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Oma’s en opa’s opgelet:
kom voorlezen bij boekhandel 

Voorhoeve in de Kinderboekenweek.
Van 5-16 oktober 2016 is het weer Kinderboekenweek. 

Het thema is ‘Oma’s en opa’s, Voor Altijd Jong!’

Op zaterdag 8 oktober van 9.00-17.00 uur organiseert Boekhandel Voorhoeve de 
‘Grote Oma en Opa Voorleesmarathon’. Kom samen met uw kleinkind een 

kwartiertje voorlezen bij de boekhandel. 

Als dank ontvangt u na afl oop een boekenbon ter waarde van €5,- zodat u meteen 
samen een leuk boek kunt uitzoeken. 

Inschrijven kan in de winkel of via info@boekhandelvoorhoeve.nl.

volg ons ook op:

Boekhandel Voorhoeve
Kerkstraat 77-79  |  1211 CM Hilversum  |  035 62 172 82
info@boekhandelvoorhoeve.nl www.boekhandelvoorhoeve.nl

VOORHOEVE

BOEKHANDEL VOORHOEVE

Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211 DR Hilversum | WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
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Beste bezoekers 
en filmliefhebbers,

Woensdagavond 11 oktober gaat de rode loper voor jullie uit en staan 

de champagneglazen met bubbels klaar! Met het unieke ‘Loving 

Vincent’ – een fascinerende en geschilderde film over Vincent van Gogh – 

gaat Filmfestival Hilversum dan niet alleen feestelijk van start, ook beleeft 

ons festival inmiddels al haar vijfde editie. 

In 2013 kreeg Hilversum als mediastad haar eigen filmfestival. Inmiddels - en 

daar zijn we stiekem best een beetje trots op - is Filmfestival Hilversum uitge-

groeid tot een drukbezocht, jaarlijks evenement met een divers filmprogramma 

met voornamelijk voorpremières van films die pas later in het jaar officieel in de 

Nederlandse filmtheaters uitkomen. De mooie randprogrammering met onder 

meer Film & Literatuur in samenwerking met Boekhandel Voorhoeve, Q&A’s 

met regisseurs, gratis toegankelijke livemuziek en de succesvolle filmquiz in 

het speciaal opgebouwde festivalpaviljoen maakt het filmfestival compleet!

Alles over deze vijfde editie van Filmfestival Hilversum lees je in dit festival-

magazine. Met meer dan vijfentwintig voorpremières geeft het festival je de 

kans om van 11 t/m 15 oktober bijna alle hoogtepunten en must-see films 

van dit najaar alvast te zien. 

Om een tipje van de sluier op te lichten; zo kun je alvast genieten van Cannes-

winnaar ‘The Square’ en ‘Intouchables’ opvolger ‘C’est la Vie’, maar ook 

de nieuwste films van regisseurs als Michael Haneke, Yorgos Lanthimos en 

Todd Haynes staan op het programma. Regisseur Paula van der Oest komt 

langs voor een Q&A na afloop van ‘Kleine IJstijd’, haar opvolger van ‘Tonio’. 

Darnaast is Nicole van Kilsdonk (‘Ventoux’) aanwezig bij de vertoning van haar 

nieuwste film ‘Oude Liefde’. Voor onze jongste bezoekers draaien we alvast 

‘Molly Monster’, de officiële openingsfilm van het Cinekid Festival. 

Filmfestival Hilversum zou niet kunnen bestaan door de tomeloze inzet van 

al onze vrijwilligers, die tijdens de festivaldagen nog eens een tandje bijzet-

ten. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor hun inzet. Ook danken wij onze 

sponsoren voor hun onmisbare bijdrage en die tijdens de festivaldagen nog 

eens een tandje bijzetten. om wederom dit festival mogelijk te maken. 

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Filmtheater Hilversum: geniet 

van de vijfde editie van Filmfestival Hilversum!

