
 30 januari Capharnaüm, Green Book
 6 februari At Eternity’s Gate
 13 februari If Beale Street Could Talk,
  Doubles Vies, 
 20 februari Can You Ever Forgive Me?,
  Tea With the Dames
 27 februari Het Pärt Gevoel, Peterloo

more&
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als VAN GOGH

in
At Eternity’Gate

NIEUW SEIZOEN
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met
MAYA DE BIJ

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

MET VOORPREMIÈRE

#3

‘Can You Ever Forgive Me?’ is gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal van de 
succesvolle biograaf (en kattenvrouw-

tje) Lee Israel (Melissa McCarthy). Zij verdiende 
begin jaren 70 en 80 haar geld door boeken 
te schrijven over Katharine Hepburn, Tallulah 
Bankhead, Estee Lauder en journalist Dorothy 
Kilgallen. 

Als Lee eind jaren 80 commercieel niet meer 
interessant is en ze haar boeken niet langer gepu-
bliceerd krijgt, wordt het erg lastig om de huur van 

haar appartement in Manhattan te betalen. Niets 
in haar leven lijkt nog goed te lopen. Als ze op een 
authentieke brief van de comedienne en zangeres 
Fanny Brice stuit en ze die voor veel geld weet te 
verkopen aan een pandjeshuis, krijgt Lee een idee. 
Mede opgehitst door haar loyale vriend Jack (Richard 
E. Grant) besluit ze haar schrijftalent te gebruiken 
om brieven te vervalsen. Ze verkoopt ze als brieven 
die geschreven zijn door gerespecteerde acteurs en 
schrijvers. De brieven leveren haar bergen met geld 
op, totdat de kopers erachter komen dat ze nep zijn.

De film – een bewerking van de memoires ‘Can 
You Ever Forgive Me?’ van Lee Israel – werd geno-
mineerd voor twee Golden Globes, waaronder Beste 
Actrice (Drama) en Beste Mannelijke Bijrol. Van Re-
gisseur Marielle Heller vertoonden we eerder haar 
veelbekroonde en hooggewaardeerde debuut ‘The 
Diary of a Teenage Girl’.

VS 2018 106 min. Regie Marielle Heller 
Met Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Jane 
Curtin, Dolly Wells, Anna Deavere Smith

 VANAF 20 FEBRUARI  1

In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, 
voor de rechter. Rechter: “Waarom klaag je je 
ouders aan?” Zain: “Omdat ze me leven hebben 

gegeven.” De nieuwe film van regisseur Nadine 
Labaki (‘Caramel’) is een indringend portret over 
ouderschap en overleven in de armste wijken 
van Libanon, gezien door de ogen van een kind. 

Zain slijt zijn dagen in de straten van de Libanese 
hoofdstad Beiroet. Als oudste kind van het gezin moet 
hij helpen zijn familie te onderhouden. Wanneer zijn 
11-jarige zusje Sahar voor een paar kippen wordt 
uitgehuwelijkt aan de eigenaar van de buurtwinkel, 
besluit Zain vol woede om weg te lopen van huis. 
Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe 
vriendschappen en allesbeslissende keuzes, waardoor 

hij uiteindelijk voor de rechter komt te staan.
‘Capharnaüm’ was genomineerd voor de Gol-

den Globe voor beste buitenlandse film en won de 
Jury Prijs op het Filmfestival van Cannes, waar de 
film in première ging. Sindsdien is de film door het 
publiek omarmd en won hij vele publieksprijzen op 
internationale filmfestivals. De cast bestaat veelal uit 
amateuracteurs en met name Zain Al Rafeea wordt 
geprezen om zijn sterke acteerprestaties: “a startling, 
unforgettable presence”, aldus Vulture.

Libanon 2018 120 min. Regie Nadine Labaki 
Met Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 
Treasure Bankole, Nadine Labaki

  VANAF 30 JANUAR  3at

Een inspirerend, hartverwarmend en waar-
gebeurd verhaal over de hechte vriend-
schap tussen een uitsmijter (Viggo Morten-

sen, ‘Captain Fantastic’) en een concertpianist 
(Mahershala Ali, ‘Moonlight’) die gedwongen 
worden hun verschillen opzij te zetten om de 
meest onvergetelijke reis van hun leven te ma-
ken. ‘Green Book’ was de winnaar van de pu-
blieksprijs op het filmfestival van Toronto, werd 
bekroond met drie Golden Globes – waaronder 
Beste Komedie – en wordt gezien als de grote 
kanshebber voor een Oscar.

Wanneer de zwarte pianist Don Shirley in 1962 
op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door 
het zuiden van Amerika, komt hij in contact met 

Tony Lip, een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die 
graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door 
verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een 
speciale reisgids (The Green Book) die hen informeert 
over plekken waar Afro-Afrikanen welkom en veilig 
zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met 
hun tegengestelde persoonlijkheden, met gevaar en 
racisme, maar ook met onverwachte menselijkheid 
en een flinke dosis humor. Om veilig thuis te komen 
zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten. 
Zo ontstaat er een bijzondere vriendschap.

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

 VANAF 30 JANUARI  3ghat

Een meeslepend, romantisch en tijdloos 
drama van de regisseur van Oscarwinnaar 
‘Moonlight’. Tish en Fonny zijn verliefd, 

maar worden dwarsgezeten door het Ame-
rikaanse rechtssysteem. Kan de liefde alles 
overwinnen? Regina King won voor haar rol de 
Golden Globe voor Beste Actrice in een bijrol!

Begin van de jaren 70, Harlem, New York. Na een 
jarenlange vriendschap tussen Clementine (Tish) en 
Alonzo (Fonny) durven zij op 19- en 20-jarige leeftijd 
toe te geven aan hun liefde voor elkaar en dromen 
zij van een toekomst samen. Hun band wordt echter 

op de proef gesteld als Fonny – ten onrechte – be-
schuldigd wordt van verkrachting en in de gevangenis 
belandt. Als Tish ontdekt dat ze zwanger is doet ze 
er alles aan om de onschuld van Fonny te bewijzen.

‘If Beale Street Could Talk’ is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van James Baldwin. 

VS 2018 120 min. Regie Barry Jenkins
Met KiKi Layne, Stephan James, Regina King, 
Colman Domingo

 VANAF 13 FEBRUARI  3dgt

In ‘Arctic’ zien we piloot Overgård (Mads Mik-
kelsen, ‘Jagten’) en zijn overlevingstocht in het 
ijzige Noordpoolgebied. (zie pag.7)

IJsland 2018 97 min. Regie Joe Penna Met 
Mads Mikkelsen

 MA 18 FEBRUARI 18.30 UUR  3

‘Arctic’ gaat 14 maart officieel uit in Nederland, maar 
is maandag 18 februari alvast bij ons in voorpremière 
te zien in combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens 
onze Film & Food special. 

De prijs voor de film, het eten en twee drankjes 
is slechts € 26,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De 
film start om 20.30 uur.

Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief 
maaltijd te koop.

met
voorpremière

TEA WITH THE DAMES

In samenwerking met onze buren Presto Cof-
fee & More organiseren we maandelijks een 
filmontbijt! Een heerlijk ontbijtje met daarna 

een voorpremière. Op zondag 17 februari ver-
tonen we ‘Tea with the Dames’ met o.a. Judi 
Dench en Maggie Smith. 

Beter kan de zondag niet beginnen. We serveren een 
heerlijk ontbijt met een klein broodje, een croissantje, 
kaas, jam en roomboter, rucola, bio yoghurt met 
granola en vers fruit, verse jus en koffie of thee naar 
keuze. Daarna vertonen we ‘Tea with the Dames’ in 
voorpremière.

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

FILM & LITERATUUR
Op zondag 10 februari om 18.50 uur verto-

nen we in samenwerking met Boekhandel 
Voorhoeve ‘If Beale Street Could Talk’ alvast in 
voorpremière. De film wordt ingeleid 
door Egbert Duim.

Aansluitend vertonen we Oscarwin-
naar ‘Moonlight’ nog een keer! Zie pag. 5.

Zie pag. 3 Zie pag. 3 Zie pag. 4Zie pag. 6Zie pag. 3
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DINSDAG 19 FEBRUARI 19.30 uur

Jan Brokken (1949) 
werd geboren in 
Leiden, niet lang 

na de terugkeer van 
zijn ouders uit toenma-
lig Nederlands-Indië. 
Zijn vader, een theo-
loog, had daar weten-
schappelijk onderzoek 
gedaan. Na terugkomst 
in Nederland werd hij 
dominee in het Zuid-
Hollandse dorp Rhoon, het decor van Brokkens 
romans ‘De provincie’, ‘Mijn kleine waanzin’ en 
‘De vergelding’. 

Na een studie aan de School voor Journalistiek 
in Utrecht en de universiteit van Bordeaux begon hij 
zijn loopbaan als journalist bij Trouw en weekblad 
de Haagse Post. In Bordeaux trouwde hij met Marie-
Claude Hamonic, een van de redenen dat Frankrijk 
zijn tweede vaderland werd. Hij woont nog steeds 
afwisselend in Amsterdam en Frankrijk. In de loop 
van veertig jaar schreef hij een groot aantal boeken, 

zowel non-fictie, een mengeling van fictie en non-
fictie eals volledige fictie. 

Zijn bekendste boeken zijn: ’De provincie’ (ver-
filmd met o.a. Pierre Bokma en Gijs Scholten van 
Aschat in de hoofdrollen), ‘Mijn kleine waanzin’, 
‘De vergelding’, ‘In het huis van de dichter’(over zijn 
vriendschap met de jong gestorven pianist Youri 
Egorov) en ‘Baltische zielen’. Brokken werd onder-
scheiden met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 
en de ICODO-prijs. Zijn meest recente boek ‘De recht-
vaardigen’ (over Jan Zwartendijk, de Nederlandse 
consul in Litouwen die in de Tweede Wereldoorlog 
duizenden joden het leven gered heeft) beleefde 
inmiddels vier drukken en stond wekenlang in de 
Top Zestig van de CPNB. 

Programma dinsdag 19 maart: 
19.30-20.30 uur Gesprek Jan Brokken met 
journaliste Cisca Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze  met gelegenheid tot 
het kopen en signering van Brokkens boeken
21.00 uur Vertoning van de keuzefilm van Jan 
Brokken: Bankier van het verzet

WAAR IS FILOSOFIE GOED VOOR? 

Is filosofie voor zwevers? Waarom filosofie 
studeren? Zou het kunnen zijn dat filosofie de 
belangrijke levensvragen aan de orde stelt? 

