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Beste bezoekers en filmliefhebbers,

Origineel, vermakelijk, verrassend, actueel 
én intelligent. Meteen bij het zien van deze 
film op het Filmfestival van Cannes in mei 

was het duidelijk: ‘Parasite’ moet de opener worden 
van de zevende editie van ons eigen filmfestival. 
Niet voor niets kreeg deze zwarte komedie op het 
Filmfestival van Cannes de Gouden Palm voor Beste 
Film. “Briljant op alle niveaus”, oordeelde de jury. 
We zijn er dan ook erg trots op dat we ons festival 
met deze wervelende film mogen openen.

‘Parasite’ is slechts een van de 25 voorpremières - 
een selectie van het beste wat de filmfestivals van 
Cannes, Venetië en Toronto te bieden hebben - 
die we dit jaar voor je klaar hebben staan. En deze 
voorpremières vormen slechts de helft van al het 
moois wat we op ons programma hebben, want 
we vertonen dit jaar meer dan 50(!) films op ons 
festival. We nemen namelijk – speciaal voor deze 
editie – een extra, vierde (mini-)zaal in gebruik: de 
filmcontainer. 

Zoals je ongetwijfeld hebt gelezen of gehoord, 
zijn we achter de schermen druk bezig met het 
maken van plannen voor de uitbreiding van ons 
filmtheater. Afgelopen december hebben we het 
naastgelegen pand waarin voorheen restaurant 
‘Nolleke’ zat aangekocht. Om dit te vieren openen 
we nu alvast – speciaal voor dit festival - in een heu-
se mobiele bioscoop een extra mini-zaal waarin 
we vier dagen lang een selectie van de fijnste mu-
ziekfilms en documentaires van de laatste jaren 
voor je vertonen. Want muziek is dit jaar wederom 
een belangrijk thema van het festival. Je vindt de 
filmcontainer, met 15 heerlijke stoelen en perfect 
beeld en geluid,  op het Herenplein voor onze 
deur. En ‘Nolleke’ bouwen we speciaal voor het 
festival om tot pop-up café Hillywood waar elke 
dag optredens van een aantal geweldige singer-
songwriters plaatsvinden. Speciaal voor het festi-
val geprogrammeerd door onze muzikale partner 
Poppodium De Vorstin. Ook de jaarlijkse filmquiz, 
gepresenteerd door  filmfanaat en filmtheaterme-
dewerker Paul van Es, vindt plaats in het pop-up 
café Hillywood, dat elke dag geopend is van 16.00 
tot 23.30 en zondag al vanaf 13.00 uur.

Beeld uit: SORRY WE MISSED YOU
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Naast het pop-up café en de speciale muziek-
filmprogrammering in de filmcontainer, vind je 
uiteraard ook veel muziek terug in onze reguliere 
zalen. Zo kun je bijvoorbeeld op donderdagavond 
genieten van een bijzondere concertfilm van Me-
tallica en het San Francisco Symphony Orchestra 
en is Roger Waters zaterdagavond te bewonderen 
in ‘Us + Them’. Op zondagochtend  geeft het Van 
Lennep Kwartet een speciaal mini-concert vooraf-
gaand aan de documentaire ‘Itzhak’  (over violist 
Itzhak Perlman) en komt Sing Out!, het internati-
onale vrouwenkoor uit Hilversum, speciaal voor de 
vertoning van ‘Judy’ een mini-concert geven waar-
in ze onder andere Judy Garlands ‘Somewhere 
Over the Rainbow’ ten gehore brengen. Maar ook 
staan er films over PJ Harvey, Aretha Franklin en 
David Crosby op het programma. Kortom, teveel 
om op te noemen. Je vindt het allemaal verderop 
terug in dit festivalmagazine.

Bijzonder vereerd zijn we met de komst van een 
aantal bijzondere gasten. Zo is op zondag 13 ok-
tober niet alleen regisseur Alex van Warmerdam 
aanwezig voor een Q&A na afloop van zijn film 
‘Grimm (re-edit)’, ook beantwoordt regisseur Anna 
van der Heide na afloop van de vertoning van haar 
film ‘De Liefhebbers’ vragen uit het publiek en 
reist het legendarische modepioniers duo Hans & 
Puck af naar Hilversum voor een Q&A, aansluitend 
op de vertoning van de docu ‘Puck & Hans – Made 
in Holland’. 

Last but not least; ook vertonen we dit jaar weer 
aanstormend jong talent van het MBO College 
Hilversum met de winnaars van de Student Short 
Film Awards. Tevens is dit festival de start van twee 
nieuwe maandelijkse specials: Boek & Film met 
actuele boekverfilmingen in samenwerking met 
Boekhandel Voorhoeve en Women in Film, een se-
rie van 6 films, waarin vrouwelijke regisseurs cen-
traal staan. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we een ge-
weldig festivalprogramma hebben neergezet, 
maar het echte festival wordt natuurlijk gemaakt 
door jullie, onze bezoekers. En uiteraard door onze 
vrijwilligers zonder wiens tomeloze inzet dit alles 
niet mogelijk zou zijn.

Geniet van het filmfestival!

Daniëlle, Fred, Nathalie, Nienke, 
Pinky, Simone en Luc

P.S.: Mocht je tijdens het festival zin hebben in 
een lekkere pizza, bezoek dan ons winterter-
ras met een echte houtoven pizzeria. Die vind je 
naast pop-up café Hillywood.
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PARASITE

FEESTELIJKE
OPENINGSAVOND

We openen het festival dit jaar met de meesterlijke 
zwarte komedie ‘Parasite’, die op het Filmfestival 
van Cannes werd bekroond met de Gouden Palm 

voor Beste Film. 

Als openingsact voor en na de film hebben we The Streetbeat 
Empire weten te strikken! Hun dampende stoofpot van 30’s 
swing, hot jazz, afrobeat, secondlinefunk, reggae en andere 
stijlparels die dit verder met gitaar, melodica, sax, sousafoon en 
drums gewapende sextet uitserveert, zullen de openingsfilm 
´Parasite´ nog beter laten binnenkomen. 

Voorafgaand aan de film (19.30 uur) én na afloop trakteren zij 
ons op een nooit eindigende missie om het Herenplein in een 
danswalhalla om te toveren. Dit alles onder leiding van de als 
heuse voodoohogepriester uitgedoste Alex Siegers. 

Om 20:15 uur wordt het festival officieel geopend. 

Kaarten voor de openingsavond zijn € 12,50 en te koop via onze 
website en kassa. Dit is inclusief ontvangst met een glaasje bub-
bels en hapjes. Voor Cineville pashouders is er een toeslag van   
€ 4,50.

OPENINGSFILM:
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Vermakelijk, verrassend en intelligent en op het Filmfestival 
van Cannes 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 le-
vert 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 een kans om op geheel eigen 
wijze in hun levensonderhoud te voorzien en raken ze verwikkeld in 
een onverwacht incident.

Wo 20:15
Do 15:45

Vr  21:15

Zuid-Korea 2019 | 132 min. 
Regie Joon-ho Bong 

Met Kang-ho Song, Sun-kyun Lee
4gt
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KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN

Kaartverkoop 
Kaarten voor Filmfestival Hilversum zijn online via www.filmthe-
aterhilversum.nl en aan onze kassa te koop. Deze is maandag 
t/m donderdag geopend vanaf 13.00 uur en op vrijdag, zaterdag 
en zondag vanaf 10.30 uur. Tijdens het festival is de kassa extra 
vroeg geopend: op donderdag, vrijdag en zaterdag om 10.30 uur 
en op zondag om 10.00 uur. Haal gereserveerde kaarten op tijd 
op; alle reserveringen vervallen een half uur voor aanvang van 
de voorstelling. 

Tarief 
Tijdens het filmfestival gelden voor de filmvoorstellingen onze 
reguliere ticketprijzen. Voor sommige voorstellingen geldt een 
afwijkende toegangsprijs. Dit staat aangegeven bij de desbetref-
fende voorstelling. Er kan uiteraard wel gebruik gemaakt wor-
den van de Filmtheater cadeaubonnen- en passen of de Natio-
nale Bioscoopbon. 

Cineville 
Cineville-pashouders kunnen met hun pas naar alle filmvoor-
stellingen van het festival. Bij afwijkende toegangsprijzen beta-
len zij een toeslag. Uiteraard kunnen Cineville-pashouders ook 
reserveren voor filmvoorstellingen. Dit kan op onze website of 
telefonisch op 035 623 54 66. Cineville-pashouders kun-
nen gereserveerde kaartjes niet eer-
der dan 1,5 uur voor aanvang van de 
voorstelling ophalen. Een half uur 
voor aanvang van de voorstelling ver-
vallen alle niet afgehaalde reserverin-
gen. Nog geen Cineville-pas? Deze is 
te koop op www.cineville.nl/pas en is 
niet verkrijgbaar aan onze kassa. 

Vroege-vogel-bonus! 
Voor alle bezoekers van de eerste ochtendvoorstellingen (11.00, 
11.15 en 11.30 uur) op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober is er een 
gratis kopje koffie of thee. 

Bereikbaarheid 
Filmtheater Hilversum is gemakkelijk per openbaar vervoer be-
reikbaar. Vanaf station Hilversum is het circa vijf minuten lopen. 
Wie met de auto komt, adviseren we te parkeren in de parkeer-
garages Hilvertshof, Gooiland of Gooise Brink. 

Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211 DR Hilversum 
Telefoon 035 623 54 66 | www.filmtheaterhilversum.nl.
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PRESTO
Coffee

POP-UP CAFÉ HILLYWOOD, PIZZA’S, 
SINGER-SONGWRITERS EN MEER!

Pop-up café Hillywood (voorheen Nolleke).

Viva la Pizza uit Apeldoorn komt perfec-
te hout gestookte pizza's  bakken. De 
kundige pizzabakkers maken je pizza 

van het beste deeg en met verse ingrediënten!

Het pand naast ons (voorheen Nolleke) is in-
gericht als gezellig café. Elke dag zullen hier 
i.s.m. Podium De Vorstin singer-songwriters 
optreden (zie pag 42 en 43) , kun je bordspel-
letjes spelen en op zaterdag meedoen aan de 
filmquiz (zie pag. 39).

Heerlijke taarten van Presto Coffee & 
More worden tijdens het festival bij ons 
verkocht. Zo zal er o.a. keuze zijn uit 

lemon cheesecake, carrot cake en appeltaart.  

Maar je kunt bij Presto ook broodjes en tosti’s 
halen en deze bij ons opeten. Ze zitten op 
maar 50 meter bij ons vandaan.

Zie pagina 44 voor hun speciale  
Filmfestival aanbiedingen!

Openingstijden pop-up café Hillywood
  DO 10-10 16:00 uur – 23:30 uur
 VR 11-10 16:00 uur – 23:30 uur
 ZA 12-10 16:00 uur – 23:30 uur
 ZO 13-10 13:00 uur – 23:30 uur

Presto Coffee & More

Tonijn & rode ui  •  Salami & Rucola  •  Geitenkaas & rode ui
Siciliaans gehakt met venkelzaad  •  Paprika & champignon

Viva la Pizza!
Op het pleintje tussen het Filmtheater en 
ons pop-up café Hillywood staan ze met hun 
houtgestookte ovens voor je klaar. Reserveren 
is niet nodig, de pizza’s (22 cm) zijn snel klaar. 
Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
kun je vanaf 17:00 uur je bestelling plaatsen. 
Een pizza kost € 8,50.