Luc Freijer filmprogrammeur 

Ineke Rutgers zakelijk leider
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OPENINGSFILM

Feestelijke 
openingsavond 
met Frits Sissing 

Woensdag 11 oktober opent de film ‘Loving Vincent’ de vijfde 

editie van Filmfestival Hilversum in alle drie de zalen. In 

onze Rode Zaal zal deze film worden aangekondigd en ingeleid 

door presentator Frits Sissing. Via een livestream is dit allemaal 

ook te zien in de Groene en de Blauwe Zaal. 

‘Loving Vincent’ is een uniek project over het leven en de mysteri-

euze dood van Vincent van Gogh én de eerste compleet geschil-

derde speelfilm ter wereld. Deze animatiefilm won al meerdere 

internationale prijzen en we konden er dan ook niet omheen ‘Loving 

Vincent’ tot officiële openingsfilm van ons festival te selecteren.  

 

Uiteraard hoort bij deze openingsfilm een mooie 

inleiding. Frits Sissing is één van de gezichtsbe-

palende presentatoren van de AVROTROS op tv, 

radio en internet. Hij presenteert onder andere het 

televisieprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’, waarin 

de mooiste kunstschatten en de meest bijzondere 

kitschobjecten onder de loep worden genomen. 

We zijn dan ook erg vereerd dat Frits Sissing de 

opening met ‘Loving Vincent’, over de beroem-

de Nederlandse kunstschilder, komt verzorgen.  

 

Kaarten voor de openingsfilm ‘Loving Vincent’ op 

11 oktober om 20.15 uur zijn te koop via onze 

website en kosten € 12,50. Dat is inclusief ontvangst met bub-

bels en hapjes.

WO 20.15
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LOVING VINCENT

Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, 

pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege zijn gees-

telijke gezondheid of problemen met zijn broer? Was 

het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen 

voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? 

Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, 

gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents 

dood te ontrafelen.

De verschillende mensen (allemaal geschilderd door 

Van Gogh) die hij tijdens zijn reis ontmoet, hebben elk 

hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de waarheid over 

de getroebleerde Vincent te achterhalen. Gaandeweg 

schildert de film een fascinerend portret van Van Gogh 

die tijdens zijn leven amper erkenning vond.

In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer 

dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van 

Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs meest in-

spirerende schilderijen tot leven.

‘Loving Vincent’ won al meerdere internationale prijzen 

waaronder de publieksprijs op het Annecy Internationaal 

Animatie Filmfestival. Met Helen McCrory (‘The Queen’) 

en Saoirse Ronan (‘Brooklyn’).

VK 2017 95 min. Regie Hugh Welchman en Dorota Kobiela 

Met Saoirse Ronan, Helen McCrory, Aidan Turner

DO 11.15 & 17.15 | VR 13.30 | ZA 11.00 & 17.25 | ZO 13.00
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Kaartverkoop
Wij adviseren onze bezoekers om toegangskaarten zoveel mogelijk online te 

kopen. Dit kan op onze website www.filmtheaterhilversum.nl. Het is ook mogelijk 

om kaarten aan de kassa te kopen. Deze is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur 

en ‘s zondags om 10.30 uur. Op festivaldagen gaat de kassa al om 10.00 uur 

open. Haal gereserveerde kaarten zo snel mogelijk op. Dit kan vanaf nu al, dus 

ruim voor de start van het festival. Alle reserveringen vervallen een half uur voor 

aanvang van de voorstelling.

Tarief
Wij hanteren tijdens het festival voor de filmvoorstellingen een basistarief van € 8,50 

per voorstelling. Voor de kinderfilm ‘Molly Monster’ is de toegangsprijs € 6,50. Er 

is tijdens het festival geen CJP of 65+ korting. Voor sommige voorstellingen geldt 

een afwijkende toegangsprijs. Dit staat aangegeven 

bij de desbetreffende voorstelling. Vrijkaartjes zijn 

tijdens het festival niet geldig. Er kan uiteraard wel 

gebruik gemaakt worden van de Filmtheaterbon of 

de Nationale Bioscoopbon.

