
Woensdag
Voorpremière-avond

De nieuwste films eerder tegen een ex-
tra scherpe prijs! Kaartjes zijn op onze 
voorpremière-avond slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

Een eenzame bakker blaast nieuw leven in zijn be-
staan (en dat van zijn kleine winkeltje) als hij een 
sympathieke, bejaarde vrouw inhuurt die ongelooflijk 
goed blijkt te kunnen koken.

Bakker Sentaro runt een klein lokaal bak-
kerswinkeltje waar hij waar hij dorayaki 
verkoopt – Japanse pannenkoekjes gevuld 

met ‘An’, een zoete rodebonenpasta – aan zijn 
kleine maar trouwe klantenkring. Hoewel Sen-
taro goed kan koken, doet hij dit zonder passie 
of enthousiasme. Hij is afwezig en wordt ge-

plaagd door trieste herinneringen. Als de 76-ja-
rige Tokue enthousiast reageert op zijn vacature 
voor een assistent en met alle plezier voor een 
schamel loontje wil werken, is Sentaro sceptisch. 

De spirituele Tokue is niet alleen oud, ze is ook wat 
excentriek en Senataro twijfelt of Tokue de lange uren 
wel aankan op haar leeftijd. Maar als Tokue op een 
ochtend met veel liefde en aandacht ‘An’ voor hem 
bereidt, is Sentaro verbluft door haar overheerlijke 
bonenpasta. Sentaro kan niet anders dan haar in 
dienst nemen. Dankzij Tokue’s geheime huisgemaakte 
recept – en haar vaardigheid en glimlach – bloeit de 
bakkerij als nooit tevoren en ontstaat er een bijzon-
dere band tussen de bakker en de oude dame.

‘An [A sweet taste of life]’ – de nieuwe speelfilm 
van de veelvuldig bekroonde Japanse regisseur Naomi 
Kawase (‘The mourning forest’, ‘Still the water’) – is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van de Japanse 
schrijver Tetsuya Akikawa. Door middel van koken 
onderzoekt Kawase de relatie tussen de mens en 
de natuur – een centraal thema in haar films – maar 
‘An’ gaat ook over ouderdom en de discriminatie 

en eenzaamheid die daarmee gepaard gaan. Het 
prachtig geschoten ‘An’, met een aangrijpende rol 
van Kirin Kiki als Tokue, was de openingsfilm van ‘Un 
Certain Regard’ op het Cannes Filmfestival en werd 
bekroond op meerdere internationale filmfestivals.

Japan, 2015•117 min.•Regie Naomi Kawase
Met Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

       10 t/m 24 februari  3a

De nieuwe film van de Coen brothers (‘No 
country for old men’, ‘O Brother, where 
art thou?’, ‘Fargo’) – een muzikale ko-

medie –  met sterren als George Clooney, Josh 
Brolin, Tilda Swinton, Scarlett Johansson en 
Ralph Fiennes. In het glorieuze Hollywood van 
de jaren vijftig volgen we een dag uit het over-
drukke leven van filmproducent Eddie Mannix 
(Josh Brolin). Als zijn steracteur Baird Whitlock 
(George Clooney) spoorloos van de set verdwijnt, 
moet Eddie aan de slag om hem te redden.

Het is Eddie Mannix’ baan – en grotendeels ook 
zijn leven – om de reputatie van zijn filmstudio en 

die van zijn beroemdheden hoog te houden. Het 
betekent hard werken voor Eddie. De stroom aan 
schandalen en fouten van de steracteurs is niet afla-
tend en Eddie zet alles op alles om dit buiten de pers 
te houden. Helaas zijn de sterren van zijn nieuwe film 
‘Hail Caesar!’ een zootje ongeregeld. Hoofdrolspeler 
Baird Whitlock – een absolute wereldster – heeft een 
serieus drankprobleem. En opeens blijkt hij ook nog 
eens spoorloos verdwenen, terwijl het de laatste 

draaidag is van zijn peper-
dure nieuwe film. De acteur 
blijkt ontvoerd te zijn door 
een groep communisten, en 

zij vragen een vermogen voor zijn vrijlating. Terwijl 
Mannix het losgeld bij elkaar probeert te harken, 
moet hij ook nog een mopperende regisseur tevreden 
houden en blijkt de ongetrouwde actrice DeeAnna 
Moran zwanger te zijn. Tot overmaat van ramp ligt 
de roddelpers continu op de loer. Hoe lang houdt 
Mannix dit leven vol?

Het idee achter ‘Hail Caesar!’ ontstond al in 2004. 
Al die tijd was het de bedoeling dat George Clooney 

de hoofdrol zou spelen. Joel en Ethan Coen deden niet 
alleen de regie, maar schreven ook het script – met 
wederom van die heerlijke Coen-dialogen! – en zijn 
ook de producenten. ‘Hail Caesar’ beleeft 11 februari 
haar wereldpremière als openingsfilm van het 66ste 
Filmfestival van Berlijn.

VS, 2016•106 min.•Regie Ethan & Joel Coen
Met Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, 
Tilda Swinton, Channing Tatum, Scarlett 
Johansson, Jonah Hill en Frances McDormand

       vanaf 17 februari  2g

Naar de gelijknamige bestseller van Jan 
Siebelink. Jeugdliefdes Hans (Barry Ats-
ma) en Margje Sievez (Noortje Herlaar) 

leiden een gelukkig gezinsleven op hun kweke-
rij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond 
te houden, maar hun onvoorwaardelijke liefde 
voor elkaar houdt ze sterk. Op een dag komt 
Hans de prediker Jozef Mieras tegen die hem 
over God vertelt en de herinneringen aan zijn 
strenggelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans 

vervolgens een diep religieuze ervaring heeft, 
is hij ervan overtuigd in direct contact met God 
te hebben gestaan.  

In de daarop volgende zoektocht naar zingeving 
en het eeuwige leven verliest hij het zicht op de wer-
kelijkheid en het contact met zijn omgeving. Hij raakt 
steeds meer in de ban van het geloof, waardoor de 
verschillen tussen de familieleden alleen maar groter 
worden. Terwijl Hans steeds verder in de macht van 
de sekte lijkt weg te glijden, kan Margje weinig meer 

dan toekijken hoe de liefde van haar leven langzaam 
maar zeker verdwijnt.

Lang leek het erop dat de geplande verfilming 
van Jan Siebelinks autobiografische bestseller – een 
van de succesvolste Nederlandse boeken van na de 
Tweede Wereldoorlog – in de vergetelheid zou raken. 
Ruim tien jaar geleden werd de adaptatie al aange-
kondigd met Paul Verhoeven als beoogd regisseur, 
maar er ontstond gebakkelei over het budget – Ver-
hoevens wensen waren onrealistisch – en hij haakte 
af. Regisseur Ben Sombogaart (‘De tweeling’, ‘De 
storm’, ‘Bride flight’ en ‘Kruistocht in spijkerbroek’) 
blies het project nieuw leven in.

Hoofdrolspeler Barry Atsma (‘Loft’, ‘Lucia de B.’, 
‘De storm’) bereidde zich uitgebreid voor op zijn 
lastige rol door onder andere te praten met mensen 
die vroeger in een godsdienstige sekte zaten. Ook 
putte hij uit eigen ervaringen met zijn oma, ‘een heel 
religieuze, godvrezende vrouw, die aan het eind van 
haar leven heel bang was voor het oordeel Gods’. De 
acteur vergelijkt zijn personage in ‘Knielen’ met de 
schilder Van Gogh, een rol die hij recent speelde in 
de EO-serie ‘Een huis voor Vincent’. ‘Het zijn allebei 
heel complexe mannen’, legt Atsma uit. ‘Ze hebben 
een lieve kant, maar ook heel extreme kanten. Hans 
was een uitstekende vader en echtgenoot, maar dat 

veranderde toen hij zichzelf op een bijna kinderlijk 
naïeve manier in de sekte verloor.’

‘Knielen op een bed violen’ is een aangrijpende 
liefdesgeschiedenis en een klassiek noodlotsdrama 
over twee mensen die zielsveel van elkaar houden. 
Een film over liefde, geloof en het maken van keu-
zes. En tegelijkertijd pijnlijk actueel omdat de film 
toont wat fundamentalistische religie met mensen 
kan doen.

Nederland, 2016•112 min.•Regie Ben Sombogaart
Met Barry Atsma, Noortje Herlaar, Marcel 
Hensema, Gaite Jansen, Bart Luppes

       vanaf 25 februari  9a
Voorpremiéres op 16, 21 en 24 februari.

Een leraar op leeftijd (Gabriel Byrne) die 
worstelt met het overlijden van zijn vrouw 
(Isabelle Huppert), probeert zich te verzoe-

nen met zijn twee totaal verschillende zonen. 
Maar ze lijken allen geïsoleerd geraakt in hun 
eigen persoonlijke levens.

Drie jaar na de plotselinge dood van zijn vrouw 
Isabelle Reed, een beroemde oorlogsfotografe, heeft 
Gene het niet alleen nog steeds moeilijk met haar 
gemis, ook kan hij maar moeilijk contact maken met 
zijn jongste zoon Conrad (Devin Druid). Conrad is een 

pijnlijk verlegen jongen met het internet als enige uit-
laatklep. Als zijn oudste zoon Jonah (Jesse Eisenberg) 
direct na de geboorte van zijn eerste kind en voor 
het eerst in jaren naar huis keert om samen met zijn 
vader en broer een groot retrospectief van Isabelles 
werk voor te bereiden, ziet Gene zijn kans. Met zijn 
beide zonen voor het eerst in jaren weer onder het-
zelfde dak probeert hij de band met ze aan te halen. 

Jonah blijkt echter van een veelbelovende acade-
micus uitgegroeid tot een onuitstaanbare betweter. 
En met de aanstaande tentoonstelling van Isabelles 
werk dreigt een verontrustend familiegeheim naar 
buiten te komen. De drie mannen worden gedwon-
gen zichzelf en elkaar onder ogen te komen. 

‘Louder than bombs’ – een intieme en rauwe film 
over familierelaties, herinneringen en het rouwpro-
ces – is de derde film van de uiterst getalenteerde 
Noorse regisseur Joachim Trier (een neef van Lars 
von Trier). Na zijn sterke debuut ‘Reprise’ en het 
veelbekroonde ‘Oslo August 31’ wist hij sterren als 
Isabelle Huppert, Gabriel Byrne en Jesse Eisenberg 
(‘The social network’) te strikken voor zijn eerste 
Engelstalige film. ‘Louder than bombs’ werd geno-

mineerd voor de Gouden Palm voor Beste Film op 
het Cannes Film Festival.

Noorwegen, Frankrijk, Denemarken 2015•109 min.

Regie Joachim Trier•Met Isabelle Huppert, 
Gabriel Byrne en Jesse Eisenberg

       vanaf 17 februari  3agt

Heerlijke maaltijd 
met aansluitend een voorpremière!

RoomGenomineerd voor vier Oscars

‘Room’ is het aangrijpende verhaal over 
de onvoorwaardelijke liefde tussen een 
moeder en haar zoontje die onder de 

meest hartverscheurende omstandigheden pro-
beren te overleven. De film is gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van Emma Donoghue 
(in Nederland uitgegeven als ‘Kamer’). ‘Room’ 
is genomineerd voor vier Oscars, waaronder 
Beste Film, Beste Regie, Beste Script en Beste 
Actrice (Brie Larson). 

 
Ierland, Canada, 2015•118 min.•Regie 
Lenny Abrahamson•Met Brie Larson, Jacob 
Tremblay, Sean Bridgers 

       23 febr. vanaf 18.30 uur  3gta

‘Room’ gaat 3 februari uit in de Nederlandse bio-
scopen, maar is dinsdag 23 februari alvast te zien in 
combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens onze 
Film&Food special. De prijs voor de film, het eten en 
twee drankjes is slechts € 24,50.

Na ‘Publieke werken’, ‘Carol’ en ‘The Danish 
girl’ organiseren we voor de derde keer 

Film&Literatuur in samenwerking met Boekhan-
del Voorhoeve. Deze keer met twee voorpremi-

ères: de verfilming van Jan Siebelinks bestseller 
‘Knielen op een bed violen’ en de ijzersterke be-
werking van Emma Donoghues bekroonde boek 
en het voor vier Oscars genomineerde ‘Room’.

Beide films worden ingeleid door Ivon van der Schuit 
van Boekhandel Voorhoeve.
16.45 uur : Knielen op een bed violen
19.00 uur : Room 

Boekhandel 
Voorhoeve 
bevindt zich aan de 
Kerkstraat 77-79
in Hilversum. 
Voor meer info:
www.boekhandelvoorhoeve.nl.

Voorpremières van twee verfilmde bestsellers 
in samenwerking met Boekhandel Voorhoeve

Dubbeldikke voorjaarskrant  
met het volledige programma 
t/m 9 maart & de Oscars.

Van zondag 28 februari t/m zondag 
6 maart zijn we al om 10.30 uur open!