Wat zijn die vragen? Arjo Klamer, filosofisch 
econoom, gaat in gesprek met Awee Prins, een 
spraakmakende filosoof van de Erasmus Univer-
siteit. In 2007 werd, naast vele andere publica-
ties, zijn proefschrift ‘Uit verveling’ uitgegeven 
dat een filosofische bestseller werd. In 2017 
kwam een kinderboek uit. 

Programma: 
19.30-20.30 uur Gesprek Awee Prins 
met Arjo Klamer 
20.30-21.00 uur Pauze
21.00 uur Vertoning van de keuzefilm 
van Awee Prins: Hannah Arendt

Kaarten voor Hilversum in Gesprek zijn € 8,-. Als je ook 
naar de film gaat, krijg je twee euro korting op het 
filmkaartje en betaal je voor het gesprek + keuzefilm 
slechts € 15,50. (Kies bij het online bestelproces voor 
de kaart ‘In combinatie met Hilversum in Gesprek’). 
Filmkaartjes zijn ook los te koop.

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt 
(Barbara Sukowa) vlucht voor de nazi’s 
naar Amerika, waar ze onder andere 

werkt als journalist en docent. In 1951 krijgt zij 
het Amerikaanse staatsburgerschap. Tien jaar 
later neemt ze een baan aan bij The New Yorker 
en reist ze als waarnemer naar het proces van 
de SS’er Adolf Eichmann in Israël. De resultaten 
van haar bevindingen vat zij samen in het boek 
‘De banaliteit van het kwaad’ en maakt daarmee 
een enorme controverse los.

Duitsland, VS 2012 113 min. Regie Margaretha 
von Trotta Met Barbara Sukowa, Axel Milberg, 
Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen

 DINSDAG 19 FEBRUARI 21.00 UUR  1t

Dinsdag 19 maart te gast in 
Hilversum in Gesprek: Jan Brokken

met Awee Prins

Tijdens een bezoek aan een bioscoop in 
West-Berlijn zien de Oost-Duitse scho-
lieren Theo en Kurt in 1956 schokkende 

beelden over de Hongaarse opstand in Boeda-
pest. Terug in hun woonplaats Stalinstadt (nu 
Eisenhüttenstadt) besluiten ze met hun hele 
klas een gebaar te maken uit solidariteit met de 
gevallen slachtoffers: tijdens een les houden ze 
een minuut stilte. 

Dit waargebeurde verhaal is gebaseerd op het in-
drukwekkende gelijknamige boek van Dietrich Garst-
ka, een van de negentien scholieren die zich met een 

simpel gebaar de woede van een heel staatsapparaat 
op de hals haalden. Want hun actie veroorzaakt flink 
wat onrust: het ministerie van Onderwijs beoordeelt 
hun solidariteit als een contrarevolutionaire daad. Dat 
heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere levens 
van deze negentien scholieren.

Duitsland 2018 111 min. Regie Lars Kraume 
Met Jonas Dassler, Michael del Coco, Lena 
Klenke, Sina Ebdell, Isaiah Michalski

 T/M 6 FEBRUARI  3adtg

FREE SOLO

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

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

Deze waanzinnig spannende en adembenemende 
documentaire volgt hem tijdens zijn voorbereiding 
op de beklimming van El Capitan, de legendarische 
900 meter hoge bergwand in het Yosemite National 

Park. Sowieso al moeilijk om te bedwingen, laat staan 
zonder zekering. Er is een maximale focus voor nodig, 
wat de reden is waarom Honnolds eerste poging 
mislukt: hij heeft het gevoel dat er te veel mensen 
op hem letten, onder wie de filmcrew. Bij zijn tweede 
poging doen de filmmakers hun uiterste best om 
hem zo min mogelijk te storen. De film wordt een 
pure thriller, een verslag van een ongelooflijk knap, 
waanzinnig waagstuk.

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

 DE HELE MAAND DOOR  1

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

Ronan (‘Lady Bird’) als Mary Stuart en Margot 
Robbie (‘I, Tonya’) als Elizabeth I. Wie wint de 
troon van Engeland?

Op haar zestiende werd Mary Stuart koningin van 
Frankrijk, op haar achttiende was ze al weduwe. Toch 
weerstond ze de druk om opnieuw in het huwelijk 
te treden. Ze besluit vervolgens terug te keren naar 
Schotland, inmiddels onder het bewind van Koningin 
Elizabeth I, om haar rechtmatige plaats op de troon 

terug te vorderen. De twee jonge koninginnen kijken 
zowel met angst als met fascinatie tegen elkaar op. 
Bedrog en samenzweringen in beide hofhoudingen 
brengen zowel de Engelse als de Schotse troon in 
gevaar en zullen uiteindelijk de loop van de geschie-
denis bepalen.

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

 T/M 23 FEBRUARI  4g

ROMA

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

jaar in beeld uit het leven van een middenklasse-
familie  in Mexico-Stad in de vroege jaren 70. 
´Roma´ won de Golden Globes voor Beste Regie 
en Beste Buitenlandse Film!  

Cleo werkt als inwonende dienstmeid en oppas 
voor een gezin uit de hogere middenklasse in het 
Roma-district. Wanneer de vader voor een verdacht 
lange zakenreis vertrekt, blijft zijn vrouw Sofia alleen 

achter. Cleo helpt Sofia en de kinderen door een 
moeilijke periode heen. Zelf wordt ze gedumpt door 
haar zelfingenomen vriendje zodra hij ontdekt dat ze 
zwanger is. Beide vrouwen zouden binnenkort wel 
eens alleenstaande moeder kunnen worden. Maar het 
verschil in sociale status zal voor de een de toekomst 
heel anders bepalen dan voor de ander.

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

 1, 8 EN 24 FEBRUARI  4gt

STAN & OLLIE

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

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

Met hun hoogtijdagen ver achter zich plannen 
Stan & Ollie een laatste theatertour door het na-
oorlogse Engeland en Ierland. Ondanks de hoge 
werkdruk en de hectische planning maar met de 
steun van hun lieftallige vrouwen Lucille en Ida – een 
acteerduo op zich – herontdekken ze de liefde voor 

het optreden en voor elkaar wanneer ze met hun 
komische acts de harten van hun publiek opnieuw 
proberen te stelen. 

‘Stan & Olllie’ – naar het script van Jepp Pope 
(‘Philomena’) – is het hartverwarmende verhaal over 
wat het spectaculaire afscheidstournee van het duo 
had moeten worden. John C. Reilly was voor zijn rol 
genomineerd voor een Golden Globe. 

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

 T/M 11 FEBRUARI  3a

THE FAVOURITE

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

vourite’ vertelt het waargebeurde verhaal over 
de Britse Queen Anne en de twee hofdames 
die om haar aandacht vechten. Olivia Colman 
won voor haar rol de Golden Globe voor Beste 
Actrice! 

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

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

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

 DE HELE MAAND DOOR  3gasht

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

‘Werk Ohne Autor’. In de hoofdrollen schitteren 
de Duitse sterren Tom Schilling, Paula Beer en 
Sebastian Koch. ‘Werk Ohne Autor’ was geno-
mineerd voor de Golden Globe voor beste bui-
tenlandse film en was de grote publieksfavoriet 
van de zesde editie van Filmfestival Hilversum!

Kurt (Tom Schilling, ‘Unsere Mütter, unsere 
Väter’,) groeit op in Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Als hij op de kunstacademie Elisabeth 
(Paula Beer) ontmoet, worden ze op slag verliefd. 

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

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

 T/M 16 FEBRUARI  3gasdt

MARY QUEEN OF SCOTS

WERK OHNE AUTOR

‘Bankier van het Verzet’ is het waarge-
beurde, onbekende verhaal van Neder-
lands grootste verzetsheld. Bekroond 

met vijf Gouden Kalveren: voor beste film, beste 
acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol 
en beste production design. Ook kreeg de film 
de Gouden Kalf van het publiek.

Als bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in 
de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn 
financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aar-
zelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall 
(Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie 
om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet 
gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg 

is bedenken de broers de grootste bankfraude uit 
de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen 
guldens worden onder het oog van de bezetters de 
Nederlandse Bank uit gesluisd. Maar hoe grootscha-
liger de operatie wordt, hoe meer mensen er vanaf 
weten. Iedere dag neemt de kans toe dat iemand dat 
ene foutje maakt dat een einde kan maken aan de 
daden en het leven van het bankier van het verzet. 

Nederland 2018 123 min. Regie Joram Lürsen 
Met Barry Atsma, Jacob Derwig, Pierre Bokma, 
Fockeline Ouwerkerk, Raymond Thiry

 DI 19 MAART 19.00 UUR  3gat

Hannah 
Arendt

LAATSTE KANS

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

★★★★★ “Alfonso Cuarón levert met 
Roma de meest levensechte, fijnbesnaarde 

film uit zijn carrière af.” De Volkskrant 

BANKIER VAN HET VERZET
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GOEDE BUREN 

Buurvrouwen Ada en Wilma werken als 
vrijwilliger mee aan een campagne van 
de gemeente Rotterdam tegen eenzaam-

heid bij ouderen. In 2013 werd in die stad een 
vrouw gevonden die al tien jaar dood in haar 
huis bleek te liggen. Dit nooit meer, vonden alle 
betrokkenen. 

Samen leggen Ada en Wilma huisbezoeken af, 
op zoek naar eenzame ouderen die hulp nodig heb-
ben. Zo ontmoeten ze Jan en Til. Jan heeft zeven jaar 
lang nauwelijks zijn huis verlaten. In zijn gevecht om 
onafhankelijk te blijven, wordt hij steeds eenzamer. 
Til is een sterke en koppige vrouw, die elk aanbod 
van ondersteuning weigert. De enige aan wie ze haar 
diepste gevoelens toevertrouwt is haar hond Sandy.

‘Goede Buren’ toont hoe twee gouden Rotter-
damse vrouwen zich onvoorwaardelijk inzetten voor 
hun medemens, waarbij ze, waar nodig, de officiële 
regels een beetje buigen. De film laat het weerbar-
stige dagelijks (samen)leven zien in een mix van rauwe 
realiteit en humor.

Nederland 2018 82 min. Regie Stella van 
Voorst van Beest

 15 T/M 23 FEBRUARI  1

HET WONDER VAN 
LE PETIT PRINCE

‘Het wonder van Le Petit Prince’ is een in-
spirerend, menselijk verhaal dat de wijs-
heid van ‘De Kleine Prins’ weerspiegelt.

‘Le Petit Prince’, Antoine de Saint-Exupéry’s be-
roemde filosofische (kinder)boek over vriendschap, 
liefde en respect is een van de meest vertaalde boe-
ken ter wereld. In deze documentaire reist regis-
seur Marjoleine Boonstra naar de personen die dit 
kleine meesterwerk uit het Frans hebben omgezet in 
het Tibetaans, Tamazight (Noord-Afrika), Sámi (het 
noorden van Finland en Scandinavië) of Nawat (El 
Salvador) – stuk voor stuk bedreigde talen.