Cineville
Cineville-pashouders kunnen met hun pas naar alle 

filmvoorstellingen van het festival. Uiteraard kunnen 

Cineville-pashouders ook reserveren voor filmvoorstellingen. Dit kan telefonisch 

op 035 623 54 66 of aan onze kassa zelf. 

Online kaartjes kopen met een Cinevillepas is helaas niet mogelijk. Cineville-

pashouders kunnen gereserveerde kaartjes niet eerder dan 1,5 uur voor aanvang 

van de voorstelling ophalen. Een half uur voor aanvang van de voorstelling vervallen 

alle niet afgehaalde reserveringen. 

Nog geen Cinevillepas? 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 12 en vrijdag 13 oktober is er een gratis kopje koffie naar keuze.

Festivalpaviljoen
Speciaal voor het festival komt er op het Herenplein voor ons filmtheater een pavil-

joentent te staan. Hier staan iedere dag bijzondere liveoptredens geprogrammeerd 

en vindt op vrijdagavond de filmquiz plaats. Ook kan hier geborreld en gegeten 

worden. Alle optredens en de quiz zijn gratis toegankelijk. Alle informatie hierover 

is terug te vinden in het programma.

Bereikbaarheid
Filmtheater Hilversum is gemakkelijk per openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf station 

Hilversum is het slechts circa vijf minuten lopen. Wie toch met de auto komt, raden 

we aan te parkeren in de parkeergarages: Hilvertshof, Gooiland of Gooise Brink.

Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211 DR Hilversum

Telefoon 035 623 54 66 | WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN

Beeld uit ‘LOVING VINCENT’
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Zin om voor of na de film 
een hapje te doen? 

Tijdens het filmfestival serveren wij dagelijks voor 

een speciale festivalprijs heerlijke soep, salade en 

quiche. Deze kunnen tussen 16.30 uur en 19.30 

uur worden genuttigd. Er is ook een vega-optie 

aanwezig.

We zijn erg benieuwd wat jullie van de films op het festival 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 stembiljetten ajb af bij het verlaten van de zaal. Wij verzamelen 

alle scores en onder alle deelnemers en stemmers verloten we 5x2 vrijkaartjes! 

Via onze website en nieuwsbrief publiceren we na afloop van het festival de pu-

blieksfavorieten en de gelukkige winnaars van de vrijkaartjes!

STEM MEE VOOR DE PUBLIEKSFAVORIET 
EN MAAK KANS OP VRIJKAARTJES

Beeld uit ‘LE FIDÈLE’

Beeld uit ‘C’EST LA VIE!’
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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.
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Mail: Libris+Voorhoeve+Filmtheater+”titel”
naar info@boekhandelvoorhoeve.nl

www.boekhandelvoorhoeve.nl

HhhH
Laurent Binet

Het glazen kasteel
Jeanette Walls

Het wonderkabinet
Brian Selznick

De kleine Marx
Geert Reuten

Maak kans op je favoriete (verfilmde)boek!

Filmfestival Hilversum

Boeken vormen een vruchtbare bron voor filmbewerkingen. In samenwerking met Boekhandel 

Voorhoeve organiseren we tijdens het festival een aantal speciale Film & Literatuur voorstellingen 

van verfilmde boeken. Boekhandel Voorhoeve zorgt voor een interessante inleiding op de film.