Het  terras van pop-up café Hillywood wordt 
ingericht met vuurkorven, gezellige lampjes 
en je kunt hier een pizzaatje eten! 

Tijdens het Filmfestival hebben we dit jaar pop-up café Hillywood!

Timetable Singer-Songwriters
  DO 10-10 21:00 - 21:45 Jasper Schalks
  VR 11-10 19:30 - 20:15 Gyo Kretz
 VR 11-10 21:00 - 21:45 Janna Lagerström
 ZA 12-10 19:00 - 19:45 Lotte Walda
 ZO 13-10 13:30 - 14:15 Maddy Moreah
 ZO 13-10 15:00 - 15:45 Scott & Young

9 t/m 13 oktober 2019
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Een innemend verhaal over het seksu-
ele ontwaken van een jonge mannelijke 
danser. ‘And Then We Danced’ is een 

film boordevol dans over verboden liefde in 
het Georgische ballet.  

Al van jongsaf aan traint Merab samen met 
zijn danspartner Mary met het Nationaal Ge-
orgisch Dansensemble. Zijn wereld komt op 
z’n kop te staan wanneer de charismatische 
Irakli op het toneel verschijnt. Niet alleen 
wordt hij Merabs grootste concurrent, maar 

Georgië, Zweden 2019 |  105 min. 
Regie Levan Akin 

Met Ana Javakishvili, 
Bachi Valishvili, Levan Gelbakhiani

3stdh

AND THEN WE DANCED
Za  20:30
Zo 18:10

Een jonge Aretha Franklin zingt een van 
de mooiste concerten ooit in deze waan-
zinnige vijfsterrendocumentaire. 

Los Angeles, 1972. Onder begeleiding van een 
bevlogen koor en in aanwezigheid van tal-
loze opmerkelijke gasten (o.a. haar vader en 
Mick Jagger) neemt Franklin in twee dagen 
haar legendarische album ‘Amazing Grace’ 
op. Godzijdank zijn deze extatische sessies op 
film vastgelegd, al zagen ze door technische 
problemen tot op heden nooit het daglicht. 
Regisseur Sydney Pollack, die de leiding over 
de opnames had, maakte een fout waardoor 
beeld en geluid niet synchroon liepen. Dank-
zij moderne technologie is dit onlangs wel 
mogelijk gemaakt.

De film lag 47 jaar op de plank, maar deze 

VS 2019 | 87 min. 
Regie Alan Elliott, Sydney Pollack

1

ARETHA FRANKLIN: AMAZING GRACE
Do  11:15

Za  20:45
Zo  19:15

ook zijn grootste verlangen. Inmiddels is deze 
film verkozen tot de officiële Zweedse Osca-
rinzending!

legendarische concertfilm, waarin Aretha 
Franklin haar gospelalbum ‘Amazing Grace’ 
maakte met een koor in de New Temple Mis-
sionary Baptist Church te Los Angeles, was 
het wachten meer dan waard. Het resultaat is 
ultieme ontroering: met haar prachtige stem 

reikt Franklin uit naar God, terwijl de rest van 
de kerk huilend en schreeuwend volgt. Dit 
muzikale gebed leidt niet enkel tot kippenvel, 
maar zorgt ook voor een rotsvaste overtuiging 
dat Aretha inderdaad de beste gospelzange-
res ooit is.

Filmfestival Hilversum10



Het leven van zestiger Victor (Daniel Au-
teuil) raakt ontregeld wanneer suc-
cesvol zakenman Antoine hem kennis 

laat maken met een nieuwe en unieke manier 
van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn 
cliënten namelijk de kans om door een com-
binatie van slimme trucages en het naspelen 
van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, 
naar een moment naar keuze.

Victor besluit de meest memorabele week uit 
zijn leven te herbeleven, die waarin hij veertig 
jaar geleden zijn grote liefde Marianne (Fanny 
Ardant) voor het eerst ontmoette, veertig jaar 

Energiek en sympathiek in zwart-wit 
geschoten coming-of-age drama over 
de twee Schotse vrienden Spanner en 

Johnno. ‘Beats’ is een universeel verhaal over 
vriendschap, verzet en de kracht van samen 
sterk staan, op de ritmes van een opzwepende 
soundtrack.

Spanner is een losbol en woont bij zijn crimi-
nele broer, Johnno is nogal braaf en angstig 
en verhuist met de rest van het gezin binnen-
kort naar de stad. De twee hebben eigenlijk 
maar weinig gemeen, behalve hun liefde voor 

eerder.. 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 moder-
ne gemakken...

LA BELLE ÉPOQUE

BEATS

Frankrijk 2020 |  115 min. 
Regie Nicolas Bedos 

Met Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier, Fanny Ardant

VK 2018 | 96 min. 
Regie Brian Welsh 

Met Cristian Ortega, Laura Fraser, 
Lorn Macdonald

3ght

Do  19:10
Vr  15:40
Za  13:55

Za  22:35

dancemuziek. In hun laatste nacht samen 
stelen ze geld van Spanners broer en laten ze 
zich meevoeren door de anarchie en de roes 
van de raves (wilde dance-feesten).

Het verhaal speelt zich af in 1994, toen de 
Britse regering de Criminal Justice and Public 

Order Act uitvaardigde om illegale raves te 
kunnen aanpakken. Die wet verbood namelijk 
het laten horen van ‘repetitive beats’ in open-
bare ruimtes. 

Vanaf januari 2020 in de Nederlandse biosco-
pen, tijdens het filmfestival vast bij ons te zien.
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Droogkomisch Vlaams drama over de 
37-jarige Dorien. Ze heeft een goedlo-
pende dierenartspraktijk, twee lieve 

kinderen en een succesvolle echtgenoot. Van 
buiten lijkt alles in orde. Toch is er iets mis. 
“Zwart gat van ongekende grootte”, luidt de 
kop in de krant die ze openslaat. Het zou over 
haar leven kunnen gaan. Wanneer het precies 
is gebeurd, weet ze niet, maar ergens onder-
weg is het misgegaan. 

Slecht nieuws volgt op nog slechter. De hu-
welijksproblemen van haar ouders, een oude 

België 2019 | 106 min. 
Regie Anke Blondé 

Met Kim Snauwaert, Dirk van Dijck, 
Katelijne Verbeke

affaire die nog altijd rondspookt en een akelig 
ziekenhuisbezoek zetten Doriens leven in een 
ander licht.

Met de bedachtzame Dorien creëren film-
maker Anke Blondé en hoofdrolspeler Kim 
Snauwaert een herkenbare en sympathieke 

THE BEST OF DORIEN B

heldin. Ze is niet het type om overhaaste be-
slissingen te nemen. Maar dat er iets zal veran-
deren staat vast.

Do 11:30
Zo  13:25

Do  21:30
Zo  17:15

DAVID CROSBY: REMEMBER MY NAME

David Crosby maakte in de jaren ‘60 deel 
uit van de groep The Byrds, om vervol-
gens met de band Crosby, Stills & Nash 

(& Young) absolute roem te vergaren. 

Tegenwoordig bijna 80 jaar oud en de don-
kere haren veranderd in witte lokken, is de 
‘Gandalf van Woodstock’, ondanks verschil-
lende ingrijpende operaties en gebeurtenis-
sen, gelukkig nog steeds in leven. Hij deelt zijn 
indrukwekkende verhaal in deze nieuwe do-
cumentaire van producent Cameron Crowe 
(‘Pearl Jam Twenty’, ‘Almost Famous’).

VS 2019 95 min. 
Regie A.J. Eaton

(Engels gesproken, niet ondertiteld)

Met humor vertelt Crosby over zijn 50-jarige 
reis als muzikant en activist in de Californi-
sche rockscene, van zijn Laurel Canyon-dagen 
met Joni Mitchell en extatische uitvoeringen 
met CSNY, tot donkere tijden in de gevange-
nis en spijtige breuken met geliefde bandle-

den. Crosby’s bereidheid om zijn persoonlijke 
worstelingen bloot te leggen vormt met de 
ontwapenende interviewstijl van producer 
Cameron Crowe een krachtige combinatie. 

Filmfestival Hilversum12



DEERSKIN
Zo  19:00

‘Deerskin’ is een onderkoelde, hilari-
sche en volstrekt originele zwarte 
komedie over een man die geob-

sedeerd is door zijn designer hertenleren jas.

De 44-jarige George weet via via een desig-
ner hertenleren jas te kopen. Het kost hem 
al zijn spaargeld, maar bij de aankoop van de 
jas geeft de verkoper hem wonderlijk genoeg 
een digitale videocamera cadeau. Daarop be-
sluit George zich voor te doen als filmmaker. 
Hij is zo geobsedeerd door zijn jas dat hij van 
mening is dat het de enige op aarde moet 

Frankrijk 2019 | 77 min. 
Regie Quentin Dupieux 

Met Adèle Haenel, Jean Dujardin

zijn. Met behulp van Denise begint hij aan een 
bizarre missie waardoor hij steeds dieper in 
de criminele wereld terechtkomt.

In ‘Deerskin’ zijn de hoofdrollen voor Jean 
Dujardin (‘The Artist’) en de Franse “rising star” 
Adèle Haenel (‘Portait de la jeune fille en feu’ 

We zijn erg benieuwd 
wat jullie van de 
films op het festi-

val vinden. Tijdens het festival 
delen we bij iedere voorstelling 
stembriefjes uit. Daarop kun je 
je waardering aangeven door te 
scheuren. 

Met een 5 geef je bijvoorbeeld 
aan dat je het meesterlijk vond, 
met een 4 geef je aan dat je de 
film heel goed vond en met een 
3 vond je het een gemiddelde 
film, etc. Geef deze stembiljet-
ten a.j.b. af bij het verlaten van 
de zaal. Wij verzamelen alle 
scores en onder de stemmers 
verloten we 5x2 vrijkaartjes. Via 
onze website en nieuwsbrief 
publiceren we na afloop van 
het festival de publieksfavorie-
ten en de gelukkige winnaars 
van de vrijkaartjes.

STEM MEE VOOR DE PUBLIEKSFAVORIET!

5

4

3

2

1

meesterlijk!

heel goed

gemiddeld

niet zo goed

slecht

Wij zijn benieuwd wat je van deze film vond.

Zou je een scheurtje kunnen maken bij het 

cijfer dat het best uw waardering weergeeft?

Graag uw briefje afgeven bij het verlaten van 

de zaal. Hartelijk dank!

Op onze website maken we bekend wat de 

publieksfavorieten zijn en hoe alle films door 

het publiek beoordeeld zijn.

Onder alle stemmers en deelnemers 

verloten we 5x2 vrijkaartjes!

Wil je hier kans op maken? 

Laat dan hieronder je naam en je emailadres 

achter.

Wil je volledig van al onze films, 

voorpremieres en specials op de hoogte zijn? 

 Streep dan dit vakje aan, dan ontvang je 

iedere woensdag onze email nieuwsbrief met 

ons volledige programma.

die ook tijdens Filmfestival Hilversum te zien 
is). ‘Deerskin’ was de openingsfilm van de 
Quinzaine op het filmfestival in Cannes en 
werd daar overladen met positieve recensies.
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Een prachtig familiedrama waarin de 
Chinees-Amerikaanse studente Billi 
wordt geconfronteerd met sociale fa-

milietradities. Haar oma in China wordt ziek 
en de familie komt na lange tijd weer bij elkaar.