Gepassioneerde taalvorsers, docenten en verta-
lers vertellen hoe de observaties van het buitenaardse 
prinsje op aarde in hun cultuur gelezen en geïnterpre-
teerd worden. Ze praten over de eerste keer dat ze 
het boek lazen en uiteraard ook over hun linguïstische 
problemen: hoe vertaal je ‘waterkraan’ als daar in 
jouw wereld geen woord voor bestaat? Vanuit deze 
originele invalshoek worden in een mooie, kalme 
cinematografie persoonlijke verhalen verteld, soms 
net zo bizar, menselijk of pijnlijk als de belevenissen 
van de prins. De film zet aan tot verwondering en 
laat zien hoe troostend en bevrijdend de kracht van 
de verbeelding kan zijn.

Nederland, Noorwegen 2018 89 min. Regie 
Marjoleine Boonstra

 8 EN 10 FEBRUARI  

SCHAPENHELD

Een vrijgevochten Brabantse schaapherder 
worstelt met zijn idealen. Kan hij als tradi-
tionele herder zijn kudde laten grazen, of 

moet hij zich als moderne ondernemer aanpas-
sen aan de nieuwe werkelijkheid?

De Brabantse Schaapherder Stijn struint met zijn 
kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, 
duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinde-
ren. De romanticus en idealist is een van de laatste 
traditionele schaapherders, maar het leven van een 
hedendaagse herder is verre van eenvoudig. Koppig 
probeert Stijn zich staande te houden terwijl de hei-
degebieden steeds verder ingesloten worden tussen 
uitdijende vinexwijken en industrieterreinen, en ook 
het marktdenken greep krijgt op het natuurbeheer. 
Als zijn idealen blijven botsen met de harde realiteit 
van de moderne ondernemer staat hij met zijn gezin 
voor de keuze: houden ze de strijd tegen het systeem 
vol of moet hij met de kudde meelopen?

Prachtige natuurplaatjes, opnames van Stijns aan-
genaam chaotische gezinsleven en tragikomische 
conflictsituaties wisselen elkaar af.

Nederland 2018 81 min. Regie Ton van 
Zantvoort

21 T/M 25 FEBRUARI  

Wanneer Vincent van Gogh (Willem Da-
foe) in 1886 verhuist, met als doel 
door te breken als kunstenaar, leert 

hij een avant-gardistische groep kunstenaars 
kennen, onder wie Paul Gauguin. Maar Van Gogh 
stuit op onbegrip en afwijzingen en vertrekt 
uiteindelijk naar Arles in de hoop een nieuw 
bestaan op te bouwen. In zijn zoektocht naar 
aanvaarding, verliest hij zich echter steeds meer 
in ziekte en depressie.

In ‘At Eternity’s Gate’ gaat regisseur Julian Sch-

nabel (‘The Diving Bell and the Butterfly’) op verken-
ning naar de worsteling van Vincent van Gogh om 
te worden begrepen als kunstenaar. Willem Dafoe, 
die voor deze rol de award won voor beste acteur 
tijdens het filmfestival in Venetië en genomineerd 
is voor een Golden Globe, kruipt in de huid van de 
legendarische schilder. 

Zwitserland, Frankrijk, VK, VS 2018 110 min. 
Regie Julian Schnabel Met Willem Dafoe

 VANAF 6 FEBRUARI  3aht

Een bejubelde, bedwelmende en overweldi-
gende film van regisseur Gaspar Noé (‘Ir-
réversible’, ‘Enter the Void’) waarin een 

dansrepetitie volledig uit de hand loopt. 
1996. Een groep jonge dansers verzamelt zich in 

een afgelegen schoolgebouw om te repeteren. De 
repetitie is een onvergetelijke dans-performance, die 
wordt afgesloten met een feest. De energie is hoog, 

de dansers zijn opgewonden en het duurt wel even 
voordat ze door hebben dat er LSD in de Sangria zit. 
In de loop van de nacht verandert de sfeer drastisch 
en de dansers belanden onder invloed van de drug 
in een waanzin van paradijselijke dromen en huive-
ringwekkende nachtmerries. 

Het is bijna ongelofelijk dat deze film in maar 
15 dagen is gemaakt. De dansers schitteren als een 

eclectisch en hypnotiserend collectief. De manier 
waarop de camera naadloos samenwerkt met de 
fysieke expressie van de dansers is meeslepend. Een 
gesamtkunstwerk van Noé, zijn vaste cameraman 
Benoît Debie (‘Spring Breakers’) en choreografe Nina 
McNeely (‘Rihanna’, ‘Major Lazer’), ondersteund door 
een fantastische soundtrack (Daft Punk, Aphex Twin). 

‘Climax’ ging in wereldpremière tijdens de laatste 
editie van het filmfestival van Cannes in het pro-
gramma Quinzaine des Réalisateurs en won daar 
de hoofdprijs. 

Frankrijk 2018 95 min. Regie Gaspar Noé 
Met Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila 
Yacoub

 31 JAN T/M 11 FEB  3gatsh

De nieuwe film van de Franse regisseur 
Olivier Assayas (‘Clouds of Sils Maria’, 
‘Personal Shopper’). Een satirische ko-

medie over kunst en onderlinge relaties in de 
snel veranderende uitgeverswereld van Parijs. 

Met o.a. Juliette Binoche.
De zelfverzekerde en gevierde uitgever Alain ziet 

met lede ogen aan hoe de digitale wereld zijn geliefde 
vakgebied inhaalt. Hij heeft grote twijfels over het 
laatste manuscript van Leonard Spiegel, een van de 

auteurs wiens semi-autobiografische romans hij al 
jaren uitgeeft. De afwijzing die volgt heeft niet alleen 
invloed op de onderlinge verstandhouding tussen 
Alain en Leonard, maar ook op de relaties met de 
vrouwen om hen heen.

‘Doubles Vies’ ging in première op het Filmfestival 
van Venetië, waar de film enthousiast werd onthaald 
door de internationale pers. In 1985 schreef regisseur 
Olivier Assayas mee aan ‘Rendez-vouz’, een film die 
de doorbraak betekende voor actrice Juliette Bino-
che. Sindsdien werkten de twee samen aan ‘Summer 
Hours’ en ‘Clouds of Sils Maria’ en nu: ‘Doubles Vies’.

Frankrijk 2018 108 min. Regie Olivier Assayas 
Met Juliette Binoche, Guillaume Canet, Christa 
Théret, Vincent Macaigne

 VANAF 13 FEBRUARI  2gat

TEA WITH THE 
DAMES

Zestig jaar geleden ging er een aardver-
schuiving door het Britse culturele esta-
blishment. Net zoals in de muziek en de 

mode beleefde de theaterwereld een explosie 
van creativiteit en talent. Het effect ervan is tot 
op de dag van vandaag voelbaar. Cruciaal voor 
de creatieve en sociale veranderingen was een 
groep jonge actrices, onder anderen Judi Dench, 
Maggie Smith, Joan Plowright en Eileen Atkins. 
Allen zijn inmiddels geridderd tot Dame voor 
hun belangrijke bijdragen aan het acteursvak.

Regisseur Roger Michell (‘A Weekend in Paris’, 
‘My Cousin Rachel’, ‘Notting Hill’) mocht een middag 
doorbrengen met deze iconen, een hechte vriendin-
nengroep. Ze vertellen over hun leven toen en nu en 
over hun ervaringen in de theater-, tv- en filmwereld. 
Met veel humor, roddels en de wijsheid van jaren 
halen ze herinneringen op aan de tijd dat ze de jonge 
nieuwe sterren waren tot aan hun recente successen. 

VK 2018 82 min. Regie Roger Michell Met 
Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright, 
Maggie Smit

 VANAF 20 FEBRUARI  1t

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

NIEUWE FILMS DOCUMENTAIRES

AT ETERNITY’S GATE

CLIMAX

DOUBLES VIES

★★★★★ The Guardian

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

Een meeslepend drama van Catherine Corsini 
(‘La belle saison’, ‘Trois mondes’, ‘Partir’), 
gebaseerd op de gelijknamige, succesvolle 

roman van Christine Angot.
Rachel is in het Frankrijk van de jaren 50 werk-

zaam als eenvoudige typiste wanneer ze Philippe 

ontmoet, een charmante intellectueel van gegoede 
komaf. Ze worden verliefd en krijgen een kind, doch-
ter Chantal. Maar onder druk van zijn familie weigert 
Philippe om beneden zijn stand te trouwen, waardoor 
Rachel hun dochter alleen moet opvoeden. Jarenlang 
strijdt ze ervoor om Chantal door Philippe erkend te 

krijgen. Wanneer hij na meer dan tien jaar eindelijk 
toegeeft, besluit hij tegelijkertijd om zich zijn vader-
rol meer toe te eigenen – met voor alle betrokkenen 
onvoorziene en ingrijpende gevolgen. 

Met een sterke, ontroerende hoofdrol van Virginie 
Efira toont de film haarscherp de onmogelijkheid en 
de dramatische consequenties van Rachels liefde 
voor Philippe. 

België, Frankrijk 2018 135 min. Regie 
Catherine Corsini Met Virginie Efira, Niels 
Schneider, Jehnny Beth

 7 T/M 20 FEBRUARI  3st

UN AMOUR IMPOSSIBLE

3



Maya, het vrolijke en nieuwsgierige bijtje dat heel erg gesteld is op haar vrijheid, haar vriendje Willy en een hele hoop nieuwe insectenvriendjes zetten alles op alles om de eer van hun bijenkorf te verdedigen tij-dens de jaarlijkse Honingspelen. Zij moeten het in verschillende proeven opnemen tegen het team van Violet, de leider van Team Tropolis. Als ze de spelen verliezen, moet de korf de volledige honingoogst van dat jaar afstaan aan de grote keizerin van Zoemtropolis. Zal Team Maya deze spelen kunnen winnen?

Duitsland 2018 84 min. Regie Noel Cleary, Sergio Delfino Met de stemmen van Ilse Warringa, Coen en Sander, Olcay Gulsen Nederlands gesproken VANAF 13 FEBRUARI  1

Grootouders, vaders 
en moeders opgelet! 

Vanaf zaterdag 16  t/m zondag 24 februari 

is het alweer tijd voor de voorjaarsvakantie, 

en daarom zijn we lekker vroeg 

geopend  met extra veel kinderfilms! 

Op maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 13.00 uur kun je in onze 

bovenfoyer terecht voor leuke activiteiten: 
kom gezellig kleuren en knutselen! 