Donderdag 12 oktober 20.45 uur:

HhhH – THE MAN WITH THE IRON HEART naar het boek van Laurent Binet. (zie pag. 28)

Vrijdag 13 oktober 19.00 uur:

WONDERSTRUCK naar het boek van Brian Selznick. (zie pag. 37)

Zaterdag 14 oktober 14.55 uur:

THE GLASS CASTLE naar het boek van Jeannette Walls. (zie pag. 23)

FILM & LITERATUUR i.s.m. Boekhandel Voorhoeve

Beeld uit ‘FINAL PORTRAIT’
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WINNAARS STUDENT SHORT FILMS TE ZIEN OP FILMFESTIVAL HILVERSUM

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

De studenten van de mediaopleidingen Media & Evenementen en Animation & Design kregen de opdracht om een fictiefilm 

van één minuut te maken, wat resulteerde in vierentwintig prachtige Short Films waarin jonge filmmakers van morgen een blik 

geven op hun leef- en denkwereld. 

Een gerenommeerde vakjury bestaande uit regisseur Kaja Wolffers, scenarioschrijver Lotte Tabbers, kunstenaar Louis Reith, editor 

Menno Paap, grafisch vormgever en webdesigner Zsa Zsa Linnemann en producent Piek Seebregts, heeft alle short films beoordeeld 

op Verbeeldingskracht, Originaliteit en Production Value. Op basis daarvan werden twee winnaars geselecteerd. Daarnaast heeft de 

onlinewedstrijd op Facebook bepaald wie de Publiekswinnaar werd.

Een compilatie van de drie winnende Short Films - ‘Note to Myself’, ‘Uit Evenwicht’ en ‘Both Sides’ - zal regelmatig te zien zijn als 

voorfilm bij vertoningen op Filmfestival Hilversum.

Benieuwd naar alle vierentwintig korte films? Zie: https://www.facebook.com/FYIcollegenetwork/ 

11 t/m 15 oktober 2017 11

FILM & LITERATUUR i.s.m. Boekhandel Voorhoeve

Servé Verhuurservice B.V.  

Nieuwe Havenweg 85a 1216 BP Hilversum | T 035 5825404  M info@serve.nl  I www.serve.nl

Uw inrichtingspartner voor ieder evenement
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Ivan en Chiara ontmoeten elkaar op het Italiaanse 

eiland Levanzo waar zij de bruiloft van Ivans broer 

en Chiara‘s beste vriendin moeten voorbereiden. 

Hoewel Ivan vastberaden is niet de fout van zijn 

laatste relatie te herhalen en Chiara haar huwelijk 

niet op het spel wilt zetten, worden de twee stapel-

verliefd op elkaar. 

Ze besluiten om de relatie voor slechts een paar 

dagen voort te zetten en het uit te maken wanneer 

de gasten van het huwelijk op het eiland arriveren. 

Echter maakten zij dit plan zonder rekening te houden 

met de liefde…

Italië 2016 96 min. Regie Rolando Colla Met Bruno 

Todeschini, Alessia Barela, Gianfelice Imparato

7 GIORNI [7 DAYS] DO 11.30 | ZO 17.30 

’s-Gravelandseweg 46-A  |  1211 BT Hilversum  |  tel. 035 773 2993  |  www.deoogkas.nl

Look good, feel good, do good.

Advertentie_filmtheater_186x134.indd   1 05/09/2017   10:44
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Een sfeervolle en weemoedige romantische komedie met Juliette Binoche (‘The English Patient’) 

in één van haar meest boeiende en veeleisende rollen ooit. Over de relaties van een vrouw van 

in de vijftig, onlangs gescheiden en op zoek naar een zinvolle liefde: Een liefde die echt is, die het 

verschil maakt en verrijkt.

We volgen Isabelle (Binoche), een gescheiden kunstenaar in Parijs, op haar route langs verschillende 

type mannen. Ze is nu single, woont alleen en het is niet duidelijk of haar zoektocht naar die ene ‘Ware’ 

een urgentie is of gewoon doelloze dwaasheid. Kan ze genieten van het samenzijn, het leven en het genot? 

Of staat haar bijna obsessieve zoektocht haar in de weg?