Wanneer de familie van Billi erachter komt 
dat hun geliefde grootmoeder terminale 
longkanker heeft, besluiten ze om de groot-
moeder daarover niet in te lichten. In plaats 
daarvan plannen ze een geïmproviseerde 
bruiloft in hun moederland China. Billi heeft 
principiële bezwaren tegen de leugen. Maar 

VS 2019 | 100 min. 
Regie Lulu Wang 

Met Awkwafina, Tzi Ma
3th

Zo  21:00

THE FAREWELL (SLOTFILM)
als ze besluit om toch te gaan komt ze in aan-
raking met het leven dat ze als 6-jarige moest 
opgeven, met haar levenslustige  grootmoe-
der en met de kracht van onuitgesproken 
liefde. 

In dit opmerkelijke, op een leugen gebaseer-
de, familieportret doordrenkt regisseuse Lulu 
Wang (‘Touch’, ‘Posthumous’) een afscheids-
lied met warmte en liefde. Een sterke ensem-
ble cast verbeeldt een innige familie waarvan 
de leden het naderende verlies elk op hun ei-
gen manier een plek weten te geven.
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FÊTE DE FAMILLE
Do 11:00
Vr  19:00

Catherine Deneuve schittert in het ko-
mische drama ‘Fête de Famille’ waarin 
een familiereünie anders loopt dan 

verwacht.

“Ik ben vandaag jarig. Laten we het gezellig 
houden,” zegt Andrea op haar zeventigste ver-
jaardag die tegelijkertijd een familiereünie is. 
Maar de gezelligheid is aardig verstoord door 
de komst van Andrea’s oudste dochter, de 
altijd onvoorspelbare Claire die drie jaar eer-
der met de noorderzon is vertrokken. Claire 
is vastbesloten terug te krijgen wat haar toe-

Frankrijk 2019 | 110 min. 
Regie Cédric Kahn 

Met Catherine Deneuve, Vincent Macaigne, 
Emmanuelle Bercot

3tah

komt, het feestprogramma op te schudden 
en behoorlijk wat chaos binnen de familie te 
veroorzaken. Een spel waarbij iedereen naar 
elkaar kijkt. Wie spreekt de waarheid en wie 
niet?

Afgelopen voorjaar streden de 2e-jaars 
Mediastudenten van MBO College 
Hilversum om de STUDENT SHORT 

FILM AWARD. Voor het derde jaar op rij is een 
selectie van de beste en meest bekeken films 
in het voorprogramma van Filmfestival Hil-
versum te zien.

De studenten van de mediaopleidingen 
Broadcast Operations, Media & Evenementen 
en Animation Design kregen de opdracht om 
een fictiefilm van 1 minuut te maken, wat re-
sulteerde in 35 prachtige Short Films waarin 

jonge filmmakers van morgen een blik geven 
op hun leef- en denkwereld. 

Een gerenommeerde vakjury heeft alle short 
films beoordeeld op verbeeldingskracht, ori-
ginaliteit en production value. Op basis daar-
van werden drie winnaars geselecteerd. Daar-

WINNAARS STUDENT SHORT FILMS
TE ZIEN OP 

FILMFESTIVAL 
HLVERSUM

Martha Batalha’s debuutroman uit 2015. Op 
het afgelopen filmfestival van Cannes ging de 
film er vandoor met de verdiende hoofdprijs 
van het programmaonderdeel Un Certain Re-
gard.

naast heeft de onlinewedstrijd op Facebook 
bepaald wie de Publiekswinnaar werd.

De winnende short films zullen regelmatig 
te zien zijn in het voorprogramma tijdens het 
Filmfestival Hilversum. 15
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Het hartverscheurende verhaal van een 
boer in het 19e eeuwse Denemarken, 
wiens harde beslissing het lot van zijn 

familie voor altijd zal beïnvloeden.

Denemarken, 1850. Terwijl de winter zijn in-
trede doet dreigen een boer op leeftijd, Jens, 
en zijn familie een hongerdood te sterven. 
Met het vooruitzicht op wederom een harde 
en onverbiddelijke winter, besluit Jens zijn 
dochter te laten trouwen met de zoon van 

Denemarken 2019 | 104 min. 
Regie Michael Noer 

Met Jesper Christensen, Ghita Nørby, 
Clara Rosager

3tg

zijn buren. Maar wanneer een rijke boer uit de 
omgeving Jens’ land wil kopen, ziet hij dit als 
een mogelijkheid op een wellicht nog betere 
toekomst.

FØR FROSTEN (BEFORE THE FROST)

FISHERSMAN’S FRIENDS

Do 13:05
Vr 15:10

Do 18:25
Vr 12:55

VK 2019 | 112 min. 
Regie Chris Foggin 

Met Tuppence Middleton, Daniel Mays, 
James Purefoy

2at

‘Fisherman’s Friends’ is een hartver-
warmende film gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van een groep 

vissers uit Cornwall die met hun zeemanslie-
deren onverwacht de hitlijsten van Engeland 
bestormen. 

De cynische platenbaas Danny wordt tijdens 
een vrijgezellenweekend in Cornwall in de 
maling genomen: zijn collega’s overtuigen 
hem ervan het lokale zeemanskoor een con-
tract aan te bieden. Danny gaat de uitdaging 
aan, maar de vissers hechten niet aan roem 

en fortuin. Danny zet door, waarbij zijn inte-
griteit op de proef wordt gesteld en hij in het 
dorpsleven de betekenis van loyaliteit, liefde 
en vriendschap ontdekt. Hij leert wat uitein-
delijk echt belangrijk is in het leven.
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VS 2019 | 150 min. 
Regie John Crowley 

Met Ansel Elgort, Nicole Kidman, 
Oakes Fegley, Sarah Paulson

3gaht

THE GOLDFINCH
Do 20:45

Vr 13:20
Za  15:30 + Boek & Film

Regisseur John Crowly (bekend van het 
prachtige ‘Brooklyn’) verfilmde de in-
trigerende en Pulitzer Prize winnende 

roman ‘Het puttertje’ van Donna Tartt over een 
jongen die zijn moeder verliest en zijn leven in 
New York opnieuw moet opbouwen. Met o.a. 
Nicole Kidman.

Theodore “Theo” Decker is 13 jaar oud als zijn 
moeder wordt gedood bij een bomaanslag 
in het Metropolitan Museum of Art. Deze tra-
gedie verandert zijn leven en is de aanzet tot 
een meeslepende reis vol verdriet en schuld, 

zelfontdekking en verlossing, en zelfs liefde. 
Tijdens dit alles klampt hij zich vast aan een 
aandenken aan die vreselijke dag, één tast-
baar stukje hoop... een waardevol schilderij 
van Carel Fabritius van een klein vogeltje ge-
ketend aan zijn stok: het Puttertje.

Beeld uit: THE BOOKSHOP

BOEK & FILM

Met de verfilming van Donna Tartts ‘The Goldfinch’ – op zater-
dagmiddag 12 oktober op Filmfestival Hilversum - starten 
Filmtheater Hilversum en Boekhandel Voorhoeve een nieuwe 

reeks van actuele boekverfilmingen onder de titel Boek & Film.

Vanaf oktober vertonen we elke vierde maandag van de maand een 
recent verfilmd boek voorafgegaan door een inspirerende inleiding van 
boekhandelaar en literatuurkenner pur sang Egbert Duim van Boek-
handel Voorhoeve. 

Om voor deze serie in te kunnen spelen op het actuele filmaanbod 
wordt het filmprogramma telkens een maand van tevoren bekend ge-
maakt. Ook wordt tijdens elke boek & film vertoning één exemplaar 
van het boek verloot dat de volgende maand besproken en vertoond 
zal worden. Dit boek wordt beschikbaar gesteld door Boekhandel Voor-
hoeve.

De Boek & Film titel voor november: ‘De Belofte van Pisa’ naar het ge-
lijknamige boek van Mano Bouzamour. 

De eerstvolgende data zijn:
Zaterdag 12 oktober: ‘The Golfinch’ 
naar het boek van Donna Tartt
Maandag 25 november: ‘De Belofte 
van Pisa’ naar het boek van Mano 
Bouzamour
Maandag 23 december: Info volgt 

Kaartjes voor 12 oktober en 25 november zijn nu alvast te koop. 17
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GRIMM (re-edit)
Zo 15:40 + Q&A

‘Grimm re-edit’ is de film die hij altijd 
al had moeten zijn. Het is de nieuwe 
montage van zijn film Grimm uit 

2003, de vijfde film van regisseur Alex van War-
merdam en de enige waarvan de Nederlandse 
regisseur vond dat hij er meer uit had kunnen 

Nederland 2019 | 90 min 
Regie Alex van Warmerdam 

Met Jacob Derwig, Carmelo Gómez, Halina 
Reijn, Elvira Mínguez, Annet Malherbe

halen. Zestien jaar later is ‘Grimm re-edit’ het 
resultaat van een nieuwe edit met nieuw beeld, 
geluid en muziek. 

‘Grimm re-edit’ is een modern sprookje dat 
begint als een variant op Hans en Grietje en 
gaandeweg verandert in een roadmovie, 
thriller en western. De geestige film begint 
in een winters Hollands landschap waar 
een armlastige man zijn zoon Jacob (Jacob 
Derwig) en dochter Marie (Halina Reijn, van 
wie wij deze maand ook haar regiedebuut 
‘Instinct’ draaien), in het bos achterlaat. Een 
briefje van hun moeder sommeert hen naar 
een oom in Spanje te gaan. Eenmaal in Span-
je wordt Marie verliefd op een rijke chirurg 
die samenwoont met zijn zwijgzame zus. 
Voor Jacob is er geen plaats meer. 

Film- en theatermaker, schrijver en schilder 
Alex van Warmerdam is zonder twijfel een 
van de belangrijkste creatieve geesten van 
Nederland. Veel van zijn films werden ge-
prezen en bekroond met een Gouden Kalf, 
waaronder ‘Abel’, ‘De Noorderlingen’, ‘Oer’ 
en ‘De Laatste dagen van Emma Blank’. Ook 
internationaal ontving Van Warmerdam lof, 
onder andere toen ‘Borgman’ in 2013 gese-
lecteerd werd voor de hoofdcompetitie van 
het Filmfestival van Cannes en daar een mi-
nutenlange staande ovatie kreeg. Ondertus-
sen is Van Warmerdam alweer bezig met de 
voorbereidingen van zijn nieuwe speelfilm 
‘NR.10’. ‘Grimm re-edit’ gaat in première op 
het Nederlands Filmfestival.

Bij deze vertoning is regisseur Alex van 
Warmerdam aanwezig voor een Q&A!
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THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO
Zo 20:20

Rio de Janeiro 1950. De 18-jarige Eurí-
dice en de twintigjarige Guida zijn on-
afscheidelijke zussen die nog bij hun 

conservatieve, strikte ouders wonen. Eurídices 
ideaal is een carrière als pianiste, Guida hoopt 
de ware liefde te vinden. Na een dramatische 
gebeurtenis worden ze door hun vader ge-
scheiden en gedwongen apart te leven. Terwijl 
ze beiden hun droom najagen, geven ze nooit 
de hoop op elkaar terug te vinden.