Februari
2016

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum
telefoon 035 623 54 66 (na 13.00 uur)
info@filmtheaterhilversum.nl
www.filmtheaterhilversum.nl

Volg ons ook op:      
     Filmtheater-Hilversum       @FilmHilversum

Deze krant is een uitgave van Stichting Filmtheater Hilversum

Tekst Luc Freijer en Anky Mulders
Eindredactie Aafke Moons
Artwork Fred Trappenburg

See all you can see met:

24 februari:  Anomalisa
 Knielen op een bed violen
2 maart: Room
9 maart: Belgica

10 februari:  AN [A sweet taste of life]
17 februari:  Hail Caesar!
 Louder than bombs

De Oscars komen eraan!
Wat zijn de grote kanshebbers?

Zie pag. 7

Anomalisa
Zie pag. 3

★★★★★ ‘een klassieker in wording’ The Guardian

Voorjaarsvakantie!
Lekker vroeg open met extra veel 
films voor onze jongste bezoekers

Zie pag. 4 en 5

AN [A sweet taste of life]

Louder than bombs

Knielen op een bed violen

Hail Caesar!

Zondag 21 februari:
FILM EN LITERATUUR



2

Laatste kans!

5 & 14 febr.
3st

21 febr.
3td

14 & 26 febr.
1t

28 febr.
1

6 & 14 febr.
3gdt

4 & 11 febr.
3st

12 febr.
1

El botón de nácar[The pearl button]

Genomineerd voor zes Oscars.
 

New York, begin jaren vijftig. Therese  
Bellivet (Rooney Mara) werkt in een chic 
New Yorks warenhuis. Ze is in de twintig 

en droomt van een ander, meer vervullend leven. 
Op een dag staat de prachtige en elegante Carol, 
een verleidelijke vrouw van in de dertig, voor 
haar toonbank. De timide Therese is volledig 

overrompeld door haar verschijning. De vonk 
slaat onmiddellijk over en als de onschuld van 
hun eerste ontmoeting vervaagt, wordt hun 
verbondenheid dieper. 

Wanneer Carols verhouding met Therese aan het 
licht komt, neemt Carols echtgenoot wraak door 
haar geschiktheid als moeder aan te vechten. Carol 
en Therese voelen zich gedwongen de situatie te 
ontvluchten en ondernemen een spontane reis door 
Amerika. Een onverwachte gebeurtenis gooit hun 
beider levens overhoop.

GB, 2015•118 min.•Regie Todd Haynes
Naar het gelijknamige boek van Patricia 
Highsmith (‘The talented Mr Ripley’)
Met Cate Blanchett en Rooney Mara

       de hele maand door  3st

Sommigen zeggen dat water een geheugen 
heeft; ‘El botón de nácar’ laat zien dat het 
ook een stem heeft. In deze poëtische en 

persoonlijke documentaire laat regisseur Patricio 
Guzmán het water het verhaal van de Chileense 
geschiedenis vertellen. De oceaan bevat de ge-
schiedenis van de mens. De zee herbergt alle 
stemmen van de aarde en die uit het 
heelal, en bewaart het geheim van een 
mysterieuze knoop die op de zeebo-
dem werd gevonden. 

Chili, met zijn kust van zo’n bijna 4300 km de 
grootste archipel ter wereld, biedt een buitengewoon 
landschap van vulka- nen, bergen en 
gletsjers. Dit landschap bevat de stem-
men van de inheemse Patagon ische 
bevolking, van de eerste Engelse zeeman-
nen en ook die van de politieke gevan-
genen. Met prachtige beelden – fraaie 
shots van het grillige landschap, lucht-
opnamen en beelden van bergen die 

overgaan in duizenden eilanden – mooi afgewisseld 
met interviewfragmenten en oude archiefbeelden 
toont Guzmán de kijker hoe het water door de ge-
schiedenis van de mens stroomt, en hoe het alles met 
elkaar verbindt. In ‘El botón de nácar’ gebruikt de 
Chileense regisseur water op een unieke manier als 
metafoor voor het verbinden van de genocide van 
Chili’s inheemse ‘waternomaden’ met de politieke 
moorden tijdens het regime van Pinochet.

Eerder maakte Guzmán de veelgeprezen docu-
mentaire ‘Nostalgia de la luz’, waarin de Atacama 
Woestijn in Chili wordt verbonden met Pinochets 
dictatuur. ‘El botón de nácar’ won op het Filmfestival 
van Berlijn 2015 de Zilveren Beer voor Beste Scenario.

★★★★ Het Parool | ★★★★  de Volkskrant 

Chili, Frankrijk, Spanje 2015•82 min.
Regie Patricio Guzmán

       t/m 23 februari  3st

James White is een onrustige twintiger die 
probeert te overleven in New York City. Hoe-
wel hij intelligent is, heeft hij geen werk, 

woont hij nog bij zijn moeder en maakt hij ook 
geen enkele aanstalten carrière te maken. James’ 
leven is chaotisch en behoorlijk richtingloos. 
Hoewel hij zijn aandacht en passie voortdurend 
richt op de verkeerde dingen, geeft hij ook intens 
veel om de mensen om hem heen. Zijn moeder 
(een sterke rol van Cynthia Nixon, ‘Sex and the 
city’, ‘Ruth & Alex’) keurt zijn hedonistische 
levensstijl flink af, maar heeft hem hard nodig 
als ze plotseling ernstig ziek blijkt te zijn. 

James moet de zorg voor zijn moeder op zich 
nemen en wordt flink op de proef gesteld. Terwijl de 
druk toeneemt, zet hij alle zeilen bij om gefocust te 
blijven, de verleidingen in zijn omgeving te negeren, 
en niet volledig kopje onder te gaan…

‘James White’ is een zelfverzekerd debuut – vol 

humor, woede en tederheid – over verlies en de 
diepe relatie tussen moeder en zoon. ‘Regisseur 
Josh Mond zet de camera zo dicht op hoofdrolspe-
ler Christopher Abbott dat we de spanning achter 
James’ ogen kunnen zien. Het hart van de film vormt 
James’ relatie met zijn stervende moeder. Zij dringt 
er wanhopig op aan dat haar zoon het leven leert 

te omarmen, zelfs als haar eigen leven aan het weg-
glijden is.’ – Cineville.

VS, 2015•85 min.•Regie Josh Mond•Met Christopher 
Abbott, Cynthia Nixon, Scott Mescudi 

       t/m 12 februari  3ht

Ze zong kaskrakers als ‘Me and Bobby McGee’, ‘Piece 
of My Heart’ en ‘Cry Baby’, verkocht na haar dood 
vier miljoen elpees en is tot op heden een voorbeeld 
voor vrouwelijke rockartiesten: blueslegende Janis 
Joplin.

In ‘Janis: little girl blue’ geeft filmmaakster 
Amy Berg ons een uniek inkijkje in de hoogte- 
en dieptepunten uit het leven van Janis Joplin. 

We zien haar jeugd en het succes, de staande 
ovaties tijdens beroemde optredens op het 
popfestival Monterey in 1967 en we zien haar 
volledig uit haar dak gaan tijdens Woodstock in 
1969. Maar de film toont ook het drugsgebruik 
dat haar uiteindelijk fataal wordt.

Prachtig gemonteerd archiefmateriaal vol inter-
views met de ster zelf en haar naasten maken de 
persoon achter het ruige, extraverte podiumbeest 
zichtbaar. De woorden van Janis staan centraal. 
Brieven die ze schreef aan haar ouders en geliefden 
worden voorgelezen door singer-songwriter Cat Po-
wer. De film toont een naar liefde hunkerende vrouw, 
die niets liever wil dan zichzelf geven aan de wereld.

Met ‘Janis: little girl blue’ biedt Amy Berg een 
intiem portret van de slimme, complexe vrouw die 

uit het niets opkwam en de muziekwereld voor altijd 
veranderde.

VS, 2015•107 min.•Regie Amy Berg•Met Janis 
Joplin, Dave Getz, Melissa Etheridge, Pink, Kris 
Kristofferson, Jimi Hendrix, John Lennon e.v.a.

       t/m 26 februari  

‘Joy’ vertelt het onstuimige en waarge-
beurde verhaal van een familie van vier 
generaties en de alleenstaande moeder 

Joy Mangano (Jennifer Larence), die begin ja-
ren negentig een wonderlijke uitvinding doet 
en uitgroeit tot hoofd van een huishoudartike-
lenimperium. Verraad, ontrouw, het verlies van 
onschuld en littekens van de liefde spelen een 
rol in deze emotionele en menselijke komedie. 
Jennifer Lawrence won reeds een Golden Globe 
en is inmiddels ook genomineerd voor de Oscar 
Beste Actrice.

Joy worstelt om haar werk en de zorg voor haar 
kinderen te combineren. Hoewel ze al twee jaar ge-
scheiden is, woont haar ex Tony nog steeds in haar 
kelder. Joys ouders zijn ook gescheiden. Joy moet 
haar beste beentje voorzetten om het huishouden te 
laten functioneren, terwijl ze leek voorbestemd tot 
grootsere dingen. Als ze op een middag tijdens het 
dweilen haar handen openhaalt aan een stuk glas, 
heeft ze een briljant idee. Ze pakt de potloden van 
haar dochter en de eerste schets is klaar: de Mira-
cle Mop, de allereerste dweil die je makkelijk kunt 
uitwringen zonder je handen nat te hoeven maken. 

Met hulp en geld van familie en vrienden brengt 
Joy haar uitvinding op de markt. De superdweil vliegt 
de winkels uit. Maar met het geld en succes komen 
ook nieuwe problemen: vrienden worden vijanden en 
vijanden lijken plotseling vrienden. Joy blijft vastbera-
den om haar excentrieke familie bij elkaar te houden, 
ook als alles tegen lijkt te zitten.

VS, 2015•124 min.•Regie David O Russell
Met Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley 
Cooper, Isabella Rossellini e.a.

       t/m 18 februari 

Naar de gelijknamige bestseller van  
Thomas Roosenboom. Amsterdam, eind 
negentiende eeuw. Een vioolbouwer, 

Vedder, moet het veld ruimen als zijn huisje, 
gelegen tegenover het net opgeleverde Centraal 
Station van Amsterdam, moet wijken voor het 
geplande Victoria Hotel. Zijn neef Anijs, apo-
theker te Hoogeveen, heeft zich door ongeoor-
loofd medisch handelen in de nesten gewerkt 
en zoekt een uitweg, voor zichzelf, maar ook 
voor een groep arme turfstekers die hij een toe-
komst in Amerika belooft. Bevlogen – of is het 
hoogmoed? – beramen de twee een plan om 
het onderste uit de kan te halen. Met tragische 
gevolgen.

Nederland, 2015•115 min.•Regie Joram Lürsen
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas 
Roosenboom•Met Gijs Scholten van Aschat, Jacob 
Derwig en Rifka Lodeizen

       de hele maand door  4tg

In het indrukwekkende filmdrama ‘Spotlight’ 
stuit de journalistieke onderzoeksafdeling van 
The Boston Globe op een zedenzaak binnen 

de katholieke gemeenschap die uiteindelijk een 
van de grootste schandalen uit de Amerikaanse 
geschiedenis werd. Genomineerd voor maar 
liefst zes Oscars: Beste Film, Beste Regie (Tom 
McCarthy), Beste Script, Beste Editing, Beste 

Mannelijk Bijrol (Marc Ruffalo) en Beste Vrou-
welijke Bijrol (Rachel McAdams).

Als Marty Baron (Liev Schreiber) uit Miami ar-
riveert om The Boston Globe te gaan leiden, spoort 
hij de onderzoeksafdeling van de krant (Spotlight) 
onmiddellijk aan om een column waarin een lokale 
priester van jarenlang misbruik wordt beschuldigd, 
op te volgen. Volledig bewust van de grote en ver-

regaande invloed van de katholieke kerk in Boston 
gaan Spotlight-redacteur Walter Robinson (Michael 
Keaton), reporters Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), 
Michael Rezendes (Mark Ruffalo) en onderzoeker 
Matt Carroll (Brian d’Arcy James) op onderzoek uit. 
Al snel blijkt de zaak groter en ingewikkelder dan 
gedacht. Tijdens de zoektocht naar de waarheid, die 
het uiterste van hun uithoudingsvermogen vraagt, 
raken ze verwikkeld in een politiek spel waarin ze 
ontdekken dat niet alle betrokken partijen hetzelfde 
belang hebben.

‘Spotlight’ vertelt het waargebeurde verhaal over 
het verslag van The Boston Globe over diverse seks-
schandalen binnen de katholieke gemeenschap in 
Massachusetts in 2001. Ondanks groot verzet van 
kerkbestuurders publiceerde The Boston Globe in 
januari 2002 haar onderzoek. In 2003 ontving de 
krant de Pulitzerprijs voor deze journalistieke daad, 
die uiteindelijk leidde naar vergelijkbare onthullingen 
in meer dan 200 steden over de hele wereld.

‘Spotlight’, vol spanning en met fantastisch ac-
teerwerk, wordt gezien als een grote kanshebber 
op een Oscar.

VS, 2015•128 min.•Regie Tom McCarthy
Met Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci

       de hele maand door  1t

Met zijn nieuwe film zet Tom Hooper 
(‘The king’s speech’ en ‘Les Miséra-
bles’) zijn tocht langs fascinerende, 

onbekende zijwegen in de geschiedenis voort. 
In ‘The Danish girl’, gebaseerd op de gelijkna-
mige en op feiten gebaseerde roman van David 
Elbershoff en vergelijkbaar in geest met zijn 
prachtige ‘The king’s speech’, vertelt Hooper 
opnieuw over een mens die worstelt met in-
nerlijke demonen die zijn evenwicht bedreigen. 
De hoofdrol is voor Eddie Redmayne, die zich na 
zijn met een Oscar bekroonde rol als Stephen 
Hawking in ‘The theory of everything’ van begin 
2015 opnieuw op onnavolgbare wijze weet te 
transformeren en inmiddels wederom voor een 
Oscar genomineerd is. 