HETIN FILMTHEATER!
VOOR VAKANTIEJAARS

8, 19 en 21 februari 18, 20 en 21 februari 18 en 22 februari

19 februari
16 t/m 21 februari

(Originele versie)

Pannenkoek & Pyjama film
Op maandagochtend 18 februari kun je in je pyjama lekker pannenkoeken 

komen eten en daarna naar de film! Je mag in je leukste pyjama komen 

ontbijten met pannenkoeken met ranja. Grootouders, vaders en moeders 

zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij krijgen bij de pannenkoek een 

kopje koffie of thee. Na het ontbijt vertonen we ‘Maya: De Honingspelen’!

Ontbijten kan vanaf 9.45 uur en de film start om 10.30 uur.

Kaartjes voor de film incl. ontbijt zijn € 9,50. MAYA:
DE HONINGSPELEN

ERNEST & CELESTINE
WINTERPRET

E
rnest is een grote beer en Celestine is een 

vrolijk en vastberaden weesmuisje. De 

twee zijn vrienden en vervelen zich nooit. 

Zeker niet als het winter wordt en het begint 

te sneeuwen.

Zodra de eerste sneeuwvlokken vallen, berei-

den Ernest en Celestine zich voor op de winter-

slaap van Ernest. Ze moeten hun geadopteerde 

gans Bibi leren vliegen voor de grote trek. Ze 

gaan samen naar het muizenbal, om de eerste 

sneeuwvlokken te vieren. En natuurlijk moeten 

ze niet vergeten om koekjes te bakken voor 

Ernest, zodat hij met een volle buik aan zijn 

winterslaap kan beginnen.

Ernest & Celestine is een superlieve film voor 

kinderen vanaf 3 jaar. De vier korte verhalen 

nemen je mee in een winterwereld in zachte 

pasteltinten, gebaseerd op de prentenboeken 

van Gabrielle Vincent. 

Frankrijk 2018 48 min. Regie Julien Chheng, 

Jean-Christophe Roger Met de stemmen 

van Simon Zwiers, Noa Zwan Nederlands 

gesproken

 VANAF 2 FEBRUARI  1

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL
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‘Eighth Grade’ is een ode aan de onuitput-
telijke teen spirit van een dertienjarige 
en het regiedebuut van de jonge come-

dian Bo Burnham.
De dertienjarige Kayla wordt gevolgd in haar 

laatste schooljaar voor ze naar High School gaat. In 

haar vlogs, die door niemand bekeken worden, geeft 
ze vastberaden adviezen over volwassen worden en 
hoe je dat een beetje zelfverzekerd kunt doen. In het 
echte leven staat ze echter aan de zijlijn en vindt ze 
maar moeilijk aansluiting bij haar leeftijdgenoten, 
laat staan bij de jongen op wie ze verliefd is. Kayla 

wil niets liever dan zichzelf zijn, maar hoe doe je dat? 
Daar probeert ze achter te komen terwijl ze navigeert 
langs pijnlijke zwemfeestjes,  populaire pestkoppen, 
ongewenste avances en een vader die er helemaal 
niks van begrijpt.

Na de première tijdens het Sundance Film Festival, 
waar ‘Eighth Grade’ de publieksprijs won, veroverde 
Kayla de harten van de bezoekers met haar naïviteit, 
kwetsbaarheid en onhandigheid die soms ongemak-
kelijk zijn om naar te kijken, maar waar je al helemaal 
niet van wilt wegkijken.

VS 2018 93 min. Regie Bo Burnham Met Josh 
Hamilton, Elsie Fisher

 26 FEBRUARI  1t

‘Gerhard Richter Painting’ is een pak-
kende documentaire over de Duitse 
kunstenaar Gerhard Richter. We zien 

hem zijn werken maken en zijn getuige van in-
tieme gesprekken met o.a. zijn medewerkers 
en zijn Amerikaanse galeriehoudster Marian 
Goodman. In unieke archiefbeelden zet hij zijn 
ideeën uiteen. 

Duitsland 2011 97 min. Regie Corinna Belz

 ZONDAG 3 FEBRUARI 11.30 UUR  ‘Mid90s’ is het regiedebuut van acteur 
Jonah Hill, over de 13-jarige Stevie 
in Los Angeles in de jaren negentig.

Zijn moeder is veel weg, onder zijn gewelddadige 
broer lijdt hij alleen maar en ook op school heeft 

niemand aandacht voor Stevie. Wanneer hij een 
groep skateboarders ontmoet, doet hij alles om bij 
ze te horen en leert daarbij een aantal harde, maar 
belangrijke levenslessen.

Jonah Hill schreef zelf het scenario voor de film. 

De hoofdrollen worden gespeeld door Sunny Sul-
jic (‘The Killing of a Sacred Deer’) en Lucas Hedges 
(‘Manchester by the Sea’, ‘Lady Bird’). 

Als eerbetoon aan de tijd waarin de film zich 
afspeelt heeft Jonah Hill ‘Mid90s’ opgenomen op 
16mm film en in de inmiddels ongebruikelijke 4:3 
beeldverhouding.

VS 2018 85 min. Regie Jonah Hill Met Lucas 
Hedges, Sunny Suljic, Katherine Waterston, Gio 
Galicia

 21 T/M 27 FEBRUARI  3gdt

‘Moonlight’ vertelt het verhaal van 
een jonge, gekleurde man van 
kindertijd naar volwassenheid en 

zijn worsteling om zijn plaats in de wereld te 
vinden. Adembenemend mooi, ontroerend en 
origineel. Winnaar van de Golden Globe voor 
Beste Dramafilm en de Oscar voor Beste Film.

VS 2016 110 min. Regie Barry Jenkins Met 
Ashton Sanders, Mahershala Ali, Naomie Harris

 ZO 10 FEBRUARI 21.10 UUR  3gatdh

‘Retrospekt’ vertelt op fragmentarische 
wijze het verhaal van Mette, een jonge 
moeder wier leven drastisch verandert 

wanneer ze tegen beter weten in Miller, een 
slachtoffer van huiselijk geweld, in haar huis 
opvangt. Door Mette’s versplinterde herinne-
ringen zien we hoe deze beslissing vergaande 
consequenties heeft. Als ze wordt aangereden 
komt ze zelfs in een rolstoel en een revalidatie-
proces terecht. 

Esther Rots maakte eerder de prijswinnende film 
‘Kan door huid heen’. Voor ‘Retrospekt’ werkte ze 
opnieuw intensief samen met Dan Geesin, die de 
soundtrack schreef. De film beleefde de wereldpre-
mière op het Toronto Film Festival.

Nederland 2018 101 min. Regie Esther Rots 
Met Circé Lethem, Martijn van der Veen, Lien 
Wildemeersch

 23, 26 EN 27 FEBRUARI  3gt

Een unieke animatiefilm over mensen die 
buiten de maatschappij vallen ten tijde 
van koloniaal Afrika aan het eind van de 

19e eeuw.
Deze stop-motion film van regisseurs Emma de 

Swaef en Marc James Roels vertelt het verhaal van 
vijf verschillende personages. Van een getroebleerde 
koning, een Pygmee van middelbare leeftijd die in een 
luxe hotel werkt, een mislukte zakenman op expeditie 
tot een verdwaalde portier en een jonge deserteur.

België 2018 55 min. Regie Emma De Swaef

 31 JANUARI, 4 EN 7 FEBRUARI  3dt

GERHARD
RICHTER
PAINTING

MOONLIGHT

LOVING VINCENT

Het is een van de meest giftige plekken 
ter wereld: de gigantische stortplaats 
Agbogbloshie in Ghana waar rond de 

250.000 ton aan elektronisch afval uit westerse 
landen ligt. Op deze vervuilde en gevaarlijke plek 
werken en leven meer dan 6000 mannen, vrou-
wen en kinderen. Zij noemen het Sodom, naar 
de verdorven stad uit de Bijbel. Maar ondanks 
het apocalyptische karakter van deze afvalstad, 
is het einde der tijden hier niet nabij. De plek 
groeit gestaag en biedt een inkomen aan de 
allerarmsten. 

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

Oostenrijk 2018 90 min. Regie Christian 
Krönes Let op: Engels en Duits gesproken, 
Engels ondertiteld

 DINSDAG 12 FEBRUARI 20.25 UUR  

WELCOME 
TO 
SODOM

★★★★★ De Volkskrant 
★★★★ NRC

Pedro woont met zijn oudere zus in het 
Zuid-Braziliaanse Porto Allegre. Hij komt 
weinig buiten en zit de meeste tijd in zijn 

slaapkamer. Daar verdient hij als ‘NeonBoy’ geld 
met dansoptredens voor de webcam waarbij 
hij zich sensueel insmeert met fluorescerende 
bodypaint.

Hij heeft duizenden volgers die dagelijks inlog-
gen op zijn chatroom. Op een dag ziet hij ‘Boy25’ 
die hem online imiteert. Pedro maakt een afspraak 
met hem en het klikt tussen de twee. Om nog meer 

geld te verdienen doen ze hun act voortaan als duo. 
Boy25 (Leo) is in alles het tegenovergestelde van 
Pedro: sociaal, ambitieus en extravert. Leo haalt Pedro 
langzaam uit zijn isolement, maar vertelt dan op een 
dag dat hij naar Berlijn verhuist…

Brazilië 2018 118 min. Regie Filipe Matzembacher, 
Marcio Reolon Met Shico Menegat, Guega Peixoto, 
Bruno Fernandes

 MA 18 FEBRUARI 21.15 UUR  4gat

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

HARD
PAINT

GAY FILM NIGHT

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

‘Loving Vincent’ is een uniek project over 
het leven en de mysterieuze dood van 
Vincent van Gogh: het is de eerste com-

pleet geschilderde speelfilm ter wereld.

VK 2017 95 min. Regie Hugh Welchman en 
Dorota Kobiela Met Saoirse Ronan, Helen 
McCrory, Aidan Turner

 ZONDAG 10 FEBRUARI 12.25 UUR  9at

Experts van het Eye Filmmuseum hebben 
de meest geruchtmakende Nederlandse 
blootfilm ooit gerestaureerd en opge-

poetst: ‘Blue Movie’. Na de vertoning in Eye als 
onderdeel van het nieuwe programma Restored 
& Unseen is deze destijds geruchtmakende film 
nu ook in Hilversum te zien. 