Karim Ainouz’ warmbloedige en visueel over-
rompelende film is een bewerking van Martha 

Brazilië 2019 | 139 min. 
Regie Karim Aïnouz 

Met Carol Duarte, Júlia Stockler

Batalha’s debuutroman uit 2015. Op het afge-
lopen filmfestival van Cannes ging de film er 
vandoor met de verdiende hoofdprijs van het 
programmaonderdeel Un Certain Regard.

Met Picl bekijk je een selectie van 
onze nieuwste, prijswinnende films 
en documentaires gewoon thuis, 
wanneer jij dat wilt.
 
Zo hoef je nooit meer iets te missen 
wat de moeite van het kijken waard 
is. Van Nederlandse films tot prijs-
winnende documentaires: stuk voor 
stuk met liefde en zorg geselecteerd 
door onze filmprogrammeur. Ook als 
je even geen tijd hebt om ons te be-
zoeken.

Kijk op 
www.filmtheaterhilversum.nl/picl 
voor meer informatie en het comple-
te aanbod.

KEN JE ONZE ONLINE 
BIOSCOOPZAAL PICL AL?

19
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Israël, VS 2017 | 82 min. 
Regie Alison Chernick

1

ITZHAK
Vr 18:00

Zo 10:30 + Concert

‘Itzhak’ vertelt het buitengewone verhaal 
over het leven en de muziek van Itzhak 
Perlman, alom beschouwd als de groot-

ste nog levende violist, die samenwerkt(e) met 
vele andere grootheden en mede verantwoor-
delijk was voor de gelauwerde soundtracks van 
o.a. ‘Schindler’s List’ en ‘Memoirs of a Geisha’. 

Deze onthullende documentaire onderzoekt 
de manieren waarop Perlmans passie voor 
muziek hem in staat stelde om zich - ondanks 
uitdagende omstandigheden - persoonlijk te 
ontwikkelen. Daardoor ontstaat een genuan-
ceerd portret van een man wiens opmerke-

lijke overlevingsdrang nooit ver verwijderd is 
van zijn enorme vrijgevigheid en humor.

Regisseur Alison Chernick kreeg uitgebreid 
toegang tot Perlman en zijn omgeving. In ‘Itz-
hak’ horen we het verhaal van obstakels en 
overleving, we volgen het pad van het Joodse 
volk vanuit de chaos binnen Europa naar de 

belofte van Israël, we zien de geborgenheid 
van het thuisfront en zien hoe Perlman humor 
en talent combineert met discipline en ambi-
tie. ‘Itzhak’ is genomineerd voor een Grammy 
Award 2019 voor Best Music Film. 

ZONDAGOCHTENDCONCERT & ITZHAK

Bij de zondagochtendvoorstelling van 
´Itzhak´ word je vooraf getrakteerd op 
de prachtige muziek van de vier profes-

sionele musici van het Van Lennep Kwartet. 

Zij spelen twee korte charmante kwartetten 
van de jonge Mozart : KV 156 en KV 158.

Deze musici zijn of waren verbonden aan 
het Radio Filharmonisch Orkest en het Bal-
letorkest. Zij treden regelmatig op kleine po-
dia op en hebben alle vier een passie voor het 
kwartetspel. Het Van Lennep Kwartet bestaat 
uit van rechts naar links: Peter Thoma (1e vi-
ool), Zofia Balcar (2e viool), Monique Laanen 
(altviool) en Gerald Kroon (cello).

Kaarten voor dit concert + de film ‘Itzhak’ 
zijn € 12,50. Voor Cineville pashouders is er 

een toeslag van € 5,50.
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JASPERINA: OP EENZAME HOOGTE

J’AI PERDU MON CORPS

Za  16:40

Vr 17:15
Za  13:00

Ze was de eerste met een one-woman-
show en had een glansrijke carrière. Nu 
woont Jasperina de Jong samen met 

haar hond teruggetrokken in een bos. Liefde-
vol en intiem portret van een van Nederlands 
grootste cabaretières.

Jasperina de Jong (81) woont met haar hond 
in een bos, een beetje weg van de hectische 
wereld. Ze heeft alles al zo vaak verteld: hoe 
ze als meisje al mooi kon zingen maar eigen-
lijk balletdanseres wilde worden, hoe Wim 

‘J’ai perdu mon corps’ is een liefdesver-
haal naar het boek Happy Hand van 
Guillaume Laurant, vaste co-scenarist 

van Jean-Pierre Jeunet (‘Le Fabuleux Destin 
d’Amèlie Poulaint’). Briljante film!

In deze even bizarre als ontroerende ani-
matiefilm volgen we de uit een mortuarium 
ontsnapte afgehakte hand van Nafouel die 
op zoek is naar zijn lichaam. Terwijl de hand 
zich een weg door de stad baant en obstakels 
als duiven en ratten moet ontwijken, haalt hij 
herinneringen op aan het leven met pizza-

Frankrijk 2019 | 81 min. 
Regie Jérémy Clapin

2ga

Nederland 2019 | 86 min. 
Regie Simone de Vries

Kan haar niet aannam wegens gebrek aan ta-
lent. Dat bleek een vergissing. ‘Pien’ ging een 
glansrijke carrière tegemoet, schopte tegen 
heilige huisjes, was een feministe pur sang. 
Ze was kostwinner en de eerste met een one-

jongen Nafouel. Er volgt een ontmoeting met 
Nafouels grote liefde Gabrielle. Wat heeft de 
scheiding van de hand veroorzaakt en kun-
nen hand, Nafouel en Gabrielle weer bij elkaar 
komen?

womanshow. Maar had ze tijd genoeg voor 
haar gezin? En hoe ging ze verder na de dood 
van Eric Herfst, haar echtgenoot, mentor en 
regisseur?

De film is bekroond met de prijs voor beste 
film in de Semaine op het filmfestival in Can-
nes en op het prestigieuze animatiefilmfesti-
val in Annecy.
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VS 2019 | 118 min.
Regie  Rupert Goold 

Met  Renée Zellweger, Jessie Buckley
3tdh

JUDY
Do  13:20

Vr  11:15
Za  19:00 + Concert

Renee Zellweger (‘Bridget Jones’s Diary’) 
schittert als de legendarische Judy Gar-
land in de gelijknamige film ‘Judy’. 

Nadat haar carrière in Amerika op een laag 
pitje is komen te staan, reist Judy in 1968 af 
naar Londen voor een reeks uitverkochte the-
atershows. 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. Onder-
tussen 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, 

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

International Women's Choirs

SING OUT! 
International 
Women’s 
Choirs

Bij het internationaal vrouwenkoor Sing Out draait het vooral 
om samen plezier hebben en het ontmoeten van nieuwe 
mensen terwijl we het beste uit de muziek halen.

Het koor is gevestigd in Hilversum en Utrecht. Je hoeft geen auditie 
to doen en er worden gevarieerde en meerstemmige arrangementen 
gezongen waarbij verschillende stijlen de revue passeren. 

We werken toe naar verschillende uitvoeringen, van flashmobs tot 
grote gezamenlijke concerten. Er zijn ook verschillende workshops 
en optredens op festivals. 

Ervaring (en het lezen van noten) is niet nodig, je kunt de muziek-
stukken leren door naar opnamen te luisteren. Kom een repetitie 
bijwonen en kijk of je het leuk vindt. Kijk op onze website (www.
singout.nl) voor repetitietijden, locaties en data.

MINI-CONCERT
Zaterdag 12 oktober is er voorafgaand aan 
‘Judy’ een spetterend mini-concert van 
ongeveer 15 minuten van het geweldige in-
ternationale vrouwenkoor Sing Out! Zij heb-
ben speciaal voor het filmfestival drie liedjes 
ingestudeerd, waaronder Garlands ‘Some-
where Over the Rainbow’. Geniet alvast!  
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De onderlinge relaties van vier volwas-
sen kinderen van de familie Liefhebber 
komen op scherp te staan als blijkt dat 

hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om 
nader tot elkaar te komen zullen ze de con-
frontatie met elkaar en met zichzelf moeten 
aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke fami-
liebanden hebben hun grenzen.

De familie Liefhebber wordt gevormd door 
o.a. Jeroen Krabbé, Beppie Melissen, Hade-
wych Minis, Theo Maassen, Jelka van Houten 
en Bas Keizer.

Nederland 2019 | 96 min. 
Regie Anna van der Heide 

Met  Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, 
Theo Maassen

3th

DE LIEFHEBBERS
Vr 13:40
Za  18:45

Zo 14:50 + Q&A

Bij de vertoning op zondagmiddag  
13 oktober om 14.50 uur is regisseur Anna 
van der Heide zelf na afloop aanwezig voor 
een Q&A om vragen uit het publiek  
te beantwoorden.

Regisseur Anna van der Heide studeerde in 
2003 af aan de regieopleiding op van Toneel-
academie Maastricht. Ze regisseerde onder 
meer de films ‘Brammetje Baas’ (2012) en 
‘Meester Kikker’ (2016), de korte film ‘Man in 
pak’ (2012) en de feel good dramaserie ‘Vrolijke 
Kerst’ (2014). Voor haar korte film ‘MissiePoo16’ 
(2007) ontving ze een Gouden Kalf.

“Ik wilde dolgraag een acteursfilm maken 
over familie. Een film die zware en pijnlijke 
onderwerpen niet schuwt, maar licht van 
toon blijft. Humor en relativering is voor mij 
onontbeerlijk in mijn werk, maar zeker ook in 
het leven. Deze film is in de eerste plaats een 
ode aan het zelfherstellend vermogen van 
de mens: altijd en overal. De vraag is hoe we 
ermee omgaan…” Anna van der Heide
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19:30 The Streetbeat Empire 20:15 openingPop-up café Hillywood Foyer

15:00 Scott & Young
45 min.

13:30 Maddy Moreah
45 min.13:00 OPEN: Bordspelletjes • muziek • pizza

16:00 OPEN: Bordspelletjes • muziek • pizza

16:00 OPEN: Bordspelletjes • muziek • pizza

16:00 OPEN: Bordspelletjes • muziek • pizza

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

16:0012:00 14:0011:00 17:0013:00 15:00

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Zaal 4: Filmcontainer

Pop-up café Hillywood

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Zaal 4: Filmcontainer

Pop-up café Hillywood

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Zaal 4: Filmcontainer

Pop-up café Hillywood

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Zaal 4: Filmcontainer

Pop-up café Hillywood

WOENSDAG 9 OKTOBER OPENINGSAVOND

VRIJDAG 11 OKTOBER

DONDERDAG 10 OKTOBER

ZATERDAG 12 OKTOBER

ZONDAG 13 OKTOBER

11:00 MARIA BY CALLAS
119 min.

16:00 DEPARTURES
130 min.

13:20 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
137 min.

12:50 TWENTY FEET FROM    
STARDOM 91 min.

11:00 CAN’T STAND LOSING YOU, 
SURVIVING THE POLICE 79 min.

14:50 CHICAGO
110 min.

11:00 SING
108 min.

13:20 LES UNS ET LES AUTRES
184 min (met pauze)

17:00 THE DOORS: WHEN YOU’RE STRANGE
87 min.

11:00 MARIA BY CALLAS
119 min.

13:20 SING
108 min.

15:35 AMY
127 min.