Kopenhagen, 1926. Einar (Eddie Redmayne) en 
Gerda Wegener (Alicia Vikander, ‘Anna Karenina’, 
‘Testament of youth’) zijn een getrouwd kunstenaars-
koppel. Ze schilderen beiden. Hij maakt voornamelijk 
landschappen, zij timmert aan de weg als portret-
schilder. Einar heeft net een succesvolle expositie in 
een galerie achter de rug, maar Gerda worstelt om 
aandacht te krijgen voor haar werk. 

Op een dag vraagt zijn vrouw Einar in te vallen 
voor een vrouwelijk model dat niet op komt dagen 

opdat ze haar schilderij af kan maken. Einar wordt 
overweldigd door zijn gevoelens als hij in een jurk 
voor zijn vrouw poseert. Deze ervaring verandert al 
snel in een stille obsessie. Terwijl Einar zichzelf gelei-
delijk opnieuw ontdekt, beginnen Gerda’s schilderijen 
eindelijk serieuze aandacht van kopers te trekken. 
Steeds vaker poseert Einar voor haar als vrouw en 
hij ontpopt zich tot haar muze, maar zijn nieuwe 
identiteit zorgt ook voor spanningen. Niet alleen 
vanuit de buitenwereld, maar ook binnen hun eigen 
huwelijk. Gerda realiseert zich dat dat nooit meer 
hetzelfde kan zijn. 

David Elbershoffs opmerkelijke liefdesverhaal was 
lange tijd een passieproject van actrice Nicole Kid-
man, die zelf Einar wilde spelen. Het project kwam 
echter niet van de grond en het verhaal belandde 
bij regisseur Tom Hooper, die het dolgraag wilde 
verfilmen, maar moeite had het benodigde budget 
voor de film te vinden, tot hij het met vier Oscars be-
kroonde ‘The king’s speech’ maakte. Hij castte Eddie 
Redmayne en Alicia Vikander in de hoofdrol – beiden 
inmiddels genomineerd voor een Oscar – en maakte 
‘een prachtige, humane en emotionele biopic’, aldus 

de Britse krant The Telegraph (★★★★).

GB, Duitsland, VS, 2015•120 min.•Regie Tom 
Hooper•Met Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 
Ben Whishaw, Amber Heard e.a.

       t/m 28 februari  3sgdt

‘The Revenant’ – de nieuwe film van de 
regisseur van ‘Birdman’ en ‘Biutiful’ – is 
een meeslepende en overweldigende 

avonturenfilm, geïnspireerd op een waarge-
beurd verhaal. De kolonist Hugh Glass (Leonardo 
di Caprio) moet zien te overleven in de barre wil-
dernis van het onherbergzame Noord-Amerika 
van 1823. 

Avonturier Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) is op 
expeditie diep in de ruige Amerikaanse wildernis als 
hij en zijn kameraden worden bestormd door een 
groep woeste Indianen. De kolonisten slaan op de 
vlucht en belanden van de regen in de drup; Glass 
wordt aangevallen door een beer en niet veel later 
voor dood achtergelaten door zijn vertrouweling John 
Fitzgerald (Tom Hardy). Gedreven door zijn wil om te 
overleven en zijn liefde voor zijn familie, onderneemt 
Glass tijdens de strenge winter een meedogenloze 
tocht om uiteindelijk verlossing te vinden.

‘The revenant’ – een epische film over de buiten-
gewone kracht van de menselijke geest – is geba-
seerd op het leven van de echte Hugh Glass, wiens 
overlevingsverhaal uitgroeide tot een Amerikaanse 
mythe. De film werd volledig op locatie geschoten 
in Canada en Argentinië. Kou, korte dagen, lange 
nachten en sneeuw teisterden cast en crew. Met 
oogverblindend camerawerk van Emmanuel Lubezki 
(‘Birdman’, ‘The tree of life’) en met schitterende 
natuurbeelden: ‘The revenant’ won inmiddels al drie 
Golden Globes – Beste film, Beste Acteur (Leonardo 
DiCaprio) en Beste Regie – en is genomineerd voor 
maar liefst 12 Oscars.

VS, 2015•156 min.•Regie Alejandro González 
Iñárritu•Met Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

       de hele maand door  4gt

Miss Shepherd (een fantastische rol van 
Maggie Smith) is een excentrieke, 
dakloze, oude dame. Ze woont in een 

aftands bestelbusje en op zoek naar een goede 
plek om te staan, parkeert ze doodleuk in een 
van de chicste straten van Londen. De buurtbe-
woners zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met 
Miss Shepherd – ze is onbeleefd en ze stinkt, en 
onder haar busje ligt het vol met oude rommel 
en vuilniszakken. Als het busje vanwege nieuwe 
parkeerregels niet langer in de straat mag staan, 
biedt een van de bewoners – de jonge schrijver 
Alan Bennett – haar uit medelijden aan drie 
maanden op zijn oprit te staan. 

Vijftien jaar later staat ze er echter nog steeds. 
Wat begon uit mededogen voor de oude dame, leidt 
tot een grote test voor Alans gastvrijheid. Toch is hij 
tegelijkertijd stiekem ook door haar geïntrigeerd. 
Waar heeft ze de bus vandaan? Waar heeft ze Frans 
leren spreken? En wie is toch die vreemde man (Jim 
Broadbent) die telkens langskomt? Miss Shepherd lijkt 
niet weg te slaan uit de welgestelde Londense wijk en 
van Alans oprit. Toch sluimert er aldoor de vraag of 
ze ooit nog verder zal gaan. Het contact tussen Alan 
en Miss Shepherd is gecompliceerd, maar toch lijkt er 
langzamerhand een ongewone vriendschap tussen 
Alan en de excentrieke bejaarde dame te ontstaan.

‘The lady in the van’ is gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal. Toen de beroemde Britse schrijver 
Alan Bennett (‘The history boys’, ‘The madness of 
King George’) eind jaren zestig naar de prachtige 
Londense straat Gloucester Crescent verhuisde, 
woonde de dame, die bekend kwam te staan als 
Miss Shepherd, daar al in haar lelijke bestelbusje. Niet 
recht tegenover zijn nieuwe huis, maar iets verder 
in de straat. Vanwege de afkeurende blikken van de 
buurtbewoners verplaatste ze haar busje steeds tot 
ze recht tegenover zijn huis op nummer 23 kwam te 
staan. Bennett raakte langzamerhand gewend aan 
de aanwezigheid van de bus en zijn bewoner en 
kreeg contact met haar, simpelweg omdat ze recht 
tegenover zijn huis stond. 

Het verhaal was reeds de basis voor een succesvol 
boek en toneelstuk op West End waarin Maggie Smith 
schitterde. Nu, zestien jaar later, speelt Maggie Smith 
opnieuw de rol van Miss Shepherd. Een heerlijke en 
tegelijkertijd ontroerende Britse komedie.

GB, 2015•104 min.•Regie Nicholas Hytner
Met Maggie Smith, Alex Jennings, Dominic 
Cooper, Jim Broadbent

       de hele maand door  3a

★★★★★ ‘Beeldschoon en ouderwets romantisch’ de 
Volkskrant ★★★★★ Het Parool ★★★★★ Cineville
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GAY FILM NIGHT

De nieuwe film van Felix van Groeningen (‘The bro-
ken circle breakdown’ & ‘De helaasheid der dingen’)

Een duik in het nachtleven van Gent, waar broers Jo 
en Frank vol overgave feestcafé Belgica bestieren.

‘Belgica’ vertelt het verhaal van de broers 
Frank en Jo. Jo is een café begonnen 
in het centrum van Gent en vraagt zijn 

broer een handje te helpen. Binnen de kortste 
keren wordt Belgica dé hotspot van het nacht-
leven. Een zelfverklaard oord van verderf, waar 
de rock-’n-roll van de bezwete muren spat. The 
sky lijkt the limit, maar naarmate het succes toe-
neemt, groeien de broers steeds meer uit elkaar.

De Vlaamse regisseur Felix van Groeningen ba-

seerde het verhaal van Belgica deels op het leven van 
zijn vader, die aan de wieg stond van het bekende 
Gentse café De Charlatan. Voor Van Groeningen is 
het zijn vijfde speelfilm, na onder andere ’De helaas-
heid der dingen’ en ‘The Broken Circle Breakdown’, 
waarmee hij vorig jaar nog genomineerd werd voor 
een Oscar en de Franse César voor Beste Buitenlandse 
Film won. ‘Belgica’ beleefde in januari haar wereld-
première op het prestigieuze Sundance Film Festival.

België, 2016•97 min.•Regie Felix van Groeningen
Met Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène Devos, 
Charlotte Vandermeersch

       Zaterdag 5 maart 21.30 uur  
Dagelijks te zien vanaf 9 maart.

SPECIALE VOORPREMIĒRES

In de vroege jaren vijftig steekt een jonge 
Ierse vrouw (Saoirse Ronan, ‘Atonement’, 
‘The Grand Budapest Hotel’) de Atlantische  

Oceaan over om een nieuw leven te beginnen in 
Amerika. Naar het prachtige en bekroonde boek 
van Colm Toíbín (‘Nora’). ‘Brooklyn’ – met Saoirse  
Domhnall, Jim Broadbent en Julie Walters – 
vertelt het verhaal van een jonge immigrant 
in een vreemd nieuw land. Genomineerd voor 
drie Oscars (Beste Film, Beste Actrice (Saoirse 
Ronan) & Beste Script).

Er zijn niet veel kansen voor jonge vrouwen in het 
Ierland van net na de oorlog. Ellis Lacey heeft echter 
geluk. Amerika wordt al lange tijd beschouwd als 

het land van onbegrensde mogelijkheden. Dankzij 
het contact tussen haar familie en een bevriende 
priester in Brooklyn (Jim Broadbent) krijgt Ellis de 
kans om naar New York te verhuizen. Ze besluit de 
kans te grijpen, haar alleenstaande moeder en zus 
achterlatend. Ellis vindt al snel een slaapplek in een 
pension en krijgt een baan in een chic warenhuis in 
Manhattan. Ze kan maar moeilijk wennen aan de 
nieuwe plek en haar nieuwe leven. Tot ze Tony (Emory 
Cohen) ontmoet. Een knappe Italiaanse jongeman 
met een aanstekelijke passie voor het leven. Ellis 
wordt bedwelmd door de liefde en haar heimwee 
verdwijnt. Maar haar nieuw gevonden geluk wordt 
al snel verstoord door een familietragedie ‘thuis’ in 

Ierland. Ellis keert terug, en zal een keuze moeten ma-
ken tussen twee landen en twee verschillende levens. 

Nick Hornby (‘Wild’, ‘An education’, ‘About a 
boy’) baseerde zijn voor een Oscar genomineerde 
script op de veelgeprezen roman van Colm Tóibín. 
Saoirse Ronan is ijzersterk in haar rol als Ellis, die van 
een eenzaam, jong muurbloempje uitgroeit tot een 
volwassen vrouw. Niet voor niets is ze genomineerd 
voor een Oscar. Het Brooklyn van de jaren vijftig is 
neergezet als een romantische droom. Een prachtig 
vormgegeven film over familie, herinneringen en het 
vinden van een nieuw thuis.

Ierland, GB, 2015•111 min.•Regie John Crowley 
(‘Boy A’)•Met Saoirse Ronan, Emory Cohen, Jim 
Broadbent en Julie Walters

Voorpremiéres op 28 februari en 6 maart.

      dagelijks vanaf 16 maart  

‘Jess & James’ is een seksueel geladen combinatie 
van een coming-of-age film, liefdesdrama en road-
movie, tegen het mythische decor van de Argentijnse 
pampa’s.

Jess heeft een gelukkige jeugd met enkele 
geheimen, die hij verbergt voor zijn slimme 
ouders. James woont samen met zijn licht-

geraakte moeder en voelt zich gevangen. Nadat 
ze elkaar hebben ontmoet voor een seksueel 
avontuurtje, besluiten ze om een gezamenlijke 
roadtrip te gaan maken door Argentinië om 
Jess zijn broer, die van hem vervreemd is, te 
ontmoeten. Op hun reis krijgen ze te maken 
met vreemde gebeurtenissen en nemen ze deel 
aan een ménage à trois, wat de twee dichter tot 
elkaar brengt. Samen ontdekken ze een nieuwe 
visie op vrijheid en gelukkig zijn.

Argentinië, 2015•92 min.•Regie Santiago Giralt
Met Martín Karich, Nicolás Romeo, Federico 
Fontán

       maandag 15 februari  

‘Room’ is het aangrijpende verhaal over 
de onvoorwaardelijke liefde tussen een 
moeder en haar zoontje die onder de 

meest hartverscheurende omstandigheden pro-
beren te overleven. De film is gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van Emma Donoghue 
(in Nederland uitgegeven als ‘Kamer’). ‘Room’ 
is genomineerd voor vier Oscars, waaronder 
Beste Film, Beste Regie, Beste Script en Beste 
Actrice (Brie Larson). 