‘Blue Movie’ groeide uit tot een van de meest 
besproken en sensationele Nederlandse speelfilms 
ooit. De film vertelt het verhaal van Michael (Hugo 
Metsers) die - na vijf jaar in de gevangenis - in zijn flat 
in de Bijlmer opeens dagelijks wordt geconfronteerd 
met de luidruchtige seksuele activiteiten van zijn 
buurvrouw. De voor die tijd expliciete seksscènes 
leidden ertoe dat de toenmalige filmkeuring de film 
in eerste instantie afkeurde, maar regisseur Wim 

Verstappen en producent Pim de la Parra wisten de 
controleurs op andere gedachten te brengen. Mede 
dankzij het aanvankelijke verbod en de ontstane 
commotie kwamen miljoenen bezoekers naar de 
bioscoop. 

Tot op de dag van vandaag staat ‘Blue Movie’ met 
2,4 miljoen bezoekers nog steeds in de top 20 van 
best bezochte films. Alle opwinding van toen is nu 
filmhistorisch te herbeleven dankzij een schitterende 
digitale restauratie.

Nederland 1971 88 min. Regie Wim 
Verstappen Met Carry Tefsen, Hugo Metsers, 
Kees Brusse, Bill van Dijk

 15 EN 17 FEBRUARI  4st

BLUE 
MOVIE

RETROSPEKT

MID90S

EIGHTH GRADE

THIS MAGNIFICENT CAKE

SPECIALS

★★★★★ De Volkskrant 
★★★★★ NRC 
★★★★★ AD
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Los Reyes is het oudste skatepark van de Chi-
leense hoofdstad Santiago. De twee zwerf-

honden Chola en Football hebben van deze open 
ruimte vol rondrazende skateboards en lawaai-
ige tieners hun thuis gemaakt. 

Winnaar IDFA Special Jury Award for Feature-
Length Documentary. 

Chili, Duitsland 2018 78 min. Regie Bettina 
Perut, Iván Osnovikoff

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

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

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, behalve 
‘De man die achter de horizon keek’, deze film heeft 
een Nederlandse voice-over. Tussen de films door 
zijn er korte pauzes. 

Kaartjes kosten € 25,-, of € 20,- op vertoon van 
de VIP-kaart van de BankGiro Loterij. Voor Cineville-
pashouders is er een toeslag van € 14,50. 

Peter en Matthew hebben allebei rood haar, 
groeien op bij hun ouders, zijn dol op elkaar 

en vliegen elkaar voortdurend in de haren. Peter 
is geobsedeerd door het televisieprogramma 
Survivor, waarvan hij de eliminatierondes elke 
dag volgens een onwrikbaar ritueel naspeelt. 

Winnaar VPRO IDFA Audience Award.
VS 2017 69 min. Regie Benjamin Mullinkosson

De beelden van de krabbentrek op het in de 
Indische Oceaan gelegen Christmas Island 

hadden in een natuurfilm niet misstaan. Maar 
Gabrielle Brady contrasteert dit fenomeen in 
haar eerste lange documentaire met een heel 
andere vorm van migratie.

Winnaar Amsterdam Human Rights Award.
Duitsland, VK, Australië 2018 98 min. 
Regie Gabrielle Brady

Ruim veertig jaar geleden besloot Bas Jan Ader 
de stoute schoenen aan te trekken. Met een 

piepklein zeilbootje verliet hij de Amerikaanse 
kust om naar Engeland te varen. 

Winnaar van de IDFA Special Jury Award for 
Children’s Documentary.

Nederland 2018 26 min. Regie Martijn 
Blekendaal

on tour

The best of

2018 – 2019 
Lunchen tijdens IDFA on Tour? 

Geniet tijdens de pauze van een heerlijk 
broodje van Presto! Tussen 12.45 en 13.30 

uur kun je bij ons in de foyer een broodje bestel-
len (keuze uit tonijnsalade, caprese, ham/kaas 
of hummus). 

Na het eerste blok films is er rond 15.00 uur een 
pauze van een half uurtje, dan zullen de broodjes 
klaarliggen! De prijs per broodje is € 5,-. Let op: het 
bestellen van broodjes is alleen mogelijk vóór de 
start van het filmprogramma. Kijk op onze website 
voor meer info.

Voor de achtste keer brengt Filmthea-
ter Hilversum in samenwerking met de 
Regenboogkerk en de Oud-katholieke 

parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd 

voor Pasen (ook wel vastentijd of lijdenstijd) 
een cyclus met films over lijden en opoffering. 
Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken. 

Deze filmklassieker van de hand van de Ita-
liaanse marxist Pier Paolo Pasolini geldt 
nog altijd als de mooiste bijbelverfilming 

uit de geschiedenis. Opgenomen in het arme 
zuiden van Italië, met alleen maar amateurs als 
spelers. Puur, zonder opsmuk en ontroerend 
mooi.

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van 
Nazareth ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van 
het eerste evangelieboek, dat van Mattheüs. Niets 
werd toegevoegd, alle gesproken teksten zijn let-
terlijke citaten. In tegenstelling tot de bombastische 
Hollywood-bijbelfilms uit de jaren ’50 en ’60 streefde 
Pasolini een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Hij 
liet een Christus zien die voor de armen kiest, strijd-
baar en sociaal geëngageerd. De locaties vond hij in 
het arme zuiden van Italië. Alle acteurs, waaronder de 
moeder van de regisseur die Maria op latere leeftijd 

speelt, zijn amateurs. Met deze film leverde Pasolini 
een pure en volgens velen de beste verfilming van 
het leven van Christus.

Italië 1964 137 min. Regie Pier Paolo Pasolini 
Met Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, 
Susanna Pasolini

De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Re-
genboogkerk).

‘Mary Magdalene’ is het originele ver-
haal over een van de meest om-
streden en fascinerende figuren 

uit de Bijbel. Met Rooney Mara (‘The Girl with 
the Dragon Tattoo’, ‘Carol’) en Joaquin Phoenix 
(‘Her’, ‘You Were Never Really Here’). 

In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Ma-
ria Magdalena aan haar leven een nieuwe wending 
probeert te geven. Zij voelt zich onderdrukt door 
de heersende elite en besluit zich tegen de wil van 
haar conservatieve familie in aan te sluiten bij een 
groep mensen onder leiding van de charismatische 
Jezus van Nazareth. Ze voelt zich al snel op haar 
gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt een 
belangrijke rol binnen de groep tijdens een reis die 
naar Jerusalem leidt.

VK 2018 120 min. Regie Garth Davis Met 
Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

De film wordt ingeleid door Pastoor Wietse van der 
Velde (Oud-katholieke St. Vituskerk).

Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul 
Ausländer is een Hongaars-Joodse ge-
vangene in het concentratiekamp, en 

lid van het Sonderkommando. Deze groep leeft 
gescheiden van de andere gevangenen en wordt 
gedwongen de nazi’s te helpen bij hun machinale 
uitroeiing. Saul werkt in het crematorium, waar 
hij in het lijk van een jongetje zijn zoon denkt 
te herkennen. 

Terwijl de andere leden van het Sonderkommando 
een plan smeden om in opstand te komen, besluit 
Saul het onmogelijke te proberen: het lichaam van 
het jongetje redden van de vlammen van het cre-
matorium, en een rabbi vinden om zijn zoontje een 
joodse begrafenis te geven. Zo hoopt Saul hem toch 
nog de laatste eer te kunnen bewijzen. Maar hiermee 
zet hij behalve zijn eigen leven ook dat van zijn col-
lega’s op het spel. 

De bijzondere cinematografische manier van fil-

men van regisseur Nemes - gedurende de film richt 
Nemes zijn camera blijvend op het gezicht en de rug 
van Saul – maakt ‘Son of Saul’ tot een uiterst intense  
filmervaring die je niet snel zult vergeten.

Hongarije 2015 107 min. Regie László Nemes 
Met Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Re-
genboogkerk).

De 22-jarige Thomas is een junkie. In een 
poging af te kicken sluit hij zich aan bij 
een groep ex-verslaafden die zich op een 

afgelegen plek in de bergen met gebeden pro-
beert te genezen.

Aanvankelijk verzet hij zich tegen het Spartaanse 
leven van discipline, onthouding, hard werken en 
regelmatig gebed. Langzamerhand echter geeft hij 
zich over aan het nieuwe levensritme en ontdekt 
hij geloof en liefde, maar ook een nieuwe kwelling. 

De jonge getalenteerde Franse acteur Anthony 
Bajon (‘Les Ogres’, ‘Rodin’) speelt de hoofdrol in dit 
realistische drama van regisseur Cédric Kahn (‘Vie 
Sauvage’, ‘Une Vie Meuilleur’). Bajon won met deze 
rol de Zilveren Beer op het Internationale Film Festival 
van Berlijn. De recensies van de internationale pers 
waren lovend.

Frankrijk 2018 107 min. Regie Cédric Kahn 
Met Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex 
Brendemühl, Louise Grinberg

De film wordt ingeleid door Pastoor Wietse van der 
Velde (Oud-katholieke St. Vituskerk).

“Elke week worden er tien kerken ge-
sloten, en dat is denk ik een van de 
redenen dat er zoveel behoefte is aan 

coaching.” Aldus een van de vele sprekers in 
deze met distantie gemaakte, gedurfde en zeer 
vormvaste documentaire. De film brengt allerlei 
manieren van zelfontplooiing en op innerlijke 
groei en persoonlijke effectiviteit gerichte cur-
sussen in beeld.

We zijn onder meer aanwezig bij therapiesessies 
met dieren, zoals varkensmassage en leiderschaps-
training met paarden, bij een presentatie over geluk 
voor basisschoolleerlingen, een cursus ‘omgaan met 
spanning en agressie’ bij de afdeling Handhaving & 
Toezicht en bij een vlogger die met behulp van zachte, 
ontspannende geluiden haar gestreste volgers tot 
rust probeert te brengen.

Of de overvloed aan trainingen, mindfulnesspro-
gramma’s en cursussen ergens symbool voor staat 

wordt aan ons overgelaten: de camera blijft bewust 
op afstand, net buiten de groep. ‘Nu verandert er 
langzaam iets’ is dan ook vooral een filmische obser-
vatie van de hedendaagse zoektocht naar persoonlijke 
groei en zingeving.  

Nederland 2018 105 min. Regie Mint Film Office

De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Re-
genboogkerk).

Fraai geconstrueerd en intens drama over 
een dominee (een indrukwekkende Ethan 
Hawke) en zijn wanhopige pogingen het 

goede te doen in een wereld vol hypocrisie.
Toller, oud-pastor in het leger, is predikant van 

een First Reformed Church in New York. Hij lijdt onder 
de dood van zijn in Irak om het leven gekomen zoon. 
Mary (Amanda Seyfried), een kerklid, roept de hulp 
van Toller in. Zij maakt zich zorgen over haar man, 
een milieuactivist die zich schuldig voelt en daarom 
geen kind op de wereld wil zetten. Toller ontdekt dat 
er verdachte zaken spelen in zijn kerk, die banden 
onderhoudt met onethische bedrijven. 