Ze heeft affaires met een getrouwde bankier, een te zelfbewuste acteur, een sensitieve kunstenaar, 

haar ex en een emotionele man. Samen vormen ze het complete beeld dat ze zoekt, maar ondertussen 

belemmeren ze haar bij het maken van een keuze. Uiteindelijk belandt ze op de bank van de new-age 

babbelaar/therapeut in de hoop van hem te horen welke knopen ze moet doorhakken.

Frankrijk 2017 94 min. Regie Claire Denis Met Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Catherine, Nicolas 

Duvauchelle, Gérard Depardieu

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEURDO 19.25 | VR 11.00 | ZA 13.00 
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DO 18.45 | VR 15.25 | ZA 21.45 | ZO 18.50

Volg één van ‘s werelds grootste sporticonen Björn Borg en zijn grootste rivaal, de jonge en getalenteerde 

John McEnroe, en hun legendarische duel tijdens het Wimbledon-toernooi van 1980. De finale werd 

destijds omschreven als ‘When Ice met Fire’. Dit is het verhaal van twee legendes die de tenniswereld voor 

altijd hebben veranderd, met heerlijke hoofdrollen voor Shia LeBeouf (‘American Honey’) als McEnroe en 

Stellan Skarsgård (‘The Girl With The Dragon Tattoo’) als de coach van Borg.

Het is 1980 wanneer het tennisduel van het jaar in zicht is. De Zweed Björn Borg, nummer één op de we-

reldranglijst van het herentennis, gaat het duel aan met het nieuwe Amerikaanse talent John McEnroe. De 

ingetogen en vriendelijke Borg wordt door de tenniswereld op handen gedragen. De excentrieke McEnroe is 

naast zijn geweldige sportprestaties vooral bekend om zijn temperament op de tennisbaan. Beide mannen 

trainen ijverig ter voorbereiding op de finale; voor geen van beiden is verliezen een optie. Hoewel ze meer 

met elkaar gemeen hebben dan men op het eerste gezicht zou verwachten, ontwikkelt de rivaliteit zich steeds 

verder en lopen de spanningen hoog op tot het langverwachte moment daar eindelijk is. Terwijl de hele wereld 

meekijkt naar de finale tussen deze twee grootheden, spelen Borg en McEnroe een wedstrijd waardoor de 

tenniswereld nooit meer hetzelfde zal zijn.

Regisseur Janus Metz maakte eerder de bekroonde documentaire ‘Armadillo’ en regisseerde o.a. een afle-

vering van de HBO serie ‘True Detective’. ‘Borg/ McEnroe’ had de eer onlangs het prestigieuze Filmfestival 

van Toronto te openen en beleefde haar Nederlandse première op het PAFF (Parool Film Festival). 

Zweden 2017 100 min. Regie Janus Metz Pedersen Met Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Sverrir Gudnason 1r

BORG/McENROE

14
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C’EST LA VIE!DO 15.00 | VR 11.15 | VR 19.25 | ZA 13.30 | ZO 14.55

Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende honderden feesten en partijen geor-

ganiseerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die trouwen in een prachtig achttiende-eeuws 

kasteel. Een ongecompliceerde komedie van het regisseursduo achter ‘Intouchables’ met een prachtige 

hoofdrol voor de Canadeze steractrice Suzanne Clément die we in Nederland voornamelijk kennen uit 

de films van Xavier Dolan, zoals ‘Laurence Anyways’ en ‘Mommy’.

De geroutineerde cateraar Max heeft een heel team van bedienden, koks en afwassers samengesteld, het 

koppel geadviseerd over een fotograaf, de band gereserveerd en de bloemen geregeld. Alle ingrediënten 

om het feest tot een succes te maken lijken aanwezig, totdat een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in 

het eten gooien en ieder moment van geluk verandert in totale chaos. Lukt het Max’ team datgene te doen 

waar ze allemaal goed in zijn? Namelijk het geven van een waanzinnig feest? 