De vijfjarige Jack (Jacob Tremblay) weet niets van 
het bestaan van de wereld. Sterker nog, de wereld 
bestaat voor hem uit de schuur waarin hij en zijn 
moeder (Brie Larson) zijn opgesloten. Zijn moeder 

was zeventien toen ze werd ontvoerd en opgeslo-
ten op deze grimmige plek. De enige bezoeker die 
langskomt, is haar ontvoerder,  tevens de vader van 
Jack. Op een dag vertelt zijn moeder dat er een echte 
wereld bestaat buiten het schuurtje. Een compleet 
nieuwe wereld waarmee Jack na hun ontsnapping 
kennis zal maken.

Terwijl Jacks moeder snakt naar vrijheid, is de 
wereld voor Jack alleen maar eng. Al die mensen, 
geluiden, plekken en dingen maken hem maar bang. 
‘Room’ is een schrijnend, spannend en wonderbaarlijk 
verhaal over overleven en uithoudingsvermogen. 
Brie Larson (‘Short term 12’) won reeds een Golden 
Globe voor Beste Actrice en de kansen zijn groot dat 
ze 28 februari ook een Oscar voor haar rol in ‘Room’ 
uitgereikt krijgt. 

Ierland, Canada, 2015•118 min.•Regie 
Lenny Abrahamson•Met Brie Larson, Jacob 
Tremblay, Sean Bridgers 

       vanaf 3 maart  3gat
Voorpremiéres op 21, 23 feb. en 2 maart

Naar de bestseller ‘Nooit meer slapen’ van Willem 
Frederik Hermans. 

‘Beyond Sleep’ gaat over de overlevings-
tocht van de jonge geoloog Alfred  
Issendorf die in het moerassige noor-

den van Noorwegen op zoek gaat naar meteo-
rieten. De ambitieuze Alfred hoopt dat zijn naam 
door deze reis aan een belangrijk wetenschap-
pelijk bewijs zal worden verbonden. Op deze 
manier probeert hij het werk van zijn vader voort 
te zetten, die tijdens zijn eigen onderzoekspro-
ject om het leven is gekomen. Alfred zoekt, 
struikelt en moet afzien op de wrede toendra 

van Noord-Europa. Verlossing vindt hij pas op 
de grens van waanzin.

‘Beyond sleep’ – van Boudewijn Koole (‘Kauw-
boy’) gaat op donderdag 11 februari in Nederland 
in première. Wij vertonen deze alvast op zondag 7 
februari om 19.15 uur. Deze film komt later terug in 
ons programma.

Nederland, 2016•106 min.•Regie Boudewijn 
Koole (‘Kauwboy’)•Met Thorbjørn Harr, Reinout 
Scholten van Aschat, Pål Sverre Hagen, Anders 
Baasmo Christiansen

       7 februari 19.15 uur  3g

Jess and James

Uniek, aangrijpend, komisch en uiterst bij-
zonder liefdesverhaal van Charlie Kauf-
man, het genie achter de scripts van 

‘Being John Malkovich’ en ‘Eternal sunshine of 
the spotless mind’. Prachtige en ongebruike-
lijk realistische stop-motion animatiefilm. En 

de liefdesscène die het hart van de film vormt 
– uiterst intiem en teder, maar ook bizar en 
hartverscheurend – is misschien wel een van de 
beste liefdesscènes ooit gemaakt voor het witte 
doek. Ook al zijn de geliefden gemaakt van vilt. 
De internationale pers is alvast lyrisch – zo gaf 
de Britse krant The Guardian vijf ★★★★★ en 
noemde de film ‘een klassieker in de wording’. 
Inmiddels is ‘Anomalisa’ genomineerd voor een 
Oscar. 

De middelbare Michael Stone is een gevierde 
spreker – een soort van positiviteitsgoeroe met vele 
fans – die een bestseller heeft geschreven over klant-
vriendelijkheid. Stad en land reist hij af om mensen 
te motiveren en de levens van talloze mensen te 
veranderen. Maar zo opgebeurd als hij keer op keer 

zijn publiek achterlaat, zo leeg en eenzaam voelt hij 
zich van binnen. Eigenlijk maakt niets of niemand 
nog indruk op hem. Het lukt Michael niet meer om 
contact te leggen met ‘echte’ mensen om hem heen 
en hij belandt steeds meer in een sociaal isolement. 
Als hij voor de zoveelste lezing voor een dag naar 
Cincinatti vliegt, ontmoet hij in het restaurant van 
zijn hotel ene Lisa. Lisa werkt in telemarketing en 
is fan van Michael en zijn boeken. Lisa weet wél tot 
Michael door te dringen en opeens heeft Michael 

wél goede gesprekken. Zou zij de liefde van zijn leven 
zijn? Zijn kans op weg naar een gelukkiger bestaan?

‘Anomalisa’ is gebaseerd op Kaufmans eigen, 
gelijknamige theaterstuk. Het benodigde geld voor 
de productie – een passieproject – vond hij deels via 
crowdfunding. Hoewel de film gemaakt is met stop-
motion animatie, vergeet je tijdens de film dat je kijkt 
naar vilten poppen. Alle ‘mensen’ in de film zien er 
hetzelfde uit, maar Michael en Lisa zijn daarentegen 
meer realistisch. Met zijn wat verzonken ogen, zijn 
stoppelbaardje en zijn afwezige, starende blik vergeet 
je gewoon dat hij niet van vlees is.

Kaufman (VS, 1958) begon zijn carrière als schrij-
ver voor de televisie. Het script voor ‘Being John 
Malkovich’ (regie Spike Jonze, 1999) betekende 
zijn grote doorbraak. Voor ‘Eternal sunshine of the 
spotless mind’ (regie Michel Gondry, 2005) won hij 
een Oscar. Zijn regiedebuut maakte hij in 2008 met 
‘Synecdoche, New York’. Voor ‘Anomalisa’ werd Kauf-
man reeds bekroond met de Grote Juryprijs van het 
Filmfestival van Venetië.

 VS, 2015•90 min.•Regie Duke Johnson, 
Charlie Kaufman•Met de stemmen van David 
Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan

       vanaf 24 februari  3st

Maandag 11 januari 2016 werd helaas 
bekend dat David Bowie – zanger, ac-
teur en stijlicoon – op 69-jarige leeftijd 

overleden is. Als eerbetoon aan deze legende 
vertonen we nog eenmaal de documentaire 
‘David Bowie Is’. Nog tot en met 13 maart is de 
tentoonstelling ‘David Bowie is’ te zien in het 
Groninger Museum. Deze brak in het voorjaar 
van 2013 alle bezoekersrecords in het beroemde 
Victoria and Albert Museum in Londen . Het V&A 
kreeg namelijk – als eerste ooit – ongelimiteerd 
toegang tot het ‘David Bowie Archive’ om dit 
overzicht van Bowie’s fantastische carrière te 
organiseren. 

Van deze tentoonstelling – ‘David Bowie is’ – is 
ook een bijzondere documentaire gemaakt, gescho-
ten op de slotavond van de tentoonstelling in Londen. 
De curatoren van V&A, Victoria Broackes en Geoffrey 
Marsh, nemen u mee door deze unieke tentoonstel-
ling. Ook spreken er speciale gasten. Zij allen geven 
een fascinerend inzicht in de meest memorabele 
muziek, foto’s, video’s en kostuums, evenals heel 
persoonlijke items zoals nooit eerder getoonde al-
bumhoezen, handgeschreven teksten, dagboeken 
en decorontwerpen. Een uniek document dat de 
creativiteit en evolutie van David Bowie’s visie en 
ideeën onthult.

Uk, 2014•100min.•Regie Hamish Hamilton
Nederlands ondertiteld!

       zondag 7 februari 11.30 uur  

DAVID 
BOWIE

IS

IN MEMORIAM: DAVID BOWIE
Londen, 8 januari 1947 – New York, 10 januari 2016
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Buurman & Buurman
al 40 jaar beste vrienden!

‘Buurman & Buurman’ bestaan 40 jaar en dat mag gevierd worden! 
Daarom zijn onze doe-het-zelf-vrienden met nog niet eerder 
vertoonde afleveringen nu bij ons te zien. Een uur vol inventief 

geklus met de stemmen van Kees Prins en Siem van Leeuwen.
‘Buurman & Buurman – al 40 jaar beste vrienden!’ is een compilatie van de ongekend 

populaire serie over twee klunzige maar altijd positieve buurmannen. Aan de lopende band 
bedenken de vrienden nieuwe klusideeën om hun levens nog leuker en handiger te maken. 

Het resultaat liegt er niet om: met hun eigenzinnige geklus is niets in huis veilig en de 
ravage blijkt enorm. Vol goede moed zien de buurmannen dit als een mooie aanleiding 
voor een nieuwe klus en lossen ze de mankementen samen weer op! In de gloednieuwe 
afleveringen zien we de hilarische buurmannen klussen aan hun nieuwe badkamer, een 
zelfgemaakte hometrainer en een levensgrote sinaasappelpers, verhuizen ze een immense 
cactus, en wat dacht je van een potje schaken op het dak? Niets is ze te gek. A Je To!

Nederland, 2016•56 min.•Regie Marek Beneš
Met de stemmen van Kees Prins en Siem van Leeuwen

Deze compilatie bevat de volgende 7 nieuwe afleveringen: Cactus, Sinaasappelpers, Zon-
nescherm, Vloer, Badkamer, Hometrainer & Projector.

       de hele maand door  1 Ons advies: vanaf 3 jaar

De kleine prins

Het leven van een meisje van negen jaar staat helemaal in het 
teken van school en volwassen worden. Zo heeft haar moeder 
het voor haar uitgestippeld in een ‘levensplan’. De hele zomer zit 

ze te blokken achter haar bureau. Maar dan zoekt een oude buur-
man, een piloot, contact met haar. De piloot vertelt het meisje over 
een magische ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze prins die 
een wereld van kansen, avonturen en liefde voor hem opende. Door de 
vriendschap met de oude piloot gaat ook voor het meisje een nieuwe 
wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt zien wat 
echt belangrijk is. 

‘De kleine prins’ is gebaseerd op de wereldberoemde bestseller ‘Le petit prince’ van 
Antoine de Saint-Exupéry. 

Frankrijk 2015•108 min.•Regie Mark Osborne•Met de stemmen van Bram van der 
Vlugt, Ruben Nicolai, Loretta Schrijver, Jada Borsato

       te zien op 4 maart  1

Menino
The boy and the world
Een betoverende en diep ontroerende film voor klein en groot. Over de odyssee van een 
Braziliaans plattelandsjongetje op zoek naar zijn vader.

De vrolijke jongen Menino neemt je mee op een reis door een won-
derschone geanimeerde wereld, geïnspireerd op Brazilië. Hij groeit 
gelukkig op in de weelderige natuur. Maar op een dag vertrekt 

zijn vader naar de stad om daar werk te zoeken. Het verlangen om 
zijn vader weer te zien is zo intens, dat Menino naar hem op zoek 
gaat. Hij trekt door fantastische landschappen en vreemde steden. Hij 
ontmoet machines als olifanten en reist mee met schepen als vogels. 

Het is een magische, unieke en originele wereld. Betoverend door haar verbeeldings-
kracht en kleurenrijkdom, ondersteund door de prachtige, swingende muziek. Maar ook 
verbeeldt de film de blik van de filmmaker op het zielloze proces van massaproductie en 
de gevolgen van globalisering. 

De zoektocht van Menino naar zijn vader, waarschijnlijk een van die naamloze arbeiders 
die hij ontmoet, is ontroerend en spannend. Tot het verrassende en emotionele einde aan 
toe. Een must-see voor creatievelingen en idealisten van ouder dan zes die houden van 
verbeelding en verwondering. De film won de belangrijkste prijs in animatie, namelijk de 
Cristal voor beste film in Annecy 2014, en is genomineerd voor de Oscar Beste Animatiefilm. 
In ‘Menino’ wordt gesproken in een fantasietaal.

Brazilië, 2013•Fantasietaal•80 min.•Regie en script Alê Abreu

       te zien op 3 maart  Ons advies: vanaf 7 jaar

Operatie Noordpool

Door een misverstand belanden de 13-jarige Julia en de 8-jarige 
tweeling Ida en Sindre op een verlaten eiland in de Noordelijke 
IJszee. Hun verdwijning wordt spoedig opgemerkt, maar niemand 

heeft enig idee waar de kinderen zijn. De dagen verstrijken terwijl de 
kinderen moeten zien te overleven. Het is oktober; de winterstormen 
komen eraan en de zon laat zich nauwelijks nog zien. Wat doe je als 
er plotseling een hongerige ijsbeer voor je staat? Hoe maak je contact 
met de bewoonde wereld en hoe kom je aan eten?

Een spannend en uitdagend survivalavontuur, dat zich afspeelt in een oogverblindend 
mooi landschap. Voor de hele familie vanaf 7 jaar.

‘Operatie Noordpool’ is gebaseerd op het boek ‘Operasjon Arktis´ van Leif Hamre, in 
wiens spannende en avontuurlijke jeugdboeken luchtvaart en piloten een belangrijke rol 
spelen. In het Nederlands verschenen van zijn hand bijvoorbeeld ‘De Otter 3-2 roept’ en 
‘317 heeft pech’. De crew filmde onder andere op Spitsbergen, onder extreme omstan-
digheden. De gemiddelde temperatuur is er ’s winters -12º C en ’s zomers 6º C. Maar ook 
dagen met een temperatuur van -40º C komen voor.