11:00 FÊTE DE FAMILLE
110 min.

11:15 AMAZING GRACE
87 min.

11:30 THE BEST OF DORIEN B
106 min.

13:25 THE BEST OF DORIEN B
106 min.

13:05 FØR FROSTEN 
(BEFORE THE FROST)104 min.

15:10 FØR FROSTEN 
(BEFORE THE FROST)104 min.

13:20 JUDY
104 min.

11:15 JUDY
118 min.

13:45 OFFICIAL SECRETS
112 min.

15:15 LES PLUS BELLES ANNÉES 
D’UNE VIE 90 min

15:45 PARASITE
132 min

16:00 AN UNEXPECTED LOVE
136 min.

12:55 FISHERMAN’S FRIENDS
112 min.

11:15 MJÓLK
90 min.

13:55 LA BELLE ÉPOQUE
115 min.

15:40 LA BELLE ÉPOQUE
115 min.

11:00 PAVAROTTI
114 min

11:00 LES PLUS BELLES ANNÉES 
D’UNE VIE 90 min.

11:30 LES PLUS BELLES ANNÉES 
D’UNE VIE 90 min.

13:20 THE GOLDFINCH
150 min.

13:40 DE LIEFHEBBERS
96 min.

14:50 DE LIEFHEBBERS + Q&A
96 min. 

16:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
119 min.

16:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
119 min.

11:00 SHAUN HET SCHAAP: HET 
RUIMTESCHAAP 86 min.

13:10 SHAUN HET SCHAAP: HET 
RUIMTESCHAAP 86 min.

11:15 AN UNEXPECTED LOVE
136 min.

13:00 J’AI PERDU MON CORPS
81 min.

13:25 SORRY WE MISSED YOU
100 min.

12:45 SORRY WE MISSED YOU
100 min.

14:45 OH LES FILLES!
90 min.

15:30 BOEK &FILM: THE GOLDFINCH
150 min. + inleiding

16:40 JASPERINA: OP EENZAME 
HOOGTE 86 min.

10:30  ITZHAK + MINI-CONCERT
82 min. + 30 min.

11:00 SONJA: THE WHITE SWAN
113 min.

15:40 GRIMM (RE-EDIT) + Q&A
96 min.

15:15 PUCK & HANS - MADE IN 
HOLLAND + Q&A 52 min..
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20:30 Openingsfilm: PARASITE 22:45 The Streetbeat EmpirePop-up café HillywoodGroene zaalRode zaal Blauwe zaal

19:30 Gyo Kretz 
45 min.

21:00 Jasper 
Schalks 45 min.

21:00 Janna Lagerström
45 min.

19:00 Lotte 
Walda 45 min.

20:00 Filmquiz
120 min.

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

18:00 20:00 23:0017:00 19:00 22:0021:00 00:00

16:00 DEPARTURES
130 min.

19:00 TWENTY FEET FROM    
STARDOM 91 min.

21:00 ROCKETMAN
121 min.

17:10 GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI
115 min.

19:25 THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
111 min.

21:40 CONTROL
122 min.

17:00 THE DOORS: WHEN YOU’RE STRANGE
87 min.

19:00 WHITNEY
120 min. 

21:30 LA LA LAND
128 min. 

15:35 AMY
127 min.

18:10 SHINE A LIGHT
122 min.

20:40 ROCKETMAN
121 min.

19:00 FÊTE DE FAMILLE
110 min.

15:10 FØR FROSTEN 
(BEFORE THE FROST)104 min.

21:45 OFFICIAL SECRETS
112 min.

15:45 PARASITE
132 min

21:15 PARASITE
132 min

16:00 AN UNEXPECTED LOVE
136 min.

17:10 THE PEANUT BUTTER FALCON
93 min.

18:25 FISHERMAN’S FRIENDS
112 min.

18:40 MJÓLK
90 min.

19:10 LA BELLE ÉPOQUE
115 min.

15:40 LA BELLE ÉPOQUE
115 min.

20:30 WOMEN IN FILM: PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU 119 + inleiding

20:45 THE GOLDFINCH
150

21:30 DAVID CROSBY: REMEMBER MY 
NAME 95 min

17:15 DAVID CROSBY: REMEMBER MY 
NAME 95 min

18:45 DE LIEFHEBBERS
96 min.

16:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
119 min.

16:15 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
119 min.

17:15 J’AI PERDU MON CORPS
82 min.

18:00 ITZHAK
82 min.

18:35 LIGHT OF MY LIFE
119 min.

20:40 LIGHT OF MY LIFE
119 min.

19:40 SORRY WE MISSED YOU
100 min

21:00 METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY 
ORCHESTRA 150 min

15:30 BOEK &FILM: THE GOLDFINCH
150 min. + inleiding

16:40 JASPERINA: OP EENZAME 
HOOGTE 86 min.

18:30 THE PEANUT BUTTER 
FALCON 93 min.

19:00 JUDY + MINI-CONCERT
118 min.

20:30 AND THEN WE DANCED
105 min

18:10 AND THEN WE DANCED
105 min

20:45 AMAZING GRACE
87 min.

19:15 AMAZING GRACE
87 min.

21:40 ROGER WATERS: US + THEM
135 min.

22:35 BEATS
96 min.

22:50 LITTLE MONSTERS
94 min.

21:00 SLOTFILM: THE FAREWELL 
100 min.

20:20 THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO
139 min.

19:00 DEERSKIN
77 min.

17:00 PJ HARVEY: A DOG CALLED 
MONEY 90 min.

15:40 GRIMM (RE-EDIT) + Q&A
96 min.

9 t/m 13 oktober 2019
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Onbeperkt naar de film 
voor maar € 21,- per maand! 
Onder de 30 jaar? 
Dan betaal je maar € 17,50. 
Zie: www.cineville.nl/pas

B
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TE

Vr  18:35
Zo  20:40

LIGHT OF MY LIFE 

De nieuwe film van en met schrijver-
regisseur-acteur Casey Affleck (‘Man-
chester by the Sea’). Een survival 

thriller over een vader die met een als jongen 
vermomde dochter door een post-apocalyp-
tische wereld zonder vrouwen reist.

Als een dodelijke pandemie de helft van de 
wereldbevolking heeft uitgeroeid en de we-
reld drastisch is veranderd besluit een vader 
(Casey Affleck) met zijn dochter Rag (Anna 
Pniowsky) naar de bossen te vluchten. Terwijl 

VS 2019 119 min. 
Regie Casey Affleck 

Met Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom 
Bower, Elizabeth Moss

4gt

hij haar probeert te beschermen tegen de ge-
varen in deze nieuwe wereld komt hun relatie 
heftig onder druk te staan.

SEE ALL YOU CAN SEE WITH CINEVILLE
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METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2
Vr  21:00

Metallica op het grote doek! De ico-
nische metalband en het San Fran-
cisco Symphony Orchestra bundelen 

opnieuw hun krachten voor twee bijzondere 
jubileumconcerten, ter ere van het twintigjarig 
jubileum van liveplaat S&M. 

De band treedt op met het San Francisco 
Symphony Orchestra onder begeleiding van 
de legendarische dirigent Michael Tilson Tho-
mas die een gedeelte van de show leidt, en 
daarmee begint aan zijn laatste seizoen in 

VS 2019 | 150 min. 
Regie Wayne Isham

San Francisco. Je ziet de live-registratie van 
de twee uitverkochte concerten die op 6 en 
8 september 2019 plaatsvonden in het Chase 
Center in San Francisco, vol met de bekende 
S&M klassiekers. Mis het niet!

LITTLE MONSTERS
Za  22:50

In deze Australische zombie-komedie wordt 
een zoet verhaal gecombineerd met een 
spervuur aan grappen en bloederige af-

schrikking.

Aan lager wal geraakte muzikant Dave geeft 
zich op als vrijwilliger voor een schooluitje, 
voornamelijk vanwege de aantrekkelijke le-
rares Caroline. Wanneer het gezelschap een-
maal is gearriveerd, wordt het park overvallen 
door een groep zombies. Terwijl Caroline de 
kinderen in veiligheid brengt, moet Dave de 
zombies te lijf.

Australië 2019 | 94 min. 
Regie Abe Forsythe 

Met Lupita Nyong’o, Josh Gad, Alexander 
England
4gt

Kaartjes voor deze vertoning zijn € 12,50. 
Voor Cineville pashouders is er een toeslag 
van € 5,50.
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MJÓLK
Do  18:40

Zo  11:15

Nadat een melkveehoudster haar man 
verliest, gaat ze het familiebedrijf al-
leen leiden en moet ze het opnemen 

tegen het monopolie van de corrupte zuivel-
coöperatie.

Inga en haar man hebben een melkveebedrijf 
in een klein dorp bij Reykjavik. Net als de boe-
ren uit de buurt zijn ze al jaren lid van de loka-
le zuivelcoöperatie die echter alles behalve de 
belangen van de boeren behartigt. Via chan-
tage en slinkse regels weten ze hun monopo-
liepositie te behouden. Als Inga’s man onder 
verdachte omstandigheden overlijdt, besluit 

IJsland 2019 | 90 min. 
Regie Grímur Hákonarson 

Met Þorsteinn Bachmann, Arndís Hrönn 
Egilsdóttir, Alfrun Rose

2a

ze dat ze genoeg heeft van het corrupte sys-
teem en probeert ze haar lot en dat van de 
boerengemeenschap weer in eigen handen 
te nemen. Maar niet iedereen is blij met deze 
verklaarde oorlog aan de melkmaffia… 

‘Mjólk’ is een IJslandse tragikomedie van 
Grímur Hákonarson die eerder het bekroonde 

‘Rams’ maakte. De film ging dit jaar in wereld-
première op het Toronto International Film 
Festival en kreeg er lovende recensies van de 
pers.

OFFICIAL SECRETS
Do  13:45
Vr 21:45

‘Official Secrets’ van de Oscarwin-
nende regisseur Gavind Hood 
(‘Eye in the sky’) vertelt het waar-

gebeurde verhaal van Katherine Gun (Keira 
Knightley). Ze was een klokkenluider van de 
Britse geheime dienst die tijdens de aanloop 
naar de Irak-invasie in 2003, vertrouwelijke 
NSA-documenten lekte waarin een illegale 
spionageoperatie tussen de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk werd onthuld. 

Met groot eigen risico publiceerde journa-
list Martin Bright het gelekte document in 
de Londense krant The Observer, waarna het 
wereldwijd de krantenkoppen haalde. Ka-

GB, VS, 2019 | 112 min 
Regie Gavin Hood 

Met Keira Knightley, Ralph Fiennes
1t

therine werd door haar regering een verrader 
genoemd en beschuldigd van het overtreden 
van de ‘Official Secrets Act’. Katherine weiger-
de te buigen en bleef bij haar standpunt, ook 
al werd haar leven en dat van haar geliefden 
hiermee in gevaar gebracht. 

Met een sterrencast, waaronder Ralph Fiennes 
(‘The Grand Budapest Hotel’), Matt Smith (‘The 
Crown’) en Rhys Ifans (‘Snowden’), maakte 
regisseur Gavin Hood een aangrijpende film 
over een vergeten heldin die alles riskeerde 
om de levens van duizenden te redden.
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PAVAROTTI
Vr 11:00

Za  14:45

Deze onthullende documentaire is een 
ode aan anti-macho rock, aan de vrou-
wen. En dat zijn niet de minsten. We 

zien Françoise Hardy, Vanessa Paradis, Char-
lotte Gainsbourg en hier minder bekende col-
lega’s als Jeanne Added en Lou Doillon.