Paul Schrader (scenarist van ‘Taxi Driver’ en regis-
seur van ‘Affliction’) keert terug naar het onderwerp 
dat hij zo goed kent: het streng gereformeerde geloof 
uit zijn jeugd. Maar deze intelligente, gewaagde thril-

ler is meer dan een terugblik. Hij blijkt één van de 
meest diepzinnige werken uit zijn carrière.

VS 2017 108 min. Regie Paul Schrader Met 
Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kyles 

De film wordt ingeleid door Ds. Heleen Weimar (Re-
genboogkerk).

FILM & 
RELIGIE

Films in de Veertigdagentijd - een cyclus van 6 films

FIRST REFORMED Dinsdag 12 maart: 13.30 & 20.30 uur 3a

NU VERANDERT ER LANGZAAM IETS Dinsdag 19 maart: 13.30 & 20.15 uur

LA PRIÈRE Dinsdag 26 maart: 13.30 & 20.15 uur 3at

MARY MAGDALENE Dinsdag 9 april: 13.30 & 20.30 uur 3gat

IL VANGELO SECONDO MATTEO Dinsdag 16 april: 13.30 & 20.15 uur 2ga

SON OF SAUL Dinsdag 2 april: 13.30 & 20.15 uur
 
4gat

Het kunstprogramma Arts in Cinema is 
terug! Ook dit seizoen vertonen we weer 
een reeks spraakmakende documentaires 

over internationale top-exposities en bevlogen 
kunstenaars. Curatoren en experts geven een 
toelichting op de getoonde kunstwerken en 
vertellen je alles wat je wilt weten op een toe-
gankelijke en onderhoudende manier. 

Deze documentaires zijn verweven met bio-
grafieën en bieden exclusieve beelden achter de 
schermen direct vanuit de musea. Een Arts in Ci-

nema film is een meeslepende, filmische reis langs 
‘s werelds meest geliefde kunst en haar makers.

Dit seizoen kun je onder andere documentaires 
over de fascinerende kunstenaars Monet, Degas, 
Picasso en Renoir verwachten. Ook kun je een 
kijkje nemen in het Prado Museum in Madrid, en 
steken we de grote oceaan over om de grootste 
meesterwerken van Gauguin te bewonderen. 

In februari starten we met ‘Water Lilies of  
Monet: The Magic of Water and Light’. 

Water Lilies of Monet: The 
Magic of Water and Light 
Een betoverende documentaire over 

de beroemde Franse schilder Claude Monet, zijn 
meesterwerken, obsessies en passies. De film 
geeft een uniek beeld van Monets schilderijen 
die momenteel te bewonderen zijn in het Mar-
mottan Museum, Orangerie Museum en Orsay 
Museum in Parijs en het Museum van de Impres-
sionisten in Giverny. Deze film is geïnspireerd op 
de internationale bestseller ‘Mad Enchantment: 
Claude Monet and the Painting of the Water 
Lilies’ (2016), geschreven door Ross King.

De film laat het verhaal zien van Claude Monet, 
een schilder geobsedeerd door water en licht, welke 
bezieling  hij omzette in magische meesterwerken 
die tot op de dag van vandaag duizenden mensen 
bekoren. Aan de hand van zijn schilderijen vertellen 
experts over de radicale elementen in zijn werk, die 
een revolutie teweegbrachten in de moderne kunst. 
De film neemt de kijker mee langs de Seine, van Le 
Havre naar Parijs en volgt Monet in zijn eeuwige 
zoektocht naar water in Poissy, Argenteuil, Vétheuil 
en Giverny. De zoektocht eindigt in de tuin van Monet 
zelf waar hij in zijn laatste jaren de bekende water-
lelies schilderde.

Italië 2018 80 min. Regie Gianni Troilo

 3, 4, 7, 9 EN 16 FEBRUARI 

WATER LILIES OF MONET:
The Magic of Water and Light

ARTS IN CINEMA

• Degas: Passion for Perfection 
• Tintoretto: A Rebel in Venice  

• Young Picasso 
• Klimt and Schiele: Eros and Psyche 

• Renoir: Revered and Reviled 
• The Prado Museum: A Collection of Wonders

• Van Gogh and Japan:
The untold story of Van Gogh’s art 

• Gauguin in Tahiti: Searching for a Lost Paradise

Kijk voor meer informatie op onze website! 

Zondag 17 februari 13.30 uur

Na ‘Water Lilies of Monet: The Magic of Water and Light’ 

vertonen we met Arts in Cinema de volgende films:

Voorpremière

Don’t Be a Dick About It

Island of the 
Hungry Ghosts

Los Reyes

De man die achter 
de horizon keek

★★★★★ De Filmkrant
★★★★★ de Volkskrant 
★★★★★ Het Parool 
★★★★★ Elsevier 
★★★★★ Algemeen Dagblad
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‘Peterloo’ vertelt het verhaal van een van 
de meest bepalende momenten voor de 
Britse democratie, dat van het beruchte 

Peterloo Massacre. 
1819. Ontevreden over de steeds maar grotere 

armoede in het land komen meer dan zestigdui-
zend mannen, vrouwen en kinderen bijeen op het St. 
Peter´s Field in Manchester om politieke hervormin-
gen te eisen van hun bestuurders. Wat een vreedzaam 
protest was, liep uit op een van de zwartste bladzijden 
uit de Britse geschiedenis.

Dit historische drama is geregisseerd door Mike 
Leigh (‘Happy-Go-Lucky’, ‘Another Year’). Met o.a. 
Rory Kinnear (‘The Imitation Game’) en Maxine Peake 
(‘The Theory of Everything’). 

VK 2019 154 min. Regie Mike Leigh Met Rory 
Kinnear, Pearce Quigley, David Moorst, Maxine 
Peake

 VANAF 27 FEBRUARI  3gat

Arvo Pärt, de meest gevierde componist 
van onze tijd, wordt doorgaans be-
schouwd als een soort kluizenaar. Maar 

wie de componist aan het werk ziet, ervaart juist 
het tegenovergestelde; de inmiddels 83-jarige 
musicus combineert een ongelooflijke gevoelig-
heid met humor en een tomeloze energie. 

Dit is onder meer te zien tijdens zijn intensieve 
samenwerking met het Cello Octet Amsterdam, een 
unieke gebeurtenis die centraal staat in de docu-
mentaire. We krijgen zo een bijzondere inkijk in het 

universum van Arvo Pärt. Een universum dat niet 
alleen bewoond wordt door klassieke musici als Tõnu 
Kaljuste, Candida Thompson of Daniel Reuss, maar 
ook door andere kunstenaars zoals de choreograaf Jiří 
Kylián, filmmaker Alain Gomis en de jonge Canadese 
techno-componist Kara-Lis Coverdale. Allen zijn zij 
op zoek naar het Pärt gevoel.

Nederland 2019 75 min. Regie Paul Hegeman

 VANAF 27 FEBRUARI  

Rockford, Illinois, ligt in het hart van de 
Amerikaanse Rust Belt – een gebied met 
zware industrie in de VS. Wie hier op-

groeit, kijkt uit op werkeloosheid en armoede. 
Drie middelbare schoolvrienden vinden een uit-
laatklep in het skateboarden. 

Een van hen, Bing Liu, filmt al hun avonturen. 
Daarmee legt hij ook vast hoe ze abrupt de volwassen-
heid in worden gekatapulteerd, inclusief rotbaantjes, 
baby’s en bedenken wat het nou eigenlijk betekent 
om een man te zijn. Jaren later keert hij terug naar 
zijn geboorteplaats om te zien wat er van zijn vrien-
den is geworden.

De regisseur breekt zo’n beetje alle wetten van het 

documentairefilmen. Hij speelt in zijn eigen film en 
spreekt soms recht in de camera. ‘Minding the Gap’ 
wordt op zeker moment zelfs onvervalste therapie: 
de maker verwerkt de mishandeling door zijn vader 
en waarschuwt vriend Zack dat hij terecht dreigt te 
komen in  een zelfde vicieuze cirkel van alcoholisme 
en geweld. Maar Liu komt met deze stijlbreuk glansrijk 
weg. Alles aan de film is namelijk authentiek en hij 
schetst daarmee een actueel beeld van een generatie 
Amerikanen die vergeten dreigt te worden.

VS 2018 93 min. Regie Bing Liu

 VANAF 28 FEBRUARI  

In ‘Arctic’ zien we piloot Overgård (Mads Mik-
kelsen, ‘Jagten’) en zijn overlevingstocht in 
het ijzige noordpoolgebied.
Als een man na een vliegtuigcrash als enige over-

levende strandt op de Noordpool wordt hij gecon-
fronteerd met de verschrikkelijke kou en volledige 
afzondering. In de hoop zijn afgrijselijke omstandig-
heden te overleven besluit hij zijn geïmproviseerde 
kamp te verlaten en de levensgevaarlijke reis door 
onbekend terrein te maken…

‘Arctic’ is de eerste bioscoopfilm van Joe Penna. 
Tijdens het Cannes Film Festival 2018 werd dit debuut  
laaiend enthousiast ontvangen. IndieWire noemt 
‘Arctic’ “een van de beste films ooit gemaakt over een 
man die gestrand is in de wildernis” en noemt het de 
beste uitvoering in Mikkelsens carrière.

IJsland 2018 97 min. Regie Joe Penna Met 
Mads Mikkelsen

 VANAF 14 MAART  

Thüringen, zomer 1979. De families Strelzyk 
en Wetzel hebben een gewaagd plan. Ze 
willen met een zelfgemaakte hetelucht-

ballon van de DDR naar het Westen vluchten. 
Maar zelfs als de ballon gebouwd is, blijft vader 
Günter Wetzel tegen de ontsnapping. Hij is bang 
dat de ballon te klein is. 

Met vier mensen begint de familie Strelzyk aan 
het levensbedreigende avontuur. Kort voor de grens 

begint de ballon echter plots te dalen als gevolg van 
technische problemen en begint een zenuwslopende 
race tegen de klok.

Duitsland 2018 120 min. Regie Michael Bully 
Herbig Met Thomas Kretschmann, Friedrich 
Mücke, Karoline Schuch, David Kross

 VANAF 28 MAART  3gat

In ‘Bon Dieu! 2’ staan Claude en Marie Verneuil 
voor een nieuw probleem. Hun vier schoonzo-
nen, Rachid, David, Chao en Charles, zijn vast-

besloten om met vrouwen en kinderen Frankrijk 
te verlaten en hun geluk in andere landen te 
beproeven. Claude en Marie zijn echter niet in 
staat om hun familie te missen en doen alles om 
hen tegen te houden.