Noorwegen, 2014•89 min.•Nederlands gesproken•Regie Grethe Bøe-Waal•Met de 
stemmen van Jannemien Cnossen, Simon Zwiers, Dennis Willekens, Huub Dikstaal e.v.a.

       vanaf 10 februari  2ag

Zootropolis
Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. 

De stad bestaat uit verschillende wijken zoals het chique Sahara 
Square en het ijskoude Tundratown. Het is een mengelmoes van 
dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. Het maakt 

niet uit wie of wat je bent, alle dieren kunnen hier terecht, van de 
grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. 

Maar wanneer de optimistische officier Judy Hopps zich aansluit bij de politie, ontdekt 
ze dat het niet zo makkelijk is als eerste konijn bij het politiekorps vol grote, stoere dieren. 
Vastberaden om zichzelf te bewijzen, grijpt ze de kans aan om een zaak op te lossen. Zelfs 
als dat betekent dat ze moet samenwerken met de welbespraakte, sluwe vos Nick Wilde 
om het mysterie op te lossen.

‘Zootropolis’ is de nieuwe film van de wereldberoemde Walt Disney Animation Studios 
(‘Frozen’).

VS, 2016•107 min.•Regie Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
Nederlands gesproken

       vanaf 17 februari  2ga

Genomineerd voor de Oscar Beste Animatiefilm
´Prachtige, gedetailleerde tekenstijl, die herinnert aan het 

werk van Joan Miró en Paul Klee’ – de Volkskrant

Wih
oe! 

Het is
 voorjaarsvakantie!

Een
 vak

antie
 boor

devol m
ooie fi lms. En speciaal voor al onze jongste bezoekers 

gaa
n w

e va
n maand

ag 29
 febru

ari t/m zondag 6 maart al om 10.30 uur open!
Alle

 kind
eren 

die tus
sen 10.30 en 11.

30 uur naar de fi lm komen, krijgen een lekkere traktatie!          Extra
  activiteiten
       tijdens de    
voorjaarsvakantie!
Vanaf maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart organiseren 

we weer leuke knutselactiviteiten tijdens de voorjaarsva-
kantie voor alle kinderen die bij ons naar de film komen.  

Voor en na de film is er weer van alles te doen.
Doe bijvoorbeeld mee met de ‘Buurman & 

Buurman’ wedstrijd of maak een mooie kleur-

plaat! En ga je naar een andere film – naast 

‘Operatie Noordpool’ & ‘Zootropolis’ is 

er nog véél meer te zien – dan mag je 

natuurlijk ook gewoon meedoen met 

de wedstrijd. Zo zijn er o.a. vrijkaartjes 

en een Buurman & Buurman pop te 

winnen en is er meer te doen!

En natuurlijk zijn er ook leuke 

kleurplaten van andere films te 

maken die je mee naar huis mag 

nemen.

Kom dus lekker vroeg tijdens 

de voorjaarsvakantie naar ons toe. Vanaf 

10.30 tot 13.30 uur is er van alles te doen en vertonen we heel veel films!
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Binnenstebuiten
/Inside out (in 2D)
Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan, en dat geldt ook 

voor Riley. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt in San 
Francisco, moet ze haar leventje in het Middenwesten van Amerika 

achter zich laten. Riley laat zich, net als iedereen, leiden door haar 
emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. 

De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley’s hoofd, waar 
ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben moeite 
om zich aan te passen aan het nieuwe leven in San Francisco, wat leidt tot opschudding 
in het Hoofdkwartier. Hoewel Plezier, Riley’s belangrijkste emotie, haar best doet om al-
les positief te houden, ruziën de emoties over hoe ze het beste kunnen omgaan met een 
nieuwe stad, een nieuw huis en een nieuwe school.

Bekroonde film van de beroemde Pixar Studio’s (‘Up’, ‘Wall E’ en ‘The good dinosaur’) 
die je meeneemt naar een heel bijzondere plek: je hoofd!

 
VS 2015•95 min.•Regie Pete Docter, Ronaldo Del Carmen•Met de stemmen van 
Richard Groenendijk, Georgina Verbaan, Marcel Hensema, Peggy Vrijens, Elaine 
Hakkaart

       29 februari  1

Frozen

‘Frozen’ speelt zich af in een vervloekt koninkrijk dat omhuld 
is door een strenge en eeuwige winter. Om een einde te maken 
aan de ijskoude betovering van haar zus – de sneeuwkoningin 

Elsa – gaat Anna met Kristoff, een stoere bergbewoner, op een span-
nende reis. Lukt het haar om het hart van haar zus te laten smelten? 
Met twee Oscars bekroonde Disney klassieker.

VS, 2013•98 min.•Regie Chris Buck, Jennifer Lee•Nederlands gesproken•Met de 
stemmen van Noortje Herlaar, Willemijn Verkaik & Benja Bruijning

       te zien op 2 maart  2a

Shaun het schaap

Shaun is een slim, ondeugend schaapje tussen de andere schapen op 
een boerderij. Omdat hij het leven daar wat saai vindt, bedenkt 
hij een plan om een dagje vrij te nemen en eens wat plezier te 

maken. Maar Shauns kattenkwaad loopt al snel uit de hand. Met hulp 
van de andere schapen moet Shaun voor het eerst de boerderij ver-
ruilen voor de grote stad. Maar de stad is heel anders dan wat ze 
gewend zijn. Het begin van een spannend avontuur!

Shaun het schaap – misschien wel het bekendste schaap ter wereld – in zijn eerste eigen 
speelfilm. Prachtige klei-animatiefilm boordevol gekke avonturen en hilarische grappen 
voor kinderen. En vanwege de heerlijk droge humor ook een aanrader voor volwassenen!

UK, 2015•85 min.•geen dialoog•Regie Mark Burton, Richard Starzak 

       1 & 3 maart  1  Ons advies vanaf vier jaar

The good dinosaur

‘The good dinosaur’ geeft antwoord op een eeuwenoude vraag: 
wat als de meteoor die het leven op aarde voorgoed veran-
derde, niet was ingeslagen? De enorme dinosaurussen zouden 

nooit zijn uitgestorven, maar juist het intelligentste ras op aarde zijn. 
Pixar Animation Studios – bekend van ‘Binnenstebuiten’ en ‘Frozen’ – neemt je mee op een 
spannend avontuur in een wereld van dinosaurussen waar de rollen volkomen zijn omge-
draaid. Een dino genaamd Arlo, een 70 meter hoge tiener-Apatosaurus met een groot hart, 
sluit voor het eerst vriendschap met een mensenkind en noemt hem Spot. Samen gaan zij op 
ontdekkingsreis door een wild en mysterieus landschap. De onzekere Arlo leert zijn angsten 
te overwinnen en ontdekt waar hij daadwerkelijk allemaal toe in staat is.

VS, 2015•100 min.•Regie Peter Sohn•Nederlands gesproken•Met de stemmen van 
Gerard Ekdom, Hero Muller, Manou Cardoso en Niels van der Laan

       t/m 4 maart  2ga

Woezel & Pip
Op zoek naar de Sloddervos!

Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze Varen wordt 
alweer een fraai jaar ouder. Woezel & Pip krijgen de belangrijke 
taak om het verjaardagscadeau te verstoppen, totdat de grote 

dag daar is. Tante Perenboom kondigt aan dat er een hele speciale 
gast komt logeren: het schattige neefje Charlie. 

Al snel ontdekken Woezel & Pip dat het cadeau en hun spullen zijn verdwenen! Wie 
heeft dat gedaan? De Wijze Varen weet het antwoord, maar of de vriendjes daar zo blij 
mee zijn? Woezel & Pip, Buurpoes, Molletje, Vlindertje en Charlie gaan in dit spannende 
avontuur op zoek naar de gevaarlijke indringer. ‘Woezel & Pip – Op zoek naar de Slod-
dervos!’ is een vriendschapsfilm vol kleur, emotie en avontuur.

Het scenario voor het eerste echte lange filmavontuur van Woezel en Pip is geschreven 
door Dinand Westhoff, samen met Michiel Snijders en Arnoud Rijken. De personages 
Woezel & Pip zijn bedacht door Guusje Nederhorst. Zij schreef de verhalen vlak voor haar 
overlijden in 2004.

Nederland, 2016•70 min.•Regie Patrick Raats•Met de stemmen van Rijk Aardse, 
Manaycha Draaibas, Johnny de Mol, Willeke Alberti, Edwin Rutten

       vanaf 29 februari  1

★★★★★ Het Parool 
★★★★★ de Volkskrant 
★★★★★ NRC Handelsblad
Genomineerd voor de Oscar 
Beste Animatiefilm

Genomineerd voor de Oscar Beste Animatiefilm
★★★★ NRC ★★★★ de Volkskrant

Wih
oe! 

Het is
 voorjaarsvakantie!

Een
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antie
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devol m
ooie fi lms. En speciaal voor al onze jongste bezoekers 

gaa
n w

e va
n maand

ag 29
 febru

ari t/m zondag 6 maart al om 10.30 uur open!
Alle

 kind
eren 

die tus
sen 10.30 en 11.

30 uur naar de fi lm komen, krijgen een lekkere traktatie!MA 29 FEBRUARI
11.00 Buurman & Buurman

11.15 Zootropolis
12.15 Woezel en Pip: Op zoek naar de sloddervos

13.30 Operatie Noordpool
15.30 Binnenstebuiten [Inside out]

DI 1 MAART
11.00 Woezel en Pip: Op zoek naar de sloddervos

11.30 Operatie Noordpool
12.45 Buurman & Buurman
13.30 Shaun het schaap

15.30 Zootropolis

WO 2 MAART
11.00 Buurman & Buurman

11.15 Zootropolis
12.15 Frozen

14.00 Operatie Noordpool

DO 3 MAART
11.00 Operatie Noordpool
11.30 Shaun het schaap

13.00 Menino [The boy in the world]
13.30 Buurman & Buurman

14.45 Zootropolis

VR 4 MAART
11.00 Buurman & Buurman

11.15 De kleine prins
12.15 The good dinosaur

12.40 Woezel en Pip: Op zoek 
naar de sloddervos

13.30 Zootropolis

ZA 5 MAART
11.00 Woezel en Pip: Op zoek naar de sloddervos

11.30 Zootropolis
12.45 Buurman & Buurman
13.30 Operatie Noordpool

ZO 6 MAART
11.15 Operatie Noordpool
11.30 Buurman & Buurman

13.15 Zootropolis
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Deze maand:
Nan Goldin - 
I remember your face

‘Er bestaat geen afstand tussen mezelf 
en wat ik fotografeer’ – het is het le-
vensmotto van de inmiddels 62-jarige 

fotograaf Nan Goldin, die tot op de dag van 
vandaag opzien weet te baren met haar uiterst 
persoonlijke, spontane en vaak seksueel getinte 
foto’s. 

Goldin, opgegroeid in Boston, begon al heel vroeg 
in haar carrière met het in beeld brengen van de LGBT-
gemeenschappens in haar stad. Eenmaal naar New 
York verhuisd, begon ze aan wat haar belangrijkste 
en invloedrijkste werk zou worden: ‘The Ballad of 
Sexual Dependency’ (1986). In snapshotstijl brengt 
zij de subculturen van die tijd in beeld, die beheerst 
werden door drugs, geweld en ziektes als aids. 

De Duitse filmmaakster Sabine Lidl volgt de fo-
tograaf op een nostalgische reis langs Parijs, Turijn, 
Wenen en Berlijn. Al reizend vertelt Goldin over haar 
leven, werk, inspiratie en obsessies. Het levert een 
intiem portret op van een charismatisch kunstenaar.

Het werk van Nan Goldin is over heel de wereld 
geëxposeerd. Een eerste reizende tentoonstelling 
van haar werk ging van start in 1996 in het Whitney 
Museum of American Art. Deze tentoonstelling deed 
in 1997 het Stedelijk Museum aan. Het Nederlands 
Fotomuseum toonde in 2010 een retrospectief van 
haar werk tussen 1978 en 2001.

Duitsland, 2013•Engels ondertiteld
62 min.•Regie Sabine Lidl

       Ma 29 febr. 20.30 uur  9a
Let op: deze film is Engels ondertiteld.

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 €1,50 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

‘Knielen op een bed violen’ – naar het 
boek van Jan Siebelink – is een aan-
grijpende liefdesgeschiedenis en een 

klassiek noodlotsdrama over twee mensen die 
zielsveel van elkaar houden. Een ontroerende 
film over liefde, geloof en het maken van keu-
zes. Voor meer informatie: zie de uitgebreide 
synopsis op pagina 1. 

Inleider: Ds. Jurjen Zeilstra (Regenboogkerk)

Nederland, 2016•112 min.•Regie Ben Sombogaart

       Di 16 febr. 14.00 & 20.30 uur  9a

Geloof het of niet, maar God bestaat echt! 
Hij (gespeeld door Benoît Poelvoorde) 
woont in Brussel samen met zijn vrouw 

en tienjarige dochter Ea. Via zijn computer regelt 
(en ontregelt) hij alles op aarde. Van de rijen 
voor de kassa in de supermarkt tot de telefoon 
die rinkelt als je net in bad zit. 