Aan de hand van interviews en archiefmate-
riaal onderzoekt regisseur François Armanet 
hoe Franse vrouwelijke popartiesten in de 
loop der tijd wisten door te dringen tot het 
traditioneel door mannen beheerste bastion 
van de rock. En zich er wisten te handhaven. 

Frankrijk 2019 | 90 minuten 
Regie François Armanet 

Met o.a. Françoise Hardy, Vanessa Paradis, 
Charlotte Gainsbourg

(Frans gesproken, Engels ondertiteld) 

OH LES FILLES!

Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekend-
ste en misschien wel meest getalen-
teerde operazanger ooit, had een leven 

met uitzonderlijke hoogtepunten en zware 
dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn 
ongekende 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 Ho-
ward (‘A Beautiful Mind’, ‘Inferno’) een ode 

VK, VS 2019 | 114 min. 
Regie Ron Howard

Rocksterren en zuchtmeisjes, maar ook klas-
sieke chansonnières als Edith Piaf en Barbara 
passeren de revue. 

Wie na ‘Oh les filles!’ nog steeds van mening 
is dat alleen mannen kunnen rocken, heeft 
niet goed gekeken en geluisterd.

aan een van de grootste artiesten aller tijden. 
Het script voor ‘Pavarotti’ komt van Mark Mon-
roe, de schrijver van ‘The Beatles: Eight Days 
A Week’. 
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THE PEANUT BUTTER FALCON
Do 17:10
Za  18:30

Hartverwarmende en komische road-
movie over Zak, een jongen met het 
syndroom van Down die ontsnapt uit 

zijn verpleeghuis om zijn dromen na te jagen. 

De jonge Zak met het syndroom van Down 
heeft slechts één droom: een professionele 
worstelaar worden. Als hij op een dag weg-
loopt ontmoet hij Tyler (LaBeouf), een voort-
vluchtige kruimeldief die besluit hem te 
helpen met zijn droom door hem te gaan 
coachen. Het ontsnapte duo doorkruist del-

VS 2019 | 93 min. 
Regie Tyler Nilson, Michael Schwartz 

Met Shia LaBeouf, Dakota Johnson, 
Zack Gottsagen

3gt

ta’s, drinkt whiskey, vindt God en vangt vis. Ze 
overreden zelfs de aardige Eleanor, een me-
dewerkster van het verpleeghuis die naar Zak 
op zoek is, om zich bij hen aan te sluiten. 

Met in de hoofdrollen Shia LaBeouf (‘Ame-

rican Honey’) en Dakota Johnson (‘A Bigger 
Splash’). ‘The Peanut Butter Falcon’ won de 
publieksprijs op het South by Southwest fes-
tival.

more&
PRESTO
Coffee

In samenwerking met onze buren Presto Coffee & 
More organiseren we elke maand een filmontbijt.
Een heerlijk ontbijtje met daarna een voorpremière. 
Beter kan de zondag niet beginnen.

Zondag 27 oktober vertonen we MI VIDA met Loes 
Luca.

Zondag 24 november kun je alvast genieten van 
HORS NORMES van de makers van Intouchables!
 
Het ontbijt staat klaar vanaf 10.30 uur en de film start 
om 11.30 uur.

De prijs voor de film en het ontbijt is slechts € 17,50. 
(Cineville pashouders betalen een toeslag van € 10,-).

Kaartjes voor de komende twee ontbijtfilms zijn nu 
alvast te koop.

B
eeld uit: M

I V
ID

A
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Do  15:15
Vr 11:00
Za 11:30

Ze kenden elkaar lang geleden: een 
man en een vrouw wiens prachtige 
en onverwachte romance ontroerde 

in ‘Un Homme et Une Femme’, de inmiddels 
iconische film die onze kijk op liefde voor altijd 
veranderde. 

Maar nu voormalig autocoureur Jean-Louis 
zich steeds meer lijkt te verliezen in zijn herin-
neringen, probeert zijn zoon hem te hereni-
gen met de vrouw die hij niet kon koesteren, 
maar waar zijn geheugen en dromen nog vol 

Frankrijk 2019 | 90 min. 
Regie Claude Lelouch 

Met Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, 
Marianne Denicourt

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY
Zo 17:00

De Britse zangeres en muzikante PJ Har-
vey en de bekroonde Ierse fotojour-
nalist Seamus Murphy reizen samen 

naar het politiek beladen Kabul en Kosovo en 
naar zwarte gemeenschappen in Washington. 
Harvey is op zoek naar indrukken, woorden en 
poëzie die de inspiratie zullen vormen voor 
haar album ‘The Hope Six Demolition Project’. 

Terug in Londen neemt Harvey de nummers 
met haar band op in een speciaal gebouwde 
studio die dient als een soort kijkdoos, waarbij 

Ierland, Engeland 2019 | 90 min 
Regie Seamus Murphy

(Engels gesproken, niet ondertiteld)

publiek - zonder camera’s of telefoons - het 
creatieve proces door een raam kan observe-
ren.

van zijn. Anne en Jean-Louis ontmoeten el-
kaar weer en hun verhaal gaat verder waar het 
vijftig jaar eerder stopte…
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Frankrijk 2019 | 119 min. 
Regie Céline Sciamma 

Met Adèle Haenel, Valeria Golino, 
Noémie Merlant, Luàna Bajrami

3s

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Do  20:30 (Women in Film)

Vr 16:15
Za 16:15 De nieuwe film van regisseur Céline 

Sciamma (‘Tomboy’, ‘Girlhood’). Een 
tijdloos en universeel verhaal over ver-

liefd worden, verlangen en onmogelijke liefde.

Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het 
einde van de 18e eeuw, krijgt kunstenares Ma-
rianne de opdracht om het huwelijksportret 
van Heloïse te schilderen. De eigengereide 
Heloïse staat niet te springen om het huwe-
lijk, dus maakt Marianne het portret zonder 
haar medeweten. Tijdens lange wandelingen 
aan de Franse kust observeert ze haar model 

uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een 
zeldzame glimlach. ‘s Nachts werkt Marianne 
stiekem aan het schilderij. In Heloïses laatste 
dagen van vrijheid, groeit de aantrekkings-
kracht tussen de twee vrouwen, totdat uitein-
delijk de liefde ontvlamt.

‘Portrait de la jeune fille en feu’ ging in pre-
mière op het filmfestival van Cannes, waar de 
film enthousiast werd ontvangen door pers en 
publiek: “an exquisitely executed love story”, 
aldus The Hollywood Reporter. De film ging 
ervandoor met de prijs voor Beste Scenario en 
de Queer Palm.
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Van oktober t/m maart presenteren 
Filmtheater Hilversum en Lantaren-
Venster Rotterdam: WOMEN IN FILM, 

een nieuwe reeks, waarin vrouwelijke regis-
seurs centraal staan. 

Nog altijd zijn vrouwelijke filmmakers onder-
vertegenwoordigd: in Hollywood is slechts 8% 
van de regisseurs vrouw, in de competitie van 
het Filmfestival van Cannes zijn slechts 4 van 

WOMEN IN FILM

HET COMPLETE PROGRAMMA:

Donderdag 10 oktober: 
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
van Céline Sciamma

Donderdag 14 november: 
LOST IN TRANSLATION van Sofia Coppola

Donderdag 19 december*: 
THE PIANO van Jane Campion

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

Alle films starten om 20.30 uur 
en worden ingeleid door Renske Diks. 

*In december vindt Women in Film op de der-
de donderdag plaats.

de 19 films door een vrouw gemaakt. Waar-
om? 

Het is in ieder geval niet omdat vrouwen 
geen fantastische films kunnen maken. In 
WOMEN IN FILM richten we ons op vrouwe-
lijke filmmakers die heilige huisjes omver heb-
ben getrapt en grenzen hebben verlegd met 
hun films, filmmakers die een groots podium 
verdienen. Wat hebben zij betekend voor het 
filmlandschap? En wat betekent de vrouwe-

lijke blik voor cinema? 
Zes maanden lang, elke tweede* donderdag 

van de maand om 20.30 uur, geeft filmken-
ner Renske Diks een mini-college, gevolgd 
door een film van een belangrijke vrouwelijke 
regisseur. Op het programma staan o.a. films 
van Sofia Coppola, Jane Campion en Andrea 
Arnold.   

De allereerste film die we in dit programma 
vertonen is een voorpremière van ‘Portrait de 
la jeune fille en feu’ van Céline Sciamma. Deze 
vertoning is onderdeel van de zevende editie 
van Filmfestival Hilversum.
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Zo  15:15 + Q&A

PUCK & HANS - MADE IN HOLLAND

Niemand heeft zoveel voor de Neder-
landse mode betekend als het desig-
nersduo Puck & Hans. Na een glansrijke 

carrière van 30 jaar krijgen ze onverwacht een 
overzichtstentoonstelling, een bekroning op 
hun werk.

In ‘Puck & Hans - Made in Holland volgt Peter 
Wingerder het legendarische ontwerpersduo 
Puck Kroon en Hans Kemmink: sinds de jaren 
zestig partners “in crime én partners in life. 
Met hun drie winkels in Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag streden ze tegen de truttig-
heid met kleding die niet alleen fashion, maar 
ook draagbaar was. Puck & Hans stonden 
decennialang aan de frontlinie van de Neder-
landse modewereld en zijn nog altijd een gro-
te inspiratiebron voor veel jonge ontwerpers.

‘Puck & Hans - Made in Holland biedt een 
verfrissende duik in het verleden met een 
schat aan archiefbeelden van baanbrekende 
catwalkshows en waanzinnige etalages die 
het Nederlandse modebeeld voor altijd heb-
ben veranderd. Een retrospectief in het Am-
sterdam Museum vormt de rode draad voor 
deze documentaire die het leven en werk van 
dit bijzondere duo belicht. Naast gelukkige 
trouwe klanten komen bekende collega’s als 
Karl Lagerfeld, Viktor & Rolf, Daphne Deckers 
en Frans Ankoné aan het woord om de plek 
van Puck en Hans in de mode-industrie te dui-
den. Maar de onbetwiste sterren in deze film 
zijn Puck en Hans zelf. Al vijftig jaar vormen ze 
een stel, al vijftig jaar zijn ze stijliconen. En nog 
altijd even kwiek en innemend.

Nederland 2019 52 min. 
Regie Peter Wingender

Na afloop is er een Q&A met Puck & Hans zelf!
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Za  21:40

Roger Waters, medeoprichter en song-
writer van Pink Floyd en het creatieve 
brein achter de band, presenteert zijn 

lang verwachte film: ‘Us + Them’. Het werd een 
spectaculaire visuele productie met adembe-
nemende audio in een bioscoopevenement 
dat je niet mag missen.

‘Us + Them’ werd gefilmd in Ziggo Dome in 
Amsterdam, gedurende de Europese fase van 
zijn ‘Us + Them’ tournee van 2017-2018 tijdens 
welke Waters voor een publiek van meer dan 
twee miljoen mensen wereldwijd optrad. De 
film bevat songs uit zijn legendarische Pink 
Floyd-albums (‘The Dark Side of the Moon’, 

VK 2019 | 135 min. 
Regie Sean Evans

ROGER WATERS: US + THEM

‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’) en 
zijn laatste album ‘Is This The Life We Really 
Want?’