Frankrijk 2017 115 min. Regie Eric Toledo en Olivier Nakache Met Gilles Lellouche, Suzanne Clément, Jean-Paul 

Rouve 1t

De nieuwe film van de makers van ‘Intouchables’ en ‘Samba’.
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In een kleine Roma gemeenschap in Calabrië 

kan Pio Amato niet wachten om volwassen 

te worden. Op zijn veertiende drinkt en rookt 

hij al. Bovendien is hij één van de weinigen die 

zich soepel beweegt tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen - de lokale Italianen, de 

Afrikanen en zijn eigen Roma gemeenschap 

met haar kleine criminaliteit. 

Pio adoreert zijn oudere broer Cosimo en leert 

graag van hem hoe het leven op straat eraan 

toegaat. Wanneer Cosimo en zijn vader worden 

opgepakt door de politie, staat de vier genera-

ties tellende familie er alleen voor. Pio voelt zich 

geroepen om juist nu te bewijzen dat hij in zijn 

broers schoenen kan staan. Is hij inderdaad klaar 

om als ‘echte man’ op te gaan treden? 

‘A Ciambra’ is de winnaar van de Europa Ci-

nema Award op het Cannes filmfestival. 

Italië, Frankrijk 2017 118 min. Regie Jonas 

Carpignano Met Pio Amato, Koudous Seihon, 

Damiano Amato, Francesco Pio Amato 
3tdh

A CIAMBRA

See All You Can See met

Onbeperkt 
naar de film 
voor maar € 19,95 
per maand.

Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas

DO 15.25 | ZA 11.15

Beeld uit ‘BORG/McENROE’
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Meeslepend Italiaans liefdesdrama en de nieuw-

ste film van Silvio Soldini (‘Pane e tulipane’, 

‘Cosa voglio di più’.

Teo, gespeeld door Adriano Giannini (‘Le Conseguen-

ze Dell’Amore’) heeft een succesvolle carrière in de 

reclamewereld en op het gebied van liefde en aandacht 

niets te klagen. Een ontmoeting met de blinde Emma 

maakt echter onverwacht veel in hem los. 

Teo heeft een vriendin, een minnares en een boeiend 

liefdesleven achter zich, maar ontmoet dan op een dag 

de aantrekkelijke, getrouwde en blinde Emma die zich 

nooit bij haar handicap heeft neergelegd. Tussen de 

twee bloeit een hevige, maar ogenschijnlijk onmogelijke 

liefde op die zorgt voor veel onrust in beider levens.

Italië 2017 115 min. Regie Silvio Soldini Met Valeria 

Golino, Adriano Giannini

De roodharige en goedgebekte Daphne is 31 jaar 

oud; te jong om zich te settelen, maar te oud 

om doelloos te leven in het hedendaagse Londen. 

Lange nachten, overmatig drankgebruik en verschil-

lende minnaars zijn een welkome afleiding van de 

vraag wat ze nou eigenlijk wil. Een onverwachte 

gebeurtenis dwingt haar langzaam maar zeker om 

haar echte leven onder ogen te zien, maar daarbij 

is een confrontatie met zichzelf wel onvermijdelijk.

In dit grappige en emotionele drama met een heerlijk 

randje zwarte humor, volgt de camera Daphne op de 

voet, daarbij de subtiele emoties vangend van de weer-

barstige, vuilbekkende en toch kwetsbare dertiger en 

de nuances van de ongedefinieerde, maar herkenbare 

wereld om haar heen.

VK 2017 90 min. Regie Peter Mackie Burns Met Emily 

Beecham, Geraldine James 3aht

DAPHNE

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSEVR 11.30 | ZA 19.45

VR 17.00 | ZO 19.25



Filmfestival Hilversum

LE FIDÈLE

De enige bedreiging voor de romance tussen de 

dief Gino (Matthias Schoenaerts - ‘Rouille et 

d’Os’, ‘Rundskop’) en autocoureur Bénédicte (Adèle 

Exarchopoulos - ‘La Vie d’Adèle’), is de verleiding 

om zijn volgende overval te plegen. ‘Le Fidèle’ is 

de nieuwe crime-thriller én liefdesverhaal van de 

Belgische regisseur Michaël R. Roskam (‘Rundskop’).