Op een dag komt Ea in opstand tegen de hatelijke 
houding van haar vader. Ze hackt zijn computer en 
verspreidt de sterfdata van iedereen op aarde. Een 

actie die grote gevolgen heeft voor de mensheid, 
want iedereen weet opeens precies hoe lang hij of 
zij nog te leven heeft. God is woedend. Hij ziet geen 
enkele andere optie dan zich onder de bevolking te 
mengen om orde op zaken te stellen. 

Inleider: Pastoor Wietse van der Velde (oud-katho-
lieke parochie St. Vitus)

België, 2015•113 min.•Regie Jaco van Dormael        Di 23 febr. 14.00 & 20.30 uur  

Genomineerd voor maar liefst zes Oscars, 
waaronder Beste Film, Beste Regie en 
Beste Script. In het indrukwekkende film-

drama ‘Spotlight’ stuit de journalistieke onder-
zoeksafdeling van The Boston Globe op een 
zedenzaak binnen de katholieke gemeenschap 
die uiteindelijk een van de grootste schandalen 
uit de Amerikaanse geschiedenis werd. 

Ondanks groot verzet van kerkbestuurders pu-
bliceerde The Boston Globe in januari 2002 haar 

onderzoek. In 2003 ontving de krant de Pulitzerprijs 
voor deze journalistieke daad, die uiteindelijk leidde 
naar vergelijkbare onthullingen in meer dan 200 
steden over de hele wereld.

Inleider: Diaken Helen Gaasbeek (oud-katholieke 
parochie St. Vitus)

VS, 2015•128 min.•Regie Tom MacCarthy

       Di 1 mrt. 14.00 & 20.30 uur  1t

De beroemde Franse filmmaker en foto-
graaf Yann Arthus-Bertrand, bekend 
van documentaires als ’Planet ocean’ en 

‘Home’, vroeg zich af wat ons nou eigenlijk men-
selijk maakt. ‘Ik ben een mens zoals 7 miljard 
anderen. Al 40 jaar fotografeer ik onze planeet 
en de menselijke diversiteit, maar ik heb het 
gevoel dat de mensheid er niet op vooruitgaat. 
Waarom slagen we er nog steeds niet in om 
samen te leven?’ Om het antwoord hierop te 
vinden besteedde hij drie jaar aan het verza-
melen van (real-life) emotionele verhalen van 
meer dan 2000 vrouwen en mannen in meer 
dan 70 landen. Die emoties, die glimlach en 
tranen, die strijd en die lach, zijn de dingen die 
ons allemaal verenigen.

Het unieke document ‘Human’ – met prachtige lucht-
opnames van de aarde – brengt ons oog in oog met 
onze medemens en laat ons nadenken over onze 
eigen levens. Van de kleinste alledaagse verhalen 
tot ongelooflijke levensgeschiedenissen: deze intens 
ontroerende en ongewoon oprechte ontmoetingen 
benadrukken wie en wat we zijn, onze donkerste 
kant, maar ook wat mooi en universeel over ons is.

Inleider: Pastoor Wietse van der Velde (oud-katho-
lieke parochie St. Vitus)

Frankrijk, 2015•192 min.•Regie Yann Arthus-
Bertrand

       Dinsdag 22 maart  1t

In een verlaten kerk voeren het Bachkoor en 
-orkest onder leiding van dirigent Pieter Jan 
Leusink de Matthäus Passion van Johan Sebas-

tian Bach uit voor een groep daklozen. Iedereen 
die aanwezig is, heeft een bijzondere band met 
dit muziekstuk. Zij, maar ook kunstenaars als 
Peter Sellars, Emio Greco, Simon Halsey en Rinke 
Nijburg, proberen uit te leggen welke betekenis 

deze muziek van Bach voor hen heeft en wat de 
invloed ervan op hun leven precies is. 

Inleider: Ds. Heleen Weimar (Regenboogkerk)

Nederland, 2015•90 min.•Regie: Ramón Gieling

       Dinsdag 15 maart  1

‘Into great silence’ is de eerste film ooit 
over het leven in La Grande Chartreuse, 
de vestiging van de legendarische Kar-

tuizer Orde in de Franse Alpen. De monniken 
leven aan de hand van eeuwenoude regels en 
rituelen. De Kartuizer Orde is de meest gesloten 
orde van de rooms-katholieke kerk en is bijna 
helemaal verborgen voor de buitenwereld. Dat 
Philip Gröning toestemming heeft gekregen dit 
klooster als buitenstaander en vooral als filmer 
te betreden, is een unicum te noemen.

Vóór ‘Into great silence’ is er in La Grande Char-
treuse nog nooit gefilmd en de laatste foto’s die 

er genomen zijn, stammen uit de jaren 60. Geen 
dialogen, geen interviews en geen commentaren: 
‘Into great silence’ wórdt het klooster, in plaats van 
er een weer te geven. Een document over bewustzijn, 
absolute aanwezigheid, over mannen die hun leven 
gewijd hebben aan God in de allerpuurste vorm.

Inleider: Ds. Jurjen Zeilstra (Regenboogkerk)

Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, 2005•169 min. 
Regie Philip Gröning

       Di 8 mrt. 14.00 & 20.15 uur  1

Hoewel zijn broer tijdens een eerdere mis-
sie in Afghanistan om het leven kwam, 
accepteert de Duitse soldaat Jesper voor 

de tweede maal een uitzending naar het oor-
logsgebied. Daar raakt hij bevriend met de jonge 
tolk Tarik. Deze sterke speelfilm zoomt in op 
de vraag hoe humaan en behulpzaam solda-
ten in een ‘vredesmissie’ kunnen zijn wanneer 
ze sterk gebonden zijn aan militaire orders en 
bureaucratie.

Jesper is verantwoordelijk voor het bouwen van 
een nieuwe weg, samen met een groep lokale solda-
ten, in een poging een dorpje te beschermen tegen de 
invloeden van de taliban. Doordat de taalbarrière de 
samenwerking bemoeilijkt, wordt de jonge tolk Tarik 
aangesteld. Tarik woont samen met zijn studerende 
zus in Afghanistan, nadat hij jarenlang tevergeefs 

heeft geprobeerd asiel te krijgen in Duitsland. Zijn 
ouders werden vermoord door de taliban.

Al snel ontstaat er een vriendschap tussen Jesper 
en Tarik. Jesper moet het vertrouwen zien te winnen 
van de dorpelingen en van de geallieerde Arbaki-
militairen. Tarik en zijn zus worden ondertussen 
voortdurend bedreigd: hij vanwege zijn werk voor 
de Duitsers, zij omdat ze studeert. Jesper wil beiden 
helpen, maar orders van hogerhand verbieden dit.

Duitsland, 2014•98 min.•Regie Feo Oladag 
(‘Die Fremde’)•Met Ronald Zehrfeld, Mohsin 
Ahmady, Saida Barmaki 

       di 9 februari 20.15 uur  

Films in de veertigdagentijd

Voor de vijfde keer – inmiddels een traditie – 
brengt Filmtheater Hilversum in samenwer-

king met de Regenboogkerk en de oud-katholie-
ke parochie Sint Vitus tijdens de veertigdagentijd 
een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd 
en Pasen of anderszins gaan over lijden en op-
offering. Iedere film wordt voorafgegaan door 
een inleiding en na afloop kort nabesproken.

Movies that Matter presenteert:
In between worlds [Zwischen Welten]

De vier documentaires die te zien zijn:

Ninnoc
Ninnoc heeft grote blauwe ogen, lang 

blond haar, danst, zingt en is eigenzin-
nig. En ze heeft moeite met groepen. 

Waarom moet iedereen zich hetzelfde gedragen, 
iedereen er hetzelfde uitzien? Op haar oude 
school hoorde ze er niet bij, op haar nieuwe 
school laat ze zich niet helemaal kennen. Want 
ze wil zich niet klakkeloos aanpassen, maar is 
ook bang te worden buitengesloten.

Winnaar IDFA Award for Best Children’s Documentary
Nederland, 2016•18 min.•Regie Niki Padidar 

At home in the world
Op de Rode Kruis-school in Denemarken 

worden jonge vluchtelingen zonder vaste 
verblijfsvergunning voorbereid op het 

reguliere onderwijs. Centraal staat de 10-jarige 
Magomed, een introverte, slimme jongen die 
zich steeds meer op zijn gemak voelt in de klas, 
maar tegelijk worstelt met de angst dat zijn 
vader terug moet naar Tsjetsjenië.

  Winnaar IDFA Award for Best Mid-Length Documentary
Denemarken, 2015•58 min.•Regie Andreas Koefoed

Ukrainian sheriffs
In een plattelandsdorp in het zuiden van Oe-

kraïne moet het tragikomische sheriffsduo 
Viktor en Volodja onder andere de diefstal 

van twee eenden op zien te lossen. Als de poli-
tieke ontwikkelingen in het land de dagelijkse 
orde dreigen te verstoren, hebben ze opeens 
hun handen vol.

Winnaar IDFA Special Jury Award for Best Feature-
Length Documentary•Oekraïne, Letland, Duitsland,2015

80 min.•Regie Roman Bondarchuk

Sonita
De 18-jarige Sonita, een Afghaanse vluch-

teling zonder verblijfsvergunning in  
Teheran, droomt van een carrière als rap-

per. Maar vrouwen mogen in Iran helemaal niet 
zingen en als bruid is ze 9000 dollar waard. 
Spannend verslag van een tocht vol tegenslagen 
en successen waarin Sonita met artistieke vuist 
haar vrijheid bevecht.
Winnaar Bankgiro Loterij IDFA Audience Award en IDFA 

DOC U Award•Iran, Duitsland, Zwitserland, 2015
90 min.•Regie Rokhsareh Ghaem Maghami

Liefhebbers van goede documentaires opge-
let! Zondag 6 maart vertonen we nog één 
keer de vier hoogtepunten en winnaars 

van het International Documentary Festival 
Amsterdam, dat afgelopen november werd ge-
houden. Alle films zijn Nederlands gesproken 
of ondertiteld!

Stort jezelf weer lekker in de festivalsfeer. We 
beginnen om 13.00 uur en gaan door tot ongeveer 
18.30 uur. Na de eerste twee films (de korte film 
‘Ninnoc’ en ‘At home at the end of the world’) en 
tussen ‘Ukrainian sheriffs’ en ‘Sonita’ zit er een pauze 
van 20/25 minuten.

Kaartjes voor The Best of IDFA on Tour zijn € 25 (NB. 
er zijn alleen combitickets te koop voor de vier films 
samen, en geen losse kaartjes). Vanwege de grote 
belangstelling adviseren wij u zo snel mogelijk uw 
kaartje te kopen.

Ook Cinevillepashouders kunnen op vertoon van 
hun Cinevillepas naar The Best of IDFA on Tour. Ben je 
Cinevillepashouder? Reserveer dan telefonisch je plek. 

Kaarten dienen uiterlijk een half uur voor aanvang 
afgehaald te worden!

Zondag 6 maart
13.00 uur

Movies that Matter is een initiatief van Amnesty Inter-
national. Spreker bij de film is Bart Hogeveen, werk-
zaam bij het Instituut Clingendael als onderzoeker 
en trainer op het gebied van Internationale Veiligheid 
en Conflicten. Clingendael is een politiek onafhan-
kelijk kennisinstituut dat diverse aspecten van inter-
nationale betrekkingen bestudeert. 

Iedere laatste maandag van de maand presenteert 
Filmtheater Hilversum het maandelijkse programma 
Cracking the Frame, een programma met een in-
ternationale selectie van veelgeprezen kunstfilms 
en films over hedendaagse kunstenaars, filmmakers 

en schrijvers, kortom over mensen die het huidige 
culturele landschap een ander aanzien hebben ge-
geven. De film wordt ingeleid door CB Berghouwer, 
fotograaf en programmamaker van het Kenniscafé 
van de Volkskrant en De Balie.

Le tout nouveau testament

Into great silence [Die grosse Stille]

Erbarme dich

CRACKING THE FRAME
Maandelijks kunstfilmprogramma in samenwerking met

2015/2016

voorpremière Knielen op een bed violen

Spotlight

Human
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See All You Can See 
met               in 

Filmtheater Hilversum!
Onbeperkt* naar de film voor maar € 19,- per maand.
En de Cinevillepas is ook nog eens geldig in 37 andere filmtheaters in Nederland.

Voor meer info: www.cineville.nl/pas
Let op: de Cinevillepas is alleen te koop op www.cineville.nl/pas 
en niet bij ons aan de kassa.

* De pas geeft toegang tot al onze reguliere voorstellingen. 
 Specials als Film & Food of een Ladies Night zijn uitgezonderd.

Slechts € 19,- 

Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk 
deel in eigen hand. Voor 50 procent zelfs, 
zegt de DeForumgast van deze maand: 

Ap Dijksterhuis. 
Dus vergeet de Staatsloterij, dat mooie tweede 

huis en die nieuwe Tesla.
Bij DeForum een gesprek met Ap Dijksterhuis, 

hoogleraar sociale psychologie, Radboud Universiteit 
Nijmegen, en auteur van het onlangs verschenen 
boek ‘Op naar geluk: De psychologie van een fijn 
leven’. Hierin borduurt Dijksterhuis voort op zijn eer-
dere bestseller ‘Het slimme onbewuste’. Hij heeft zich 
verdiept in het onderzoek dat de laatste tijd over 
geluk is verschenen en komt tot verrassende en ook 
praktische conclusies. Zelf zegt hij gelukkiger te zijn 
geworden door dit onderzoek. 