Frankrijk 2019 99 min. Regie Philippe de 
Chauveron Met Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Julia Piaton, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau

 VANAF 28 MAART   

Maurice (James Wilby) groeit op in het 
edwardiaanse Engeland en worstelt 
met zijn geaardheid. In Cambridge 

raakt hij bevriend met Clive (Hugh Grant). De 
jongens krijgen een geheime platonische relatie 
die Clive opgeeft vanwege zijn sociale status. Als 
Maurice bij Clive en zijn oppervlakkige vrouw 
Anne logeert, verschijnt Alec op het toneel...

Deze sfeervolle klassieker had 30 jaar geleden 
groot succes en gold als een ophefmakende en 
baanbrekende film. ‘Maurice’ is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van E.M. Forster die het schreef in 
1913. De film is opnieuw uitgebracht in een volledig 
nieuwe, gedigitaliseerde versie.

VK 1987 140 min. Regie James Ivory Met 
James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves

 TE ZIEN IN MAART  3dFotograaf en kunstenaar Richard Billingham 
keert met zijn debuutfilm ‘Ray & Liz’ terug 
naar de plek waar hij opgroeide: een grauwe  

gemeenteflat aan de rand van Birmingham. In 
subliem beeld en met wrange humor reconstru-
eert hij drie episodes uit de ongerieflijke jeugd 
die hij doorbracht in de grauwe woonblokken. 

Ondanks alle armoede en troosteloosheid vindt hij 
in zijn herinneringen schoonheid en compassie voor 
zijn naasten. Billingham: “Deze film gaat over mijn 
familie. Mijn vader Raymond is alcoholist. Hij gaat 
niet graag naar buiten en drinkt meestal home brew. 
Mijn moeder Elizabeth drinkt niet, maar ze rookt de 
hele tijd. Ze houdt van huisdieren en snuisterijen. Ze 
trouwden in 1970 en vlak daarna werd ik geboren.”

Billinghams filmdebuut is een wrang en humo-
ristisch familiedrama en tegelijkertijd een zoektocht 
naar schoonheid. De film won de juryprijs van het 
filmfestival Locarno en de prijs voor Beste Experimen-
tele Film van het Montreal Festival of New Cinema.

VK 2018 108 min. Regie Richard Billingham 
Met Ella Smith, Justin Salinger

 VANAF 28 FEBRUARI  3h

De nieuwe film van de regisseur van ‘Son 
of Saul’, over een weesmeisje in het Boe-
dapest van 1913.

De twintigjarige Irisz Leiter arriveert in de Hon-
gaarse hoofdstad nadat ze in haar jeugd in een op-
vanghuis zat. Ze hoopt op een baan bij een legen-
darische hoedenwinkel, vroeger eigendom van haar 
ouders. Als een man onverwachts bij haar komt voor 
“Kalman Leiter”, wordt ze geconfronteerd met haar 
verleden. Op zoek naar antwoorden over haar familie 
komen donkere geheimen naar boven.

Hongarije 2018 142 min. Regie László Nemes 
Met Susanne Wuest, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, 
Levente Molnár

 VANAF 14 MAART   

WORDT VERWACHT

KLASSIEKER

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

Het waargebeurde en inspirerende verhaal 
over juriste Ruth Bader Ginsburg, die in 
een door mannen gedomineerde wereld 

haar weg naar het Amerikaans Hooggerechtshof 
heeft bevochten. 

Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones, ‘The Theory 
of Everything') staat in 1971 aan het begin van haar 
carrière. Ze worstelt met discriminatie op basis van 
geslacht. Samen met haar man Martin Ginsburg (Ar-
mie Hammer, ‘Call Me By Your Name’) stuit zij op een 
zaak die haar carrière én het rechtssysteem voorgoed 
zou kunnen veranderen. Met de onvoorwaardelijke 
steun van haar gezin probeert zij de zaak in hoger be-
roep te winnen om een eeuw seksime te veranderen. 

Ruth Bader Ginsburg is een van de grootste iconen 
ter wereld op het gebied van vrouwenemancipatie en 
heeft wereldwijd enorm veel voor vrouwenrechten be-
tekend. Anno 2018 is haar verhaal nog steeds relevant.

VS 2018 120 min. Regie Mimi Leder Met 
Felicity Jones, Armie Hammer

 VANAF 7 MAART  3h

ON THE BASIS
OF SEX

HET PÄRT GEVOEL
HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT

MINDING THE GAP

PETERLOO

SUNSET

RAY & LIZ

MAURICE

BON
DIEU!

2

BALLON

ARCTIC

WORDT VERWACHT

De opvolger van de heerlijke Franse bioscoophit ‘Bon Dieu!’ 7



Entreeprijzen: Normaal € 9,50 65-plus € 8,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr 17.00 uur € 8,50 Cineville € 21,- per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Wij accepteren alleen pin!

31 JANUARI T/M 27 FEBRUARI

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

www.michaelhulst.nl
     06 33788976

Yoga studio; Emmaweg 86 Kortenhoef

 IN DE TUIN
YOGA

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

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur
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DO 7 FEBRUARI 
13:30 Werk ohne Autor 
13:45 Green Book 
14:00 At Eternity’s Gate 
16:10 Un Amour Impossible 
16:25 Capharnaüm  
17:10 This Magnificent Cake! 
18:25 Capharnaüm 
18:45 Arts in Cinema: 
 Water Lilies By Monet - 
 The Magic of Water and Light 
19:00 At Eternity’s Gate 
20:30 Green Book 
20:45 Un Amour Impossible 
21:10 Mary Queen of Scots 

VR 8 FEBRUARI 
13:30 Green Book 
13:45 Het wonder van Le Petit Prince 
14:00 Un Amour Impossible 
15:35 At Eternity’s Gate 
16:00 Mary Queen of Scots 
16:35 Roma 
18:00 The Favourite 
18:45 Mary Queen of Scots 
19:15 Capharnaüm 
20:20 Werk ohne Autor 
21:10 Green Book 
21:35 At Eternity’s Gate 

ZA 9 FEBRUARI 
13:30 Free Solo 
13:45 At Eternity’s Gate 
14:00 Ernest & Celestine* 
15:10 Werk ohne Autor 
15:30 Arts in Cinema: 
 Water Lilies By Monet - 
 The Magic of Water and Light 
15:55 Green Book 
17:15 The Wife  
18:30 Mary Queen of Scots 
18:50 Capharnaüm 
19:15 At Eternity’s Gate 
20:55 Green Book 
21:10 Un Amour Impossible 
21:30 The Favourite 

ZO 10 FEBRUARI 
11:00 Werk ohne Autor 
11:15 Ernest & Celestine* 
12:25 Loving Vincent 
13:20 Mary Queen of Scots 
14:20 At Eternity’s Gate 
14:40 Capharnaüm 
15:45 Green Book 
16:30 The Favourite 
17:00 Un Amour Impossible 
18:20 Green Book 
18:50 Film & Literatuur: 
 If Beale Street Could Talk 
19:35 Het wonder van
 Le Petit Prince 
20:55 Bohemian Rhapsody 
21:10 Moonlight 
21:25 Climax 

MA 11 FEBRUARI 
13:30 Werk ohne Autor 
13:45 Green Book 
14:00 At Eternity’s Gate 
16:10 Un Amour Impossible 
16:25 Stan & Ollie  
17:10 Cold War 
18:30 At Eternity’s Gate 
18:45 Mary Queen of Scots 
19:00 Capharnaüm 
20:40 Green Book 
21:10 The Favourite 
21:25 Climax 

DI 12 FEBRUARI 
13:30 At Eternity’s Gate 
13:45 Un Amour Impossible 
15:45 Mary Queen of Scots 
16:20 The Favourite 
16:35 Capharnaüm 
18:15 At Eternity’s Gate 
18:40 Capharnaüm 
19:00 Green Book 
20:25 Welcome to Sodom 
21:00 Mary Queen of Scots 
21:30 Free Solo 

WO 13 FEBRUARI 
13:30 Green Book 
13:45 Ernest & Celestine* 
14:00 At Eternity’s Gate 
14:50 Maya: De Honingspelen 
16:00 Capharnaüm 
16:10 Mary Queen of Scots 
16:45 The Favourite 
18:20 Mary Queen of Scots 
18:45 Doubles vies 
19:10 At Eternity’s Gate 
20:45 Green Book 
21:00 Un Amour Impossible 
21:20 If Beale Street Could Talk 

DO 31 JANUARI 
13:30 Green Book 
13:45 This Magnificent Cake! 
14:00 Capharnaüm 
15:00 Werk ohne Autor 
16:00 Mary Queen of Scots 
16:25 Free Solo  
18:30 Das schweigende
 Klassenzimmer  
18:45 Mary Queen of Scots 
19:00 Green Book 
20:45 Capharnaüm 
21:10 The Favourite 
21:30 Climax 

VR 1 FEBRUARI 
13:30 Climax 
13:45 Capharnaüm 
14:00 Green Book 
15:30 The Favourite 
16:10 Roma 
16:40 Cold War 
18:20 Stan & Ollie 
18:40 Green Book 
19:00 Capharnaüm 
20:20 Werk ohne Autor 
21:10 Green Book 
21:25 Mary Queen of Scots 

ZA 2 FEBRUARI 
13:30 Ernest & Celestine* 
13:45 The Wife 
14:00 Das schweigende
 Klassenzimmer 
14:40 Mary Queen of Scots 
15:45 Green Book 
16:15 Stan & Ollie 
17:10 Buddy 
18:20 Werk ohne Autor 
18:35 Mary Queen of Scots 
19:10 Capharnaüm 
21:00 Green Book 
21:30 The Favourite  
21:55 Climax 

ZO 3 FEBRUARI 
11:00 Green Book 
11:15 Arts in Cinema: 
 Water Lilies By Monet - 
 The Magic of Water and Light 
11:30 Gerhard Richter Painting 
13:00 Ernest & Celestine* 
13:30 The Favourite 
13:45 Werk ohne Autor 
14:10 Mary Queen of Scots 
15:50 Green Book 
16:35 Capharnaüm  
17:25 Das schweigende
 Klassenzimmer 
18:20 Green Book 
19:00 Free Solo 
19:40 Cold War 
20:55 Bohemian Rhapsody 
21:10 The Favourite 
21:25 Climax 

MA 4 FEBRUARI 
13:30 Capharnaüm 
13:45 Green Book 
14:00 Werk ohne Autor 
15:50 Mary Queen of Scots 
16:20 Shoplifters  
17:40 This Magnificent Cake! 
18:30 The Favourite 
18:45 Arts in Cinema: 
 Water Lilies By Monet - 
 The Magic of Water and Light
19:00 Mary Queen of Scots 
20:30 Green Book 
20:50 Capharnaüm 
21:25 Climax 

