16:10 Parasite
16:35 Mi Vida
17:05 Deerskin
18:25 The Two Popes
18:45 Samen
19:00 Hors normes
20:30 Boek & Film:  
 Out Stealing Horses
20:55 Parasite
21:20 The Peanut Butter Falcon

DI 24 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 De Grote Boze Vos
11:00 Judy
11:55 Shaun het Schaap*
12:35 Ailo, Het Dappere Rendier
13:25 The Peanut Butter Falcon
13:50 Hors normes
14:30 De Beroemde bereninvasie*«
15:20 Marriage Story
16:10 Sorry We Missed You
16:25 It Must Be Heaven
18:00 Deerskin
18:15 Hors normes
18:30 The Two Popes
19:40 The Irishman
20:35 Parasite
21:00 The Invisible Life of *

WO 25 DECEMBER
13:30 Ailo, Het Dappere Rendier
13:45 The Invisible Life of *
14:00 Hors normes
15:25 J’ai perdu mon corps
16:20 Parasite
16:35 The Two Popes
17:10 The Peanut Butter Falcon

DO 26 DECEMBER
11:00 Kerstbrunch voor 
 alleenstaanden:  
 La Belle Époque
13:30 The Two Popes
13:45 Buurman & Buurman*
14:20 De Beroemde bereninvasie*
15:10 It Must Be Heaven
16:00 Hors normes
16:15 Parasite
17:10 Sorry We Missed You
18:20 Hors normes
19:00 Deerskin
19:15 The Peanut Butter Falcon
20:40 Parasite
20:55 Knives Out
21:15 Jojo Rabbit

VR 27 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 De Grote Boze Vos
11:00 LIVE2000:  Pavarotti
11:55 Shaun het Schaap*
12:35 Ailo, Het Dappere Rendier
13:20 The Two Popes
13:45 Hors normes
14:30 Kapsalon Romy
15:50 Deerskin
16:05 Parasite
16:25 The Invisible Life of *
17:40 King of the Cruise
18:40 Hors normes
19:10 It Must Be Heaven
19:30 LIVE2000: Voorpremière:   
 Marianne & Leonard:  
 Words of Love
21:00 Parasite
21:15 Voorpremière: 
 La Belle Époque
21:35 The Peanut Butter Falcon

ZA 28 DECEMBER
11:00 Buurman & Buurman*
11:15 Ailo, Het Dappere Rendier
11:30 LIVE2000:  Aretha Franklin:  
 Amazing Grace
12:25 De Beroemde bereninvasie*«
13:10 J’ai perdu mon corps
13:25 The Irishman
14:15 Hors normes
15:00 The Peanut Butter Falcon
16:35 LIVE2000: Miles Davis:
 Birth of the Cool
17:00 Sorry We Missed You
17:35 Mi Vida
18:55 Hors normes
19:10 The Two Popes
19:30 It Must Be Heaven
21:15 Parasite
21:30 Voorpremière: Jojo Rabbit
21:45 Deerskin

ZO 29 DECEMBER
11:00 LIVE2000: 
 Les uns et les autres
11:15 Hors normes
11:30 Buurman & Buurman*
12:55 Ailo, Het Dappere Rendier
13:35 Hors normes
14:45 The Two Popes
15:00 It Must Be Heaven
15:55 Parasite
17:00 LIVE2000: Shine A Light
17:15 Cracking the Frame: 
 Beyond the visible 
 - Hilma af Klint
18:30 The Peanut Butter Falcon
19:15 Apocalypse Now: Final Cut
19:35 The Irishman
20:30 Once Upon a Time....  
 in Hollywood

MA 30 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Ailo, Het Dappere Rendier
11:00 LIVE2000: Judy
11:55 De Grote Boze Vos
12:40 J’ai perdu mon corps
13:25 The Peanut Butter Falcon
13:50 Hors normes
14:25 Mijn bijzonder rare week  
 met Tess
15:20 It Must Be Heaven
16:10 The Two Popes
16:25 Sorry We Missed You
17:20 LIVE2000: Bruce  
 Springsteen’s Western Stars
18:40 Hors normes
18:55 Deerskin
19:10 Les plages d’Agnès
20:35 Marriage Story
21:00 Parasite
21:25 Voorpremière: Jojo Rabbit

DI 31 DECEMBER
10:30 Buurman & Buurman*
10:45 Sorry We Missed You
11:00 LIVE2000: Rocketman
11:50 Ailo, Het Dappere Rendier
12:50 Visages Villages
13:25 It Must Be Heaven
13:45 The Two Popes
14:40 The Peanut Butter Falcon
15:25 Parasite
16:15 Hors normes
16:40 Aretha Franklin: Amazing Grace

WO 1 JANUARI
13:30 The Peanut Butter Falcon
13:45 Hors normes
14:00 Ailo, Het Dappere Rendier
15:30 It Must Be Heaven
15:50 The Two Popes
16:05 Parasite
17:30 Voorpremière: Honeyland
18:20 La Belle Époque
18:40 Hors normes
19:30 Deerskin
20:40 Parasite
21:00 Knives Out
21:15 Jojo Rabbit