Waters heeft wederom samengewerkt met 
Sean Evans, regisseur van de veelgeprezen 
film ‘Roger Waters - The Wall’. Ze produceer-
den een creatieve en innovatieve film die met 

zijn krachtige muziek en boodschap over 
mensenrechten, vrijheid en liefde velen inspi-
reert.

Kaartjes voor deze bijzondere vertoning zijn 
€ 12,50. Voor Cineville pashouders is er een 
toeslag van € 5,50.

Zondag 10 november doet de Popronde, 
het grootste gratis reizende 

muziekfestival van Nederland, 
Hilversum en het Filmtheater weer aan.

Wij hebben 2 mooie optredens 
voor je op het programma staan 

in onze blauwe zaal.

16.00 uur: 
Aslaug 

Beide concerten zijn gratis toegankelijk!

Voor het complete programma 
van de Popronde Hilversum: 
https://www.popronde.nl/steden/hilversum

18.30 uur: 
Beryl Ann
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Za  11:00
Zo  13:10

Zo  11:00

Het schaap shaun is terug en er is een 
nieuwe, buitenaardse gast op de boer-
derij: Lu-La. Ze is een kleine donder-

steen , nieuwsgierig, maar vooral verdwaald. 

Deze ondeugende en schattige alien met 
spectaculaire krachten moest een noodlan-
ding maken bij de Mossy Bottoms boerderij. 
Shaun het Schaap besluit Lu-La te helpen en 
haar naar huis te begeleiden. Samen gaan ze 
op intergalactische missie voordat een duis-

GB 2019 | 86 min. 
Regie Richard Phelan, Will Becher 

(Nederlands gesproken)
1

SHAUN HET SCHAAP: HET RUIMTESCHAAP

SONJA: THE WHITE SWAN

Waargebeurd en fascinerend verhaal 
over de Noorse Sonja Henie, een 
van de grootste kunstschaatssters 

ter wereld en ‘uitvinder’ van deze sport. 

Sonja is zestien jaar oud als ze op de Winter-
spelen van 1928 Olympisch Goud wint. Een 
prestatie die ze herhaalt in 1932 en 1936. Ze 
is dan nog steeds de enige vrouw die in haar 
eentje dit Olympische resultaat boekte. In 
1936 vertrekt ze naar Hollywood waar ze een 
aantal zeer succesvolle schaatsfilms maakt. 
Eind jaren dertig is ze de best betaalde Hol-
lywood actrice en door lucratieve nevenacti-
viteiten en merchandising wordt ze een van 

tere organisatie haar gevangen kan nemen. 
Om Lu-la weer thuis te krijgen moet het eer-
ste schaap over de dam en het tweede de 
ruimte in.

Noorwegen 2018 | 113 min. 
Regie Anne Sewitsky 

Met Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar 
Skar, Anders Mordal, Anneke von der Lippe

3h

de rijkste vrouwen ter wereld. In haar villa in 
Hollywood is ze altijd omringd door fans, min-
naars en haar familie. 

Sonja vertrouwt haar zaken blindelings toe 
aan haar oudere broer, maar gaandeweg be-

gint haar roem te verbleken en als het finan-
cieel slecht gaat door foute investeringen ver-
andert ze van een inspirerende en gefocuste 
sportster in een keiharde zakenvrouw die niet 
zonder de spotlights kan.
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Romantische komedie over een gelukkig 
getrouwd stel dat na vijfentwintig jaar 
huwelijk de balans opmaakt en tot de 

conclusie komt dat het gras elders misschien 
toch niet zo groen is als het vaak lijkt.

De in Buenos Aires wonende Marcos en Ana 
zijn al 25 jaar getrouwd. Ze hebben één zoon, 
Luciano, die ze altijd met veel liefde en zorg 
hebben omringd. Maar Luciano is volwassen 
geworden en wil zijn vleugels uitslaan. Hij be-
sluit uit huis te gaan, sterker hij verlaat Argen-

tinië om te gaan studeren in Madrid. Nu het 
huis leeg is, zijn de twee ineens weer op el-
kaar aangewezen. Ze hebben elkaar eigenlijk, 
zo ontdekken ze al snel, niets meer te melden, 
ze hebben niets gemeen. Een echtscheiding 

AN UNEXPECTED LOVE

Argentinië 2018 | 136 min.
Regie Juan Vera

Met  Ricardo Darin, Mercedes Moran, 
Claudia Fontan

4

Do  16:00
Za  11:15

Vr  19:40
Za  13:25
Zo  12:45

VK 2019 | 100 min. 
Regie Ken Loach 

Met Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone

3gt

SORRY WE MISSED YOU

De nieuwe film van Ken Loach is een 
hartverscheurend sociaal drama over 
de familie Turner, een gezin dat zich 

staande probeert te houden in het heden-
daagse Engeland.

Ricky en Abby wonen met hun kinderen, de 
15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza 
Jane, in Newcastle. Sinds de economische cri-
sis 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 stabili-
teit 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 werkdruk 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’) ver-
beeldt 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 om-
vangrijk oeuvre de laatste film van Ken Loach. 

volgt, beiden willen nieuwe horizonten ver-
kennen. Maar zo gemakkelijk blijkt dat hele-
maal niet.
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Vier 17 november de 
verjaardag van Bruce 
Springsteen met:

WESTERN STARS

Met ‘Western Stars’ van Bruce Springsteen 
vieren we op zondag 17 november de 70ste 
verjaardag van The Boss. Eenmalig te zien!

‘Western  Stars’ is het eerste  studioalbum van Spring-
steen in vijf jaar, waarmee de legendarische  singer-
songwriter een  nieuwe  weg  in slaat maar zijn roots 
niet vergeet. Deze gelijknamige film biedt fans over 
de hele wereld de enige kans om Springsteen alle 13 
songs op het album te zien spelen, ondersteund door 
een band en een volledig orkest, onder het kathedraal-
achtige dak van zijn bijna 100 jaar oude schuur.

De documentaire behandelt de thema’s liefde en ver-
lies, eenzaamheid, familie en de onverbiddelijk voort-
schrijdende tijd. De film vertelt met archiefbeelden, 
muziek en Springsteen’s persoonlijke bespiegelingen 
het verhaal van ‘Western Stars’
.
Kaartjes voor deze eenmalige voorstelling zijn nu  
alvast te koop!

FILMQUIZ 2019

Filmfans, cinemaslurpers en allesweters, 
maak je klaar voor een nieuwe uitdaging 
in de vorm van de jaarlijkse Filmquiz, die 

uiteraard ook tijdens Filmfestival Hilversum 
2019 wordt gehouden.

Wie regisseerde de film ‘Instinct’? In welk land 
speelt de film ‘Rojo’ zich af? En wat voor soort 
dier wordt doodgereden door de chauffeur in 
‘Jinpa’? Dergelijke vragen komen aan bod in 
de Filmquiz die ook dit jaar wordt samenge-
steld en gepresenteerd door cinefiel Paul van 
Es. Hij is al bijna twintig jaar actief als filmre-
censent en columnist voor TV Krant en werkt 
inmiddels al ruim 24 jaar als vrijwilliger bij 
Filmtheater Hilversum. Net bekomen van Film 
by the Sea in Vlissingen en het Nederlands 

Za: 20:00 uur
Locatie: Pop-up café Hillywood

Film Festival in Utrecht staat hij nu alweer pa-
raat voor deze zevende editie van Filmfestival 
Hilversum.

Deelname aan de quiz is gratis. Teams be-
staan uit maximaal vier teamleden. Voor het 
winnende team ligt een leuke prijs klaar. 

Vol = vol! 
Wil je zeker zijn van een plekje? 
Meld je team aan via: 
productie@filmtheaterhilversum.nl

B
eeld uit: D
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 ZO | 15:35

AMY

De veelbesproken documentaire over de 
opkomst en ondergang van zangeres 

Amy Winehouse.

 ★★★★★ ‘Overrompelend intiem’ Het Parool

VK 2015 127 min. Regie Asif Kapadia

 DO | 13:20 

THE BEATLES: 

EIGHT DAYS A WEEK

Documentaire van Ron Howard over The 
Beatles, waarin je de Fab Four volgt van 

het begin van de Beatlemania tot aan hun 
laatste concert in 1966.

VS 2016 137 min. Regie Ron Howard

 VR | 19:25   

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

Hartverwarmend en hartverscheurend 
Vlaams drama, vol passie en muziek. 

Over hoe liefde het noodlot overwint en soms 
ook niet.

België 2012 111 min. Regie Felix van Groe-
ningen

 VR | 11:00

CAN’T STAND LOSING YOU: 

SURVIVING THE POLICE

Documentaire over de iconische rock-
groep The Police vol unieke (archief)

beelden, afgewisseld met een biografie van 
gitarist Andy Summers gebaseerd op zijn 
memoires.

VS 2012 79 min. Regie Andy Grieve, Lauren 
Lazin

 VR | 14:50

CHICAGO

Musicalfilm van Rob Marshall, gebaseerd 
op de gelijknamige musical uit 1975. 

Winnaar van 6 Oscars!
VS 2002 110 min. Regie Rob Marshall 

 VR | 21:40

CONTROL

Het regiedebuut van fotograaf Anton 
Corbijn. ‘Control’ volgt het leven van Joy 

Division-zanger Ian Curtis van 1972 tot zijn 
vroegtijdige dood in mei 1980.

VK, VS, Australië, Japan 2007 122 min. 
Regie Anton Corbijn

 DO | 16:00 

DEPARTURES

Het Oscarwinnende ‘Departures’ belicht 
een eeuwenoud beroep: dat van ‘No-

kanshi’, degene die de overledenen aflegt. 
Een werkloos geraakte cellist komt bij toeval 
in deze wereld terecht en raakt gefascineerd 
door de rituelen die erbij horen.

Japan 2008 130 min. Regie Yôjirô Takita

Speciaal voor dit festival openen we een tij-
delijke, vierde mini-zaal op het Herenplein: 
een heuse mobiele bioscoop met 15 heerlij-
ke stoelen en perfect beeld en geluid in een 
knalrode container. Robuust van buiten en 
luxe van binnen, uiteraard ook uitgerust met 
airco en verwarming.  

Deze vierde mini-zaal/filmcontainer vind 
je tijdens het filmfestival op het plein voor 
onze deur en deze staat volledig in het te-
ken van muziekfilms en documentaires: van 
Amy Winehouse en Maria Callas tot ‘Rocket-
man’ over Elton John, klassieker ‘Les Uns et 
Les Autres’ en ‘Sing’ voor onze jongste be-
zoekers. 

De filmcontainer is iedere dag vanaf 11.00 
uur geopend en kaartjes voor alle films die 
we hierin vertonen zijn € 6,50. Let op: er zijn 
maar 15 plekjes per film!

ZAAL 4: 
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 ZA | 17:00 

THE DOORS: 

WHEN YOU’RE STRANGE

Aan de hand van zeldzaam historisch ma-
teriaal werpt regisseur Tom DiCillo een 

nieuwe blik op de impact van The Doors, de 
legendarische band uit de jaren 60.