Het is liefde op het eerste gezicht tussen de raad-

selachtige Gino “Gigi” Vanoirbeek en de beloftevolle 

racepilote Bénédicte “Bibi” Delhany, maar Gigi draagt 

een geheim met zich mee. Hoe meer hij dit probeert te 

verbergen, hoe dieper hij in de problemen verzeild raakt 

en hoe zwaarder hun liefde op de proef wordt gesteld. 

Gigi zal moeten kiezen en Bibi ook, maar hoe lang kan 

je vechten voor iets dat misschien al lang verloren is?

België, Frankrijk, Nederland 2017 130 min. Regie 

Michaël Roskam Met Matthias Schoenaerts, Adèle 

Exarchopoulos

 VR 21.25 | ZO 21.15
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BloomEverHuur een zijden bloemen boeket al vanaf € 2,99 p.w.

Havenstraat 18c - 1211 KL Hilversum - tel: 035-6230920 - www.meanderbloemsierkunst.nl
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Neuweg 241
1214 GR Hilversum

035 623 25 93
edithfranke@hotmail.com

Edith 
Franke-Köster
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• Samengestelde gezinnen
• Coaching
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Filmfestival Hilversum

Stap met ‘Final Portrait’ in de wereld van de Zwitserse schilder en beeldend kunstenaar Alberto Gia-

cometti. Met hoofdrollen voor Armie Hammer (‘Nocturnal Animals’) en Geoffrey Rush (‘The King’s 

Speech’, ‘Pirates Of The Caribbean’) onder de regie van acteur Stanley Tucci (‘The Hunger Games’, ‘The 

Devil Wears Prada’).

De Amerikaanse schrijver en kunstliefhebber James Lord (Hammer) wordt tijdens een korte reis naar Parijs 

door zijn vriend Giacometti (Rush) gevraagd om model te zitten voor een portret. Het proces blijkt veel meer 

tijd in beslag te nemen dan de paar dagen die in eerste instantie werden geopperd. Het betekent het begin 

van een ongewone vriendschap en biedt daarmee, door de ogen van Lord, inzicht in de schoonheid, frustratie 

en chaos van het artistieke proces. De film is daarmee een combinatie van een portret van een genie en van 

een vriendschap van twee mannen die beiden zo verschrikkelijk verschillend zijn. Tegelijkertijd blijft de vraag 

of het portret wel ooit afkomt...

★★★★ “A mature and wise drama about the cost and benefits of creativity.” – Empire

★★★★ “Stanley Tucci has created a very amusing, astringent chamber piece of a movie, performed with 

sympathy and wit by Geoffrey Rush and Armie Hammer.” – The Guardian

VK 2017 90 min. Regie Stanley Tucci Met Armie Hammer, Geoffrey Rush

FINAL PORTRAIT DO 13.35 | | VR 18.25 | ZO 10.30
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ZONDAGOCHTENDCONCERT BIJ FINAL PORTRAIT 
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Bij de zondagochtendvoorstelling van ‘Final 

Portrait’ wordt je vooraf getrakteerd op een 

strijkkwartet door de vier professionele musici 

van het Citylight Kwartet. Zij spelen het vrolijke 

‘Vogelkwartet’ van Joseph Haydn. 

Het kwartet bestaat uit (van links naar rechts): 

Monique Laanen (altviool), Radka Dohnalova (eer-

ste viool), Judith Jamin (cello) en Marulka Gijsen 

(tweede viool).

ZO 10.30



A GENTLE CREATURE

Filmfestival Hilversum

‘A Gentle Creature’ is een krachtige en harde 

roadmovie waarin een vrouw naar haar in 

Siberië gevangen genomen echtgenoot afreist 

om een niet aangenomen voedselpakket af te 

leveren. Een fictiefilm van gerespecteerd film-

maker Sergej Loznitsa.