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

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

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

Zo makkelijk was een 
website maken nog nooit

w

Hilversum | ’s-Gravenland
035-623 05 32

info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

* Buurman en Buurman 
   experimenteren er op los
* De Beroemde bereninvasie van Sicilië
* The Invisible Life of Euridice Gusmao

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

WORDT VERWACHT
THE CAVE

‘The Cave’ is een aangrijpende documentaire over moed, 
veerkracht en vrouwelijke solidariteit. De voor een Os-
car genomineerde regisseur Feras Fayyad (‘Last Men in 

Aleppo’) keert terug naar zijn thuisland Syrië om een toegewijd 
team van vrouwelijke dokters te volgen die onvermoeibaar ge-
wonden verzorgen in een ondergronds ziekenhuis. 

Het ziekenhuis, dat bekendstaat als ‘de grot’, biedt hoop en veilig-
heid aan de belegerde burgers. Aan het hoofd staat de jonge kinderarts 
Amani, die samen met haar collega’s Samaher en Alaa zij aan zij werkt met 
mannelijke collega’s – een situatie die ondenkbaar is in de bovengrondse, 
onderdrukkende patriarchale wereld. De vrouwen hebben te maken met 
dagelijkse bombardementen, een chronisch tekort aan medicijnen en 
voedsel en de voortdurende dreiging van chemische aanvallen. 

Syrië, Denemarken, Duitsland, VS, Qatar 2019 107 min. 
Regie Feras Fayyad  VANAF 2 JANUARI  4a

AQUARELA

“Wij mensen vinden onszelf veel te belangrijk” stelt 
documentairemaker Victor Kossakovsky. In zijn 
nieuwe documentaire ‘Aquarela’ speelt water de 

hoofdrol. Met al zijn oerkracht dondert het over ons heen en 
het is zowel mooi als verontrustend, brengt extase en inspiratie, 
maar ook vernietiging en menselijk leed. Met ontzagwekkende 
beelden en overweldigende muziek is ‘Aquarela’ een uniek cine-
matografisch spektakel. 

Op het Baikalmeer, het oudste, grootste en diepste binnenmeer van 
de wereld, zakken auto’s door het ijs dat al weken eerder dan normaal 
is gaan smelten. Tijdens een hevige storm wordt een massief zeilschip 
een hulpeloze speelbal. In Miami slaat het water tijdens orkaan Irma als 
een muur door de stad. De mens speelt uiteindelijk slechts een bijrol. 
In de eerste plaats legt Kossakovsky de vele vormen van het water vast: 
van woeste baren tot kalme beekjes en van smeltende ijskappen tot de 
hoogste waterval ter wereld. Het effect is hypnotiserend, adembene-
mend en spookachtig mooi. ‘Aquarela’ ging in wereldpremière op het 
Filmfestival Venetië, werd geselecteerd voor Sundance en was eerder 
te zien op IDFA in het ‘Masters’ programma.

VS 2019 90 min. Regie Viktor Kossakovsky  VANAF 2 JAN  4a

LITTLE WOMEN

Regisseur Greta Gerwig (‘Lady Bird’) geeft haar eigen draai 
aan deze literaire klassieker met een indrukwekkende ster-
rencast. Ze heeft het meeslepende verhaal van vier zussen 

die na de Amerikaanse de burgeroorlog  opgroeiden, voorzien 
van 21e eeuwse relevantie.

‘Little Women’ is gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek 
van Louisa May Alcott. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en 
Eliza Scanlen spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth March. Timothée 
Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is Marmee en Meryl 
Streep is te zien als Aunt March.

VS 2019 Regie Greta Gerwig Met Timothée Chalamet, Laura Dern, 
Saoirse Ronan, Meryl Streep, Emma Watson  VANAF 6 FEBRUARI 

FOR SAMA

Een jonge arts en een jonge journalist worden midden in een 
burgeroorlog verliefd op elkaar. Terwijl hun stad Aleppo 
wordt gebombardeerd, trouwen ze en krijgen ze een prach-

tige baby. Regisseur en burgerjournalist Waad al-Kateab legt met 
haar camera alle gruwelen en de dagelijkse gebeurtenissen rond 
haar familie en haar stad vast. 

Ondertussen werkt haar man Hamza in het door hem opgezette 
noodhospitaal dat uiteindelijk doelwit wordt van een nieuw bombarde-
ment. De gevaren komen steeds dichterbij en het jonge gezin worstelt 
met het dilemma: gaan zij vluchten om de veiligheid van hun dochtertje 
Sama te waarborgen of blijven ze om hun vrienden en achterblijvers in 
het verzet te helpen. 

‘For Sama’, die onlangs al op het IDFA was te zien, is een brief van een 
moeder aan haar kind en biedt een intieme en hartverscheurende blik 
van binnenuit op het Syrische conflict. De documentaire van de Syrische 
filmmaker en burgerjournalist Waad al-Kateab en regisseur Edward Watts 
won op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste Documentaire.

GB 2019 100 min. Regie Waad al-Khateab, Edward Watts 
 VANAF 23 JANUARI  