VS 2009 87 min. Regie Tom DiCillo

 VR | 17:10

GRACE JONES: 

BLOODLIGHT AND BAMI

Grace Jones is Grace Jones, ze onttrekt 
zich aan iedere categorie. Avantgardist  

en entertainer tegelijk, vrouwelijk en man-
nelijk, new wave en disco, legendarisch en 
eeuwig jong. Een documentaire over haar 
artistieke en privéleven, met spectaculaire 
optredens.

Ierland, VK 2017 115 min. Regie Sophie 
Fiennes

 ZA | 21:30

LA LA LAND

In het romantische en kleurrijke ‘La La Land’, 
een moderne variant op de klassieke Hol-

lywoodmusical, valt een matig succesvolle 
jazzpianist voor een hoopvolle actrice. Win-
naar van 6 Oscars!

VS 2016 128 min. Regie Damien Chazelle 

 DO | 11:00  • ZO |  11:00

MARIA BY CALLAS

Veertig jaar na de dood van Maria Callas 
pakt de Franse regisseur Tom Volf uit 

met een uniek portret van deze onovertroffen 
operazangeres.

Frankrijk 2017 119 min. Regie Tom Volf

 DO | 21.00 • ZO | 20:40

ROCKETMAN

Taron Egerton (‘Sing’, ‘Kingsman’) is Elton 
John in ‘Rocketman’, een  fantasievolle 

muziekfilm gebaseerd op het leven van de 
legendarische artiest in het begin van zijn 
muziekcarrière.

VK 2019 121 min. Regie Dexter Fletcher 

 ZO | 18:10

SHINE A LIGHT

Registratie van een concert uit de A Bigger 
Bang-tour van de Rolling Stones. Regis-

seur 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

 ZA | 11:00 • ZO | 13.20

SING

Uit de koker van de makers van ‘Huis-
diergeheimen’ en ’The Minions’ komt 

de hilarische muzikale animatiefilm ‘Sing’! 
Nederlands gesproken. 

VS 2016 108 min. Regie Garth Jennings

 DO | 19:00  • VR | 12:50

TWENTY FEET FROM STARDOM

Prachtig portret van de zangeressen die op 
de achtergrond meezingen met de grote 

artiesten. Vocaal zijn ze vaak sterker dan de 
grote sterren. Maar waarom heeft hun carrière 
nooit de vlucht genomen waardoor zij zelf in 
de spotlights staan?

VS 2013 91 min. Regie Morgan Neville

 ZA | 13:20  •  Met pauze

LES UNS ET LES AUTRES

Claude Lelouchs klassieker over vier 
muzikale families voor, tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog.
Frankrijk 1981 184 min. Regie Claude 

Lelouch

 ZA | 19:00

WHITNEY

De eerste Whitney Houston-documentaire 
die officieel is goedgekeurd door de 

erfgenamen, met niet eerder vertoonde beel-
den en exclusieve demo-opnamen. De film 
schetst zo het leven en de ondergang van 
een waar icoon.

VS 2018 120 min. Regie Kevin Macdonald

DE FILMCONTAINER
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Jasper Schalks
Jasper Schalks is een West-Friese singer-
songwriter. Nadat hij op zijn 15e zijn eerste 
cd van Bob Dylan kocht, heeft authentieke 
folk en melancholische americana hem 
nooit meer losgelaten.

Zijn muziek is het beste te omschrijven als 
americana in zijn puurste vorm, vergelijkbaar 
met de nummers op Neil Youngs’ Harvest of 
Ryan Adams’ Heartbreaker.

Janna Lagerström
Janna Lagerström maakt Nederlandstalige 
poëziepop. Dromerige liedjes waarin ze de 
wereld om zich heen vangt en haar gedach-
tegang binnenstebuiten keert. 

Verstild en sterk in haar kwetsbaarheid weet 
Janna de luisteraar mee te nemen in haar ver-
halen over stad, land, jou, mij en alles tussen 
wat het is en zou kunnen zijn.

Gyo Kretz
Geef John Mayer een hiphop-beat of James 
Blake juist een gitaar, waar je op uit komt is 
de muziek van Gyo Kretz. 

Deze jonge Haarlemse singer-songwriter is 
met oude blues, soul en rockmuziek opge-
groeid. Toch heeft deze singer-songwriter zich 
flink ontwikkeld naarmate hij RnB, futurebass 
en hiphop ontdekte. Gesamplede beats, gal-
mende gitaren en zwoele zangkoortjes, Gyo 
brengt al zijn geliefde genres tezamen in fijne 
popsongs, gezongen met gevoel.

The Streetbeat 
Empire

Als openingsact hebben we 
The Streetbeat Empire 

weten te strikken! 
Hun dampende stoofpot van 30’s swing, 
hot jazz, afrobeat, secondlinefunk, reggae 
en andere stijlparels die dit verder met gi-
taar, melodica, sax, sousafoon en drums 
gewapende sextet uitserveert, zullen de 
openingsfilm ´Parasite´ nog beter laten bin-
nen komen. 

Voorafgaand aan de film én na afloop trak-
teert The Streetbeat Empire ons op een nooit 
eindigende missie om het Herenplein in een 
danswalhalla om te toveren.

Dit alles onder leiding van de als heuse voo-
doohogepriester uitgedoste Alex Siegers. 

LIVE MUZIEK

VR 11-10  21:00 - 21:45VR 11-10  19:30 - 20:15DO 10-10  21:00 - 21:45

Ook dit jaar heeft Podium de Vorstin de mu-
zikale programmering tijdens het Filmfesti-
val verzorgd.
 
De openingsact op woensdag: ‘The Streetbeat 
Empire’ zal voorafgaand aan en na afloop van 
de film ‘Parasite’ een spetterend optreden 
verzorgen.

Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
zullen er singer-songwriters optreden in ons 
pop-up café Hillywood.

Ondertussen kun je genieten van een  
pizzaatje die Viva La Pizza met liefde voor je 
bereidt (zie pag. 9) 
 
Geniet ervan!

Live muziek in het 
pop-up café Hillywood
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Lotte Walda
Als een zonnestraal reist Lotte de wereld 
over om haar muziek naar de mensen toe 
te brengen.

Haar liedjes kenmerken zich door sterke me-
lodieën, pakkende teksten en haar bijzon-
dere, authentieke stemgeluid. Haar eigen 
muziek vult Lotte aan met covers uit de jaren 
’60 en ’70.

Met een warm hart voor artiesten als Joni 
Mitchell en Melanie Safka schreef Lotte het 
afgelopen jaar meerdere nieuwe nummers.

Scott & Young
De stijl van Scott & Young laat zich het best 
omschrijven als verhalende folk-pop met 
country-invloeden. 

Eerlijke, kwetsbare luisterliedjes ge-
kenmerkt door meerstemmige zang-
lijnen en teksten die moeiteloos tot de 
verbeelding van de luisteraar spreken. 
Scott & Young nemen je graag mee in hun 
zoektocht naar het spanningsveld tussen vrij-
heid en verbondenheid, vernieuwing en be-
zinning, kalmte en avontuur, en ‘minder’ in 
tijden van alsmaar ‘meer’.

Maddy Moreah
Maddy Moreah is een Amsterdamse singer-
songwriter die elk podium kan omtoveren 
tot een warme zomermiddag. 

Ze brengt soul, hip-hop, jazz, funk en pop sa-
men in een meeslepende liveshow waar zo-
wel op gedanst als gechilled kan worden. Met 
haar metaforische teksten, warme stemge-
luid en zwoele harmonieën weet ze iedereen 
die van groove houdt voor zich te winnen. 
Laat je meeslepen door onverwachte melo-
dieën, verrassende grooves en wholesome-
vibes!

LIVE MUZIEK

ZO 13-10  15:00 - 15:45ZO 13-10  13:30 - 14:15ZA 12-10  19:00 - 19:45

WO 9-10  19:30 - 20:00 & 22:45 - 23:15
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VRIJDAG  ZATERDAG    
  5 OKTOBER
11 OKTOBER 12 OKTOBER
18 OKTOBER 19 OKTOBER

Filmhuizen en theaters
Optimaliseer net als dit fi lmtheater je

www.netsquare.nl

·  Website   ·  Filmplanning

·  Nieuwsbrief   ·  Rooster

·  Ticketsysteem  ·  Narrowcasting
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FILMFESTIVAL AANBIEDING 
Op vertoon van je dag-geldig filmkaartje 

 
Meergranen pistolet 

 

Broodje Bal (WARM) met rucola en mosterd mayo 
Broodje tonijnsalade home-made of course met gemengde sla 
Broodje Hummus  rucola/pijnboompitten/gegrilde groenten 
Panini Ham/Kaas  Italiaans wit-brood warm van de gril  

 

5,= euro 
 

Je vindt ons op slechts 50 mtr van het Filmtheater 
op de hoek Herenstraat/Zeedijk 

more&
PRESTO
Coffee

18 OKT 26 OKT
PATAT MET:

FIGGIE
THE TAMBLES

VAN 
DIK HOUT

31 OKT 2 NOV
MOTHERS

FINEST 3JS

THE TAMBLES
Walden

18 OKT
HILLYWOOD RAINBOW BALL

WWW.DEVORSTIN.NL

29 NOV

20 DEC

7 FEB

17 APRIL

12 JUNI

seinconcerten.nlseinconcerten.nl

NCONCERTEN
ZOEN ’19-’20SEI

Calefax

FrommerKerst

Dierendagconcert 
met Karin Strobos

Quirine Viersen
Thomas Beijer

Bram van Sambeek
Rick Stotijn

Hans Eijsackers

Fay Claassen

4 OKT

Poster 19-20  07-06-2019  13:16  Pagina 1
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www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

CADEAUPAS

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE
CADEAUTJE?

Onze cadeaupas is bij de kassa te koop! 

Deze is te verzilveren voor tickets en/of drankjes.

Een avond lang genieten
Heerlijk ongedwongen en avondvullend bourgondisch genieten. Dat is een 

avond bij ’t Zusje. Gezellig samenzijn in een huiselijke sfeer en genieten van 

onze kleine gerechtjes, die je de hele avond kunt bestellen.  Bij ’t Zusje ben je 

thuis: jij bepaalt zelf de invulling van de avond. We horen graag wat je wensen 

zijn, vinden het leuk je te verrassen met bijzondere gerechtjes en zetten graag 

die extra stap. We bieden je een avond uit, zoals wij die zelf ook graag zien.

Welkom thuis, welkom bij ’t Zusje Hilversum

Herenstraat 10  |  zusje.nl

Reserveren: 0900-zusje (0900-98753, 20 cent per gesprek)

Avondvullend 
bourgondisch 
genieten...

Hilversum

Isoleer & 
bespaar!
Onze energiecoach
komt gratis
bij je thuis

info@hilverzon.nu
06 - 19 21 22 88
www.hilverzon.nu
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de zijden bloemen specialist

Opruiming
met kortingen tot 60%

Havenstraat 18c, 1211 KL Hilversum
Tel: 035-6230920

www.meanderbloemsierkunst.nl

volg ons ook op facebook

25 jaarMeander bloemsierkunst 1994 – 2019 
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IN SAMENWERKING MET

30 baanbrekende & inspirerende 

MEDIAVROUWEN

28 SEPTEMBER T/M 31 DECEMBER

“IK WAS
GEEN
STER.

IK WAS
GEWOON

MIES.”