Aansluitend vertonen wij om 21.00 uur de film ‘Amélie 
(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)’.
Lengte ca 60 min.•Entree € 6,50
Combinatie DeForum + film € 13,00

       dinsdag 16 februari 19.30 uur  

‘Black’ vertelt het rauwe verhaal van de 
vijftienjarige Mavela. Ze is zwart en 
lid van de gevreesde Brusselse jeugd-

bende ‘Black Bronx’. Ze wordt gedwongen om 
te kiezen tussen loyaliteit en liefde wanneer ze 
halsoverkop verliefd wordt op een Marokkaanse 
jongen uit een rivaliserende gang. De twee jon-
geren moeten beiden een keuze maken tussen 
trouw aan hun bende of de liefde voor elkaar. 
Een onmogelijke keuze... of niet?

Met ‘Black’ maakten de Belgische regisseurs 
Adil el Arbi en Bilall Fallah een uiterst actuele film. 
Nog voor de aanslagen in Parijs begonnen ze met 
het filmen van dit hedendaagse ‘Romeo en Juliet’-
achtige drama dat zich afspeelt in de Belgische 
wijken Molenbeek en Matonge. 

Het scenario van ‘Black’ is gebaseerd op de suc-
cesvolle boeken ‘Black’ en ‘Back’ van Dirk Bracke. 
De indringende film trok in België in drie weken 
ruim 100.000 bezoekers en won onder andere 
de publieksprijs op het filmfestival van Gent. De 
titelsong ‘Back to Black’, een cover van het nummer 
van Amy Winehouse, wordt gezongen door Oscar 
And The Wolf feat. Tsar B.

België, 2015•95 min.
Regie Adil El Arbi , Bilall Fallah
Met Martha Canga Antonio,
Aboubakr Bensaihi en 
Soufiane Chilah

       8 & 10 februari  4gt

DE OSCARS

Een glamoureuze, broeierige erotische thriller van 
Luca Guadagnino (‘Io sono l’amore’).

De zorgeloze vakantie van het celebrity-
koppel Paul (Matthias Schoenaerts) en  
Marianne (Tilda Swinton) op het zon-

overgoten Italiaanse eiland Pantelleria wordt 
opgeschud door het plotse opduiken van Harry 
(Ralph Fiennes) en zijn dochter Penelope (Da-
kota Johnson).

Harry is een luidruchtige driftkikker. Bovendien is 
hij de ex van Marianne. Wat volgt is een broeierige 

wervelwind van jaloezie, passie, en uiteindelijk ook 
gevaar voor alle betrokken partijen... 

Een zinderende, sexy, zomerse thriller, boordevol 
intriges, lekker eten, prachtige Italiaanse landschap-
pen en beeldschone mode. Gebaseerd op de Franse 
film ‘La piscine’ van Jacques Deray uit 1969.

Italië, Frankrijk, 2015•120 min.•Regie Luca 
Guadagnino•Met Tilda Swinton, Ralph Fiennes en 
Matthias Schoenaerts

       8 mrt vanaf 18.30 uur  3gastd

‘A bigger splash’ gaat 17 maart uit in de Nederlandse 
bioscopen, maar is dinsdag 8 maart alvast te zien in 
combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens onze 
Film&Food special. De prijs voor de film, het eten en 
twee drankjes is slechts € 24,50.

Amélie (Audrey Tautou) is op zoek naar 
liefde, en de zin van het bestaan. Ze 
is een serveerster in het centrum van 

Montmartre, waar ze contact heeft met haar 
buren en klanten, alsmede met een mysterieuze 
fotoverzamelaar. Langzaam realiseert Amélie 
zich dat de weg naar geluk zich niet vanzelf zal 
openbaren, maar dat ze hier initiatief voor zal 
moeten tonen. Zij treft haar geluk door zich in 
te spannen voor het geluk van anderen. Maar 
dan wordt ze zelf verliefd. 

De romantische komedie ‘Amélie’ – inmiddels 
een moderne klassieker – werd in 2001 overladen 
met prijzen. 

Frankrijk, 2011•122 min.•Regie Jean-Pierre 
Jeunet•Met Mathieu Kassovitz, Audrey Tautou, 
Yolande Moreau

       Dinsdag 16 februari  2a

★★★★ ‘Met zijn film schildert regisseur Jeunet  
(‘Delicatessen’) een vriendelijk, kleurrijk (maar blank), 
brandschoon, kortom imaginair, Parijs waar alles 
mogelijk is. Dat pakt onweerstaanbaar uit.’ Cinema.nl
★★★★ ‘Romantische schikgodin in sprookje zonder 
cynisme’ - de Volkskrant

       Ook te zien op zondag 21 februari 

In 1913 nam poolreiziger Fridtjof Nansen deel 
aan een expeditie om een handelsroute te 
vestigen van Noorwegen door de poolzee 

naar het binnenland van Siberië. Het lukte hem 
om via de machtige Yenisei rivier tot aan Kras-
nojarsk te varen, een stad in Zuid-Siberië. Zijn 
dagboekteksten, aangevuld met foto’s van de 
lokale bewoners, vormen fascinerende lectuur, 
waarin hij veel raakvlakken ziet met de koloni-
satie van Amerika. 

‘Sketches of Siberia’ (die in première ging op het 
IDFA) is een associatieve, filmische documentaire in de 
vorm van een road/boatmovie waarin elementen uit 
verleden en heden van Siberië worden gevisualiseerd. 
Binnen thema’s als kolonialisme, bodemexploitatie 
en demografische ontwikkelingen, vooral met be-
trekking tot het lot van de inheemse volken en de 
instroom van veroordeelden en bannelingen, gaan we 

op zoek naar de menselijke maat die in een precaire 
balans verkeert. De observaties van Nansen worden 
gespiegeld aan het heden.

Nederland, 2015•73 min.•Regie Ben van Lieshout

       11 t/m 25 februari  1

‘Zelfs wanneer je een stuk pure hel onder ogen komt, 
blijft “Sketches of Siberia” licht en fluisterend’
– ★★★★ de Volkskrant | ‘Overrompelende beelden 
van oud en nieuw Rusland’– Trouw | ‘Schitterende 
beelden, die een geweldig fotografisch oog verraden’
– Het Parool | ‘In lyrische beelden die je zo zou willen 
inlijsten trekt het [Siberische] landschap in allerlei 
kleurschakeringen aan ons voorbij’– De Filmkrant | 
‘Het goudstof dat aan de film is blijven kleven, neemt 
niemand ons meer af’– NRC

’Anomalisa’: genomineerd voor Beste Animatiefilm: 
24 februari. (dagelijks te zien vanaf 25 februari)

’Room’: 21, 23, 28 februari en 2 maart. 
(dagelijks te zien vanaf 3 maart)

’Brooklyn’: 28 februari, 6 maart. 
(dagelijks te zien vanaf 16 maart)

De volledige lijst met alle Oscarnominaties vind je op www.filmtheaterhilversum.nl

Ook vertonen we nog een 
of enkele keren de volgende 
genomineerde films, 
die we al eerder draaiden: 

’45 years’
(nominatie Beste Actrice – 
Charlotte Rampling)
 
’Son of Saul’ 
(nom. Beste Buitenlandse Film) 

’Youth’ 
(nom. Beste Originele Lied – 
‘Simple Song’ van David Lang) 

‘Amy’ 
(nom. Beste Documentaire)  

’Binnenstebuiten/ Inside out’ 
 
’Shaun het schaap’ 
 
’Menino [The boy and the world]’
 
Deze laatste drie films zijn – 
evenals ‘Anomalisa’ – 
genomineerd voor de 
Oscar Beste Animatiefilm. 

Zondag 28 februari worden de Oscars of-
tewel The Academy Awards – de belang-
rijkste filmprijzen ter wereld – uitgereikt 

tijdens de 88ste Oscaruitreiking in Hollywood.
Koploper met maar liefst 12 nominaties is 

‘The revenant’. Ook films als ‘Spotlight’ en ‘Carol’ 
maken met 6 nominaties een grote kans op het 
felbegeerde gouden beeldje. ‘The Danish girl’ en 
‘Room’ zijn beide genomineerd voor 4 Oscars. En 
ook ‘Brooklyn’ gooit hoge ogen met 3 nominaties, 
waaronder Beste Film.

De belangrijkste 
nominaties op een rij:

Beste Film:
’The Revenant’
’Spotlight’
’Room’
’Brooklyn’
’The Big Short’ 
’Bridge of Spies’
’Mad Max: Fury Road’ 
’The Martian’

Beste Actrice:
Cate Blanchett in ’Carol’ 
Brie Larson in ’Room’ 
Jennifer Lawrence in ’Joy’ 
Charlotte Rampling in ’45 Years’ 
Saoirse Ronan in ’Brooklyn’

Beste Acteur:
Leonardo DiCaprio in ’The Revenant’
Eddie Redmayne in ’The Danish Girl’ 
Michael Fassbender in ’Steve Jobs’ 
Bryan Cranston in ’Trumbo’ 

Matt Damon in ’The Martian’

Beste Regie:
’The Revenant’ Alejandro G. Iñárritu 

’Room’ Lenny Abrahamson 
’Spotlight’ Tom McCarthy
’The Big Short’ Adam McKay 
’Mad Max: Fury Road’ George Miller

Alle blauwgekleurde films zijn nu of de 
komende weken bij ons te zien.

Zondag
28 februari

Voorpremières van genomineerde films in deze programmakrant:

MEER WIJSHEID DAN GELUK

Amélie
[Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain]

Black

★★★★ ‘Zeer geslaagd als nietsontziende, rauwe film’ 
de Volkskrant ★★★★ Het Parool ★★★★ De Telegraaf

Een heerlijke maaltijd 
met aansluitend 
een voorpremière van:

In maart

A bigger splash

The Revenant The Danish girlSpotlight Carol

Sketches of Siberia
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DO 11 FEBRUARI
13.30 An [A sweet taste of life]
13.45 The lady in the van
14.00 The Danish girl
15.45 Sketches of Siberia
16.00 Spotlight
16.30 Publieke werken
17.20 Jheronimus Bosch
18.30 The lady in the van
18.45 An [A sweet taste of life]
19.00 Joy
20.35 The revenant
21.00 Spotlight
21.25 Janis: Little girl blue

VR 12 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 The revenant
14.00 Spotlight
15.35 James white
16.30 An [A sweet taste of life]
16.45 Carol
17.20 Holland, natuur in de delta
18.45 Publieke werken
19.00 The lady in the van
19.15 An [A sweet taste of life]
21.00 The revenant
21.15 Spotlight
21.30 The Danish girl

ZA 13 FEBRUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 An [A sweet taste of life]
14.00 Publieke werken
14.45 Operatie Noordpool
16.00 Spotlight
16.15 The lady in the van
16.45 Janis: Little girl blue
18.30 The revenant
18.45 The lady in the van
19.00 An [A sweet taste of life]
20.50 Spotlight
21.15 The Danish girl
21.30 Joy

ZO 14 FEBRUARI
11.00 Youth
11.15 Operatie Noordpool
12.45 Buurman & Buurman
13.15 Sketches of Siberia
13.30 The revenant
14.00 The lady in the van
14.45 An [A sweet taste of life]
16.05 Spotlight
16.25 The Danish girl
17.00 45 Years
18.30 The lady in the van
18.45 Spotlight
19.00 Joy
20.35 The revenant
21.20 Er ist wieder da
21.30 Janis: Little girl blue

MA 15 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 Spotlight
14.00 An [A sweet taste of life]
15.35 The revenant
16.15 Publieke werken
16.30 Joy
18.30 The lady in the van
18.45 An [A sweet taste of life]
19.00 Spotlight
20.35 The revenant
21.00 The Danish girl
21.30 Gay Film Night: Jess and James

DI 16 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 An [A sweet taste of life]
14.00 Knielen op een bed violen
15.35 Spotlight
16.00 Carol
16.30 The Danish girl
18.15 The lady in the van
18.30 An [A sweet taste of life]
19.30 DeForum
20.30 Knielen op een bed violen
20.45 The revenant
21.00 Amélie

WO 17 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 Operatie Noordpool
14.00 Buurman & Buurman
15.15 Zootropolis
15.35 The revenant
15.45 Spotlight
17.25 Sketches of Siberia
18.15 An [A sweet taste of life]
18.30 Hail Caesar! 
19.00 Spotlight
21.30 Louder thean boms

DO 4 FEBRUARI
13.30 James White
13.45 The lady in the van
14.00 Spotlight
15.15 El botón de nácar*
15.50 The Danish girl
16.30 Carol
17.00 Jheronimus Bosch
18.30 The lady in the van
18.45 James White
19.00 Publieke werken
20.30 The revenant
20.45 Spotlight
21.15 Joy

VR 5 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 The Danish girl
14.00 Spotlight
15.35 The revenant
16.05 Publieke werken
16.20 Youth
18.20 El botón de nácar*
18.45 The lady in the van
19.00 The Danish girl
20.00 James White
20.50 The revenant
21.20 Spotlight
21.45 Janis: Little girl blue