DI 5 FEBRUARI 
13:30 Capharnaüm 
13:45 Mary Queen of Scots 
14:00 Green Book 
15:50 Climax 
16:10 The Favourite 
16:35 Stan & Ollie 
17:45 Kabul, City in the Wind 
18:30 Capharnaüm 
19:00 Green Book 
19:40 Werk ohne Autor 
20:50 Mary Queen of Scots 
21:30 Free Solo 

WO 6 FEBRUARI 
13:30 Mary Queen of Scots 
13:45 Ernest & Celestine* 
14:00 Green Book 
15:00 Werk ohne Autor 
15:55 Mary Poppins Returns (NL) 
16:35 Stan & Ollie  
18:30 Das schweigende
 Klassenzimmer 
18:45 Mary Queen of Scots 
19:00 Green Book 
20:45 Capharnaüm 
21:10 The Favourite 
21:30 At Eternity’s Gate 

DO 14 FEBRUARI 
13:30 If Beale Street Could Talk 
13:45 Doubles Vies 
14:00 Green Book 
15:50 Capharnaüm 
16:10 Un Amour Impossible 
16:35 At Eternity’s Gate 
18:30 At Eternity’s Gate 
18:45 Doubles Vies 
19:00 Green Book 
20:40 If Beale Street Could Talk 
21:00 Mary Queen of Scots 
21:30 Free Solo 

VR 15 FEBRUARI 
13:30 Goede Buren 
13:45 Green Book 
14:00 Un Amour Impossible 
15:10 Werk ohne Autor 
16:15 If Beale Street Could Talk 
16:40 Capharnaüm  
18:45 Mary Queen of Scots 
19:00 Green Book 
19:15 Doubles Vies 
21:10 At Eternity’s Gate 
21:25 If Beale Street Could Talk 
21:40 Blue Movie 

ZA 16 FEBRUARI 
11:15 Buurman & Buurman* 
11:30 Werk ohne Autor 
12:40 The Wife 
12:55 Ernest & Celestine* 
14:00 Arts in Cinema: 
 Water Lilies By Monet - 
 The Magic of Water and Light
14:40 Maya: De Honingspelen 
15:10 Doubles Vies 
15:45 Green Book 
16:35 If Beale Street Could Talk 
17:25 Goede Buren 
18:30 Green Book 
19:00 At Eternity’s Gate 
19:15 Doubles Vies 
21:00 If Beale Street Could Talk 
21:15 Mary Queen of Scots 
21:30 The Favourite 

ZO 17 FEBRUARI 
10:30 Ontbijt & Film: 
 Tea with the Dames 
11:00 Mary Queen of Scots 
11:15 Ernest & Celestine* 
12:20 Maya: De Honingspelen 
13:30 The Best of IDFA on Tour 
13:45 At Eternity’s Gate 
14:10 Green Book 
15:55 If Beale Street Could Talk 
16:45 Doubles Vies 
18:15 Capharnaüm 
19:00 Green Book 
19:15 Blue Movie 
20:35 The Favourite 
21:00 Bohemian Rhapsody 
21:30 Free Solo 

MA 18 FEBRUARI 
9:45 Pannenkoek & Pyjama Film:  
 Maya: De Honingspelen 
10:45 Wad, overleven op de grens* 
11:00 Ernest & Celestine* 
12:10 Buurman & Buurman 
12:25 De Fabeltjeskrant  
12:45 Superjuffie 
14:00 Green Book 
14:15 Mary Queen of Scots 
14:30 Goede Buren 
16:15 Maya: De Honingspelen 
16:30 If Beale Street Could Talk 
16:45 At Eternity’s Gate 
18:20 At Eternity’s Gate 
18:30 Film&Food: Arctic 
18:50 Doubles Vies 
19:00 If Beale Street Could Talk 
21:00 Green Book 
21:15 Gay Film Night: Hard Paint 

DI 19 FEBRUARI 
10:30 Ernest & Celestine* 
10:45 Maya: De Honingspelen 
11:00 At Eternity’s Gate 
11:40 Dikkertje Dap 
12:35 Buurman & Buurman* 
13:10 Ernest & Celestine* 
13:25 Green Book 
14:00 Doubles Vies 
14:20 Mary Poppins Returns (NL) 
16:00 If Beale Street Could Talk 
16:15 Mary Queen of Scots 
17:00 Capharnaüm 
18:30 Doubles Vies 
19:00 If Beale Street Could Talk 
19:30 Hilversum in Gesprek  
 met Awee Prins 
20:45 Green Book 
21:00 Hannah Arendt 
21:20 At Eternity’s Gate 

WO 20 FEBRUARI 
10:30 De Fabeltjeskrant* 
10:45 Maya: De Honingspelen 
11:00 Doubles Vies 
12:20 Capharnaüm 
12:40 Ernest & Celestine* 
13:20 Maya: De Honingspelen 
13:50 Green Book 
14:40 Buurman & Buurman* 
15:10 The Favourite 
16:00 If Beale Street Could Talk 
16:25 Un Amour Impossible 
17:30 Goede Buren 
18:45 At Eternity’s Gate 
19:00 Green Book 
19:15 Tea with the Dames 
20:55 If Beale Street Could Talk 
21:10 Doubles Vies 
21:30 Can You Ever Forgive Me? 

DO 21 FEBRUARI 
10:30 Maya: De Honingspelen 
10:45 Tea with the Dames 
11:00 De Fabeltjeskrant* 
12:25 Buurman & Buurman* 
12:40 Mary Poppins Returns (NL) 
12:55 Schapenheld 
13:50 Green Book 
14:40 Can You Ever Forgive Me? 
15:20 Mid90s 
16:20 If Beale Street Could Talk 
16:50 Doubles Vies 
17:15 Capharnaüm 
18:45 At Eternity’s Gate 
19:00 Can You Ever Forgive Me? 
19:40 Tea with the Dames 
20:55 Green Book 
21:10 If Beale Street Could Talk 
21:25 Doubles Vies 

VR 22 FEBRUARI 
10:30 Superjuffie 
10:45 Ernest & Celestine* 
11:00 The Favourite 
11:55 Maya: De Honingspelen 
12:20 Tea with the Dames 
13:20 Ernest & Celestine* 
13:50 Green Book 
14:10 Schapenheld 
14:30 Maya: De Honingspelen 
15:55 Can You Ever Forgive Me? 
16:20 If Beale Street Could Talk 
16:35 Mary Queen of Scots 
18:00 Tea with the Dames 
18:45 Doubles Vies 
19:00 Can You Ever Forgive Me? 
19:45 Mid90s 
21:00 If Beale Street Could Talk 
21:15 Green Book 
21:35 At Eternity’s Gate 

ZA 23 FEBRUARI 
10:30 Maya: De Honingspelen 
10:45 Free Solo 
11:00 Mary Queen of Scots 
12:25 Ernest & Celestine* 
12:45 The Wife 
13:25 If Beale Street Could Talk 
13:40 Tea with the Dames 
14:45 Can You Ever Forgive Me? 
15:25 Retrospekt 
15:45 Green Book 
16:55 Schapenheld 
17:30 Goede Buren 
18:30 Green Book 
18:45 At Eternity’s Gate 
19:15 Can You Ever Forgive Me? 
21:00 Doubles Vies 
21:15 If Beale Street Could Talk 
21:30 The Favourite 

ZO 24 FEBRUARI 
11:00 The Favourite 
11:15 Maya: De Honingspelen 
11:30 Roma 
13:10 Ernest & Celestine* 
13:25 If Beale Street Could Talk 
14:05 Tea with the Dames 
14:20 Can You Ever Forgive Me? 
15:45 Green Book 
16:00 Doubles Vies 
16:30 At Eternity’s Gate 
18:15 If Beale Street Could Talk 
18:30 Green Book 
18:45 Cold War 
20:30 A Star Is Born 
20:45 Vice 
21:00 Bohemian Rhapsody 

MA 25 FEBRUARI 
13:30 Tea with the Dames 
13:45 Green Book 
14:00 Can You Ever Forgive Me? 
15:15 The Favourite 
16:10 If Beale Street Could Talk 
16:25 At Eternity’s Gate 
17:35 Schapenheld 
18:30 Doubles Vies 
18:45 Green Book 
19:20 Can You Ever Forgive Me? 
21:15 If Beale Street Could Talk 
21:30 Mid90s 

DI 26 FEBRUARI 
13:30 Tea with the Dames 
13:45 Can You Ever Forgive Me? 
14:00 Green Book 
15:15 Eighth Grade 
15:50 At Eternity’s Gate 
16:30 If Beale Street Could Talk 
17:10 Free Solo 
18:30 Doubles Vies 
18:55 Can You Ever Forgive Me? 
19:15 Retrospekt 
20:45 If Beale Street Could Talk 
21:00 Green Book 
21:20 Eighth Grade 

WO 27 FEBRUARI 
13:30 Maya: De Honingspelen 
13:45 Ernest & Celestine* 
14:00 Can You Ever Forgive Me? 
14:50 Tea with the Dames 
15:25 Retrospekt 
16:10 Green Book 
16:35 Mid90s 
17:30 Het Pärt gevoel 
18:20 Doubles Vies 
18:45 Can You Ever Forgive Me? 
19:10 At Eternity’s Gate 
20:35 Peterloo 
20:55 Green Book 
21:20 If Beale Street Could Talk 

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

Voor abonnees buiten Hilver-
sum vragen we een bijdrage 

van € 12,-.
Mail je adres naar:

info@filmtheaterhilversum.nl

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

Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum
@FilmHilversum

* Buurman & Buurman: Winterpret!
* De Fabeltjeskrant & 
 De Grote Dierenbos-spelen
* Ernest & Celestine winterpret
* Wad, overleven op de
 grens van water en land

Zo makkelijk was een 
website maken nog nooit!

w

w
Websitemachine is 

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

Interieuradvies op maat

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

IN 
BALANS
zhineng qigong

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

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

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

Wist je dat je een deel van de films die we 
vertonen ook thuis via online bioscoopzaal 
Picl kunt bekijken? Je kunt dus zelf bepalen 

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

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

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

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

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

Ken je onze online 
bioscoopzaal Picl al?

Het filmtheater. Maar dan thuis

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

VICE
Een politieke satire over Dick Cheney (Chris-

tian Bale, ‘The Big Short’, ‘American Hust-
le’), een van de belangrijkste vicepresiden-

ten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. 
Van de makers van ‘The Big Short’! 

VS 2018 133 min. Regie Adam McKay 
Met Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell, 
Steve Carell

 VOORPREMIÈRE: ZO 24 FEBRUARI  4gt

WORDT VERWACHT