ZA 6 FEBRUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Publieke werken
14.00 The lady in the van
14.45 The good dinosaur
16.00 Janis: Little girl blue
16.15 Spotlight
16.50 Er ist wieder da
18.00 El botón de nácar*
18.45 The lady in the van
19.00 The Danish girl
19.45 James white
20.50 The revenant
21.20 Spotlight
21.35 Joy

ZO 7 FEBRUARI
11.00 The good dinosaur
11.15 Publieke werken
11.30 David Bowie is
13.15 Buurman & Buurman
13.30 James White
13.45 The lady in the van
14.30 The Danish girl
15.15 The revenant
15.50 Spotlight
16.50 Carol
18.25 The lady in the van
18.45 Spotlight
19.15 Beyond sleep 
 [Nooit meer slapen]
20.30 The revenant
21.15 Janis: Little girl blue
21.30 James white

MA 8 FEBRUARI
13.30 James White
13.45 The lady in the van
14.00 The Danish girl
15.15 Publieke werken
15.50 Spotlight
16.20 Joy
17.30 El botón de nácar*
18.30 The lady in the van
18.45 James White
19.10 The Danish girl
20.30 The revenant
20.45 Spotlight
21.30 Black

DI 9 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 Janis: Little girl blue
15.35 Spotlight
15.50 James white
16.15 Joy
18.20 The Danish girl
18.55 The lady in the van
20.15 Movies that Matter: 
 In between worlds
20.40 The revenant
21.00 Spotlight

WO 10 FEBRUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Operatie Noordpool
14.00 The lady in the van
15.00 Spotlight
16.00 Black
16.15 Joy
17.30 El botón de nácar*
18.30 An [A sweet taste of life]
18.45 The lady in the van
19.10 The Danish girl
20.45 The revenant
21.00 Spotlight
21.30 James White

PROGRAMMA
4 februari t/m 9 maart

DO 25 FEBRUARI
13.30 Anomalisa
13.45 Louder than bombs
14.00 Knielen op een bed violen
15.20 The lady in the van
16.00 The Danish girl
16.15 Hail Caesar!
17.25 Sketches of Siberia
18.30 Louder than bombs
18.50 Knielen op een bed violen
19.10 Anomalisa
20.40 The revenant
21.00 Spotlight
21.15 Hail Caesar!

VR 26 FEBRUARI
13.30 Janis: Little girl blue
13.45 Knielen op een bed violen
14.00 The lady in the van
15.35 Anomalisa
16.00 Hail Caesar!
16.15 Spotlight
17.25 45 Years
18.45 Louder than bombs
19.00 Knielen op een bed violen
19.20 Anomalisa
20.55 The revenant
21.15 Spotlight
21.30 Hail Caesar!

ZA 27 FEBRUARI
13.30 Zootropolis
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Knielen op een bed violen
15.00 Operatie Noordpool
15.45 Hail Caesar!
16.15 The lady in the van
17.00 Publieke werken
18.30 Spotlight
19.00 Knielen op een bed violen
19.15 Anomalisa
21.00 The revenant
21.15 Hail Caesar!
21.30 Louder than bombs

ZO 28 FEBRUARI
11.00 Carol
11.15 Zootropolis
11.30 The Danish girl
13.25 Louder than bombs
13.45 Knielen op een bed violen
14.00 Spotlight
15.35 Anomalisa
16.00 Hail Caesar!
16.30 The lady in the van
17.25 Son of Saul
18.15 Knielen op een bed violen
18.45 Voorpremière: Brooklyn
19.30 Hail Caesar!
20.30 The revenant
21.00 Voorpremière: Room
21.30 Anomalisa

MA 29 FEBRUARI
11.00 Buurman & Buurman
11.15 Zootropolis
11.30 The lady in the van
12.15 Woezel en Pip: 
 Op zoek naar de sloddervos
13.30  Operatie Noordpool
13.45 Louder than bombs
14.00 Knielen op een bed violen
15.30 Binnenstebuiten [Inside out]
16.00 The lady in the van
16.15 Hail Caesar!
18.30 Knielen op een bed violen
18.45 Anomalisa
19.00 Hail Caesar!
20.30 Cracking the Frame: Nan Goldin
20.45 The revenant
21.05 Spotlight

DI 1 MAART
11.00 Woezel en Pip: 
 Op zoek naar de sloddervos
11.15 Publieke werken
11.30 Operatie Noordpool
12.45 Buurman & Buurman
13.30 Shaun het schaap
14.00 Spotlight
14.15 Knielen op een bed violen
15.30 Zootropolis
16.30 Hail Caesar!
16.45 The lady in the van
18.20 Louder than bombs
18.40 Knielen op een bed violen
18.55 Anomalisa
20.30 Spotlight
20.45 The revenant
21.00 Hail Caesar!

WO 2 MAART
11.00 Buurman & Buurman
11.15 Zootropolis
11.30 Carol
12.15 Frozen
14.00 Operatie Noordpool
14.25 The lady in the van
15.30 Knielen op een bed violen
16.00 Hail Caesar!
16.30 Anomalisa
18.30 Knielen op een bed violen
18.45 Hail Caesar!
19.00 Anomalisa
20.45 The revenant
21.00 Louder than bombs
21.15 Room

DO 3 MAART
11.00 Operatie Noordpool
11.15 The lady in the van
11.30 Shaun het schaap
13.00 Menino [The boy in the world]
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Knielen op een bed violen
14.45 Zootropolis
15.00 Anomalisa
16.00 Room
16.50 Hail Caesar!
17.10 Louder than bombs
18.30 Knielen op een bed violen
18.55 Room
19.10 Anomalisa
20.45 The revenant
21.00 Spotlight
21.15 Hail Caesar!

VR 4 MAART
11.00 Buurman & Buurman
11.15 De kleine prins
12.15 The good dinosaur
12.40 Woezel en Pip: 
 Op zoek naar de sloddervos
13.30 Zootropolis
14.15 Knielen op een bed violen
14.30 Spotlight
15.45 The revenant
16.30 Room
17.00 Publieke werken
18.45 Anomalisa
19.00 Knielen op een bed violen
19.15 The lady in the van
20.45 The revenant
21.15 Room
21.30 Hail Caesar!

ZA 5 MAART
11.00 Woezel en Pip: 
 Op zoek naar de sloddervos
11.15 Publieke werken
11.30 Zootropolis
12.45 Buurman & Buurman
13.30 Operatie Noordpool
13.45 Knielen op een bed violen
14.15 The lady in the van
15.30 Anomalisa
16.00 Room
16.20 Louder than bombs
17.20 Spotlight
18.30 The revenant
18.45 Knielen op een bed violen
19.50 Anomalisa
21.00 Room
21.30 Hail Caesar!
21.45 Voorpremière: Belgica

ZO 6 MAART
11.00 Voorpremière: Brooklyn
11.15 Operatie Noordpool
11.30 Buurman & Buurman
13.00 The Best of IDFA
13.15 Zootropolis
13.30 Knielen op een bed violen
15.30 Anomalisa
15.45 Room
17.15 The lady in the van
18.20 Room
18.40 Knielen op een bed violen
19.15 Hail Caesar!
20.40 The revenant
20.55 Spotlight
21.25 Anomalisa

MA 7 MAART
13.30 Hail Caesar!
13.45 Room
14.00 Knielen op een bed violen
15.45 Carol
16.15 Anomalisa
16.30 The lady in the van
18.30 Hail Caesar!
18.45 Anomalisa
19.00 Knielen op een bed violen
20.35 The revenant
20.50 Room
21.15 Louder than bombs

DI 8 MAART
13.30 Knielen op een bed violen
14.00 Into great silence
15.45 Hail Caesar!
16.15 Room
18.15 Hail Caesar!
18.30 Anomalisa
18.30 Film & Food met voorpremière: 
 A bigger splash
18.45 Knielen op een bed violen
20.15 Into great silence
21.00 Room

WO 9 MAART
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Knielen op een bed violen
14.00 Operatie Noordpool
14.45 Zootropolis
16.00 Room
16.15 Hail Caesar!
17.00 The lady in the van
18.45 Knielen op een bed violen
19.00 Room
19.15 Anomalisa
21.00 Hail Caesar!
21.15 Louder than bombs
21.30 Belgica

 
DO 18 FEBRUARI
13.30 The lady in the van
13.45 Hail Caesar!
14.00 An [A sweet taste of life]
15.35 Joy
16.00 Spotlight
16.15 Publieke werken
18.30 The lady in the van
18.45 An [A sweet taste of life]
19.00 Hail Caesar!
20.35 The revenant
21.00 Spotlight
21.15 The Danish girl

VR 19 FEBRUARI
13.30 An [A sweet taste of life]
13.45 Louder than bombs
14.00 Hail Caesar!
15.45 Spotlight
16.00 Carol
16.15 The lady in the van
18.30 Louder than bombs
19.00 An [A sweet taste of life]
19.15 Hail Caesar!
20.45 The revenant
21.15 Spotlight
21.30 The lady in the van

ZA 20 FEBRUARI
13.30 Operatie Noordpool
13.45 Buurman & Buurman
14.00 The lady in the van
15.00 Hail Caesar!
15.30 The revenant
16.00 Zootropolis
18.20 Louder than bombs
18.45 An [A sweet taste of life]
19.15 The lady in the van
20.30 The revenant
21.00 Spotlight
21.20 Hail Caesar! 

ZO 21 FEBRUARI
11.00 Buurman & Buurman
11.15 Amélie
11.30 Zootropolis
12.15 Operatie Noordpool
13.45 The lady in the van
14.00 An [A sweet taste of life]
14.15 Spotlight
16.00 Hail Caesar!
16.15 Louder than bombs
16.45 Film & Literatuur: 
 Knielen op een bed violen
18.25 Hail Caesar!
18.45 The Danish girl
19.00 Film & Literatuur: Room
20.30 The revenant
21.00 Amy
21.20 Janis: Little girl blue

MA 22 FEBRUARI
13.30 The revenant
13.45 An [A sweet taste of life]
14.00 Hail Caesar!
16.00 Spotlight
16.15 The lady in the van
16.30 Louder than bombs
18.30 The lady in the van
18.45 Hail Caesar!
19.00 An [A sweet taste of life]
20.35 The revenant
20.50 Spotlight
21.15 Louder than bombs

DI 23 FEBRUARI
13.30 Hail Caesar!
13.45 Louder than bombs
14.00 Le tout nouveau testament
15.35 The revenant
16.00 An [A sweet taste of life]
16.30 El botón de nácar*
18.15 Louder than bombs
18.30 The lady in the van
18.30 Film & Food met voorpremière:
 Room
18.55 Hail Caesar!
20.30 Le tout nouveau testament
21.00 Spotlight

WO 24 FEBRUARI
13.30 Operatie Noordpool
13.45 The lady in the van
14.00 Hail Caesar!
15.30 Zootropolis
16.00 Louder than bombs
16.15 Spotlight
18.30 An [A sweet taste of life]
18.45 Anomalisa
19.00 Hail Caesar!
20.35 The revenant
20.50 Louder than bombs
21.10 Knielen op een bed violen

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

www.filmtheaterhilversum.nl
 Volg ons ook op:

 Filmtheater-Hilversum
 @FilmHilversum

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

Normaal € 8,50
65-plus € 7,50

 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50
 Kinderfilms € 6,50

 Matinees ma t/m vr € 7,00

De kassa is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag open vanaf 10.30 uur.  Online kaartverkoop via onze website.

€ 0,50 Toeslag lange films
€ 1,00 Toeslag 3D-films
€ 0,50 Toeslag 3D-kinderfilms
€ 8,50 Partijtjes per kind 
 (incl. div. extra’s)

Entreeprijzen

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Nalatenschapsdossier  
& Boedelbegeleiding

www.viaverspoor.nl   035 5313432

 ,  
gevoel voor mensen,

verstand van 
(nabestaanden) zaken 

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

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

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een droom huis in Frankrijk
Juridisch en fiscaal advies

*El botón de nácar [The pearl button]

De Canon 
Zilveren Camera
De Canon Zilveren Camera is de belangrijkste prijs voor fotojour-

nalisten in Nederland. Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt voor 
de beste persfoto van het jaar. In Museum Hilversum worden 

bijna 200 genomineerde en winnende foto’s in negen verschillende ca-
tegorieën getoond, waaronder nieuws, dagelijks leven, natuur en sport. 
Een indrukwekkende tentoonstelling met unieke foto’s die het verhaal 
achter het nieuws vertellen en die je graag met eigen ogen wilt zien. 

De expositie is van 24 januari tot en met 28 februari in Museum Hilversum 
te zien. 

Maar ook aan de kunstmuur in Filmtheater Hilversum – tussen de rode en 
de groene zaal – worden enkele foto´s getoond.

Museum Hilversum vind je aan de Kerkbrink 6 in Hilversum. 
Voor meer informatie: www.museumhilversum.nl 

Klaas Jan van der Weij
Rookie, start van de Kidsrun tijdens het NK indoor.

Apeldoorn, 22 februari 2015

Bart Koetsier
Aanslag op Charlie Hebdo

Parijs, 7 januari 2015

Nu te zien in

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