Een vrouw woont alleen aan de rand van een 

Russisch dorp. Op een dag krijgt ze een pak-

ketje retour dat ze naar haar gevangen man had 

gestuurd. Aangedaan en verward reist ze naar 

de afgelegen gevangenis in Siberië voor een ver-

klaring. Zo begint het verhaal van de strijd tegen 

een onbedwingbare vesting, waar sociaal onrecht 

aan de orde van de dag is. Ze krijgt te maken 

met onbeschofte gevangenisbewaarders, cor-

rupte politieagenten, inhalige pooiers, dronkaards, 

nostalgische nationalisten en een ontmoedigde 

mensenrechtenactivist. Ondanks alle tegenstand, 

geweld en vernederingen blijft de vrouw vechten 

voor gerechtigheid.

‘A Gentle Creature’ ging in première op het Film-

festival van Cannes, waar de film werd geselec-

teerd voor de hoofdcompetitie.

Frankrijk 2017 143 min. Regie Sergei Loznitsa Met 

Valeriu Andriutã, Sergey Kolesov4gt

10% korting
op een nieuwe agenda 2017

of agendavullingen 2017
op vertoon van deze coupon

467100941
Schoutenstraat 2B
1211 BM Hilversum
035 - 20 30 024
www.postenoffice.nl
info@postenoffice.nl

Van Dorp installaties 
de duurzame totaalinstallateur
Van Dorp installaties is een landelijke opererend installatiebedrijf binnen de utiliteits-

bouw. Als totaalinstallateur bieden wij een totaalpakket aan technische diensten en 

kunnen wij alle technieken in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren.

Kijk op www.vdi.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging.

Amersfoort  |  Amsterdam  |  Breda  |  Deventer  |  Heerenveen  |  Helmond  |  Hengelo  |  Leiden  |  Oud - Beijerland  |  Rotterdam  |  Venlo  |  Zevenaar  |  Zoetermeer

Met kennis en respect

Naamloos-2   1 10-06-13   17:00

ZO 20.50
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Innemend biografisch drama, gebaseerd op de gelijk-

namige bestseller-memoires van schrijfster Jeannet-

te Walls. Zij groeide op in een unieke familie met een 

kunstenares als moeder (Naomi Watts - ‘Mulholland 

Drive’) en haar excentrieke vader (Woody Harrelson – 

‘True Detective’) die zijn kinderen een fantasiewereld 

beloofde ter afleiding van hun armoede. 

Samen met haar broer en zussen leefde Jeanette 

een bewogen nomadenbestaan. Altijd op de vlucht 

en immer zonder geld. Uiteindelijk weten de kinderen 

zich één voor een te onttrekken aan hun overheer-

sende ouders en vinden ze hun eigen weg. Beïnvloed 

door haar dysfunctionele en alcoholische vader besluit 

Jeannette met een vurige vastberadenheid om op haar 

eigen manier succesvol te worden.

De volwassen Jeannette wordt voortreffelijk neer-

gezet door Brie Larson die vorig jaar nog een Oscar 

in ontvangst mocht nemen voor haar acteerprestaties 

in ‘Room’. In eerste instantie was Jennifer Lawrence 

(‘The Hunger Games’) gecast voor de hoofdrol, maar 

toen zij uitviel vond regisseur Cretton in Larson een 

uitstekende vervanger.

VS 2017 127 min. Regie Destin Daniel Cretton Met Brie 

Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts

THE GLASS CASTLEDO 16.10 | VR 20.15 | ZA 14.55  + Film & Literatuur



Filmfestival Hilversum

15.00  HALLIE LAMA 
SNELTEKENAAR

20.15  Opening Filmfestival met ‘LOVING VINCENT’ 20.15  Opening Filmfestival met ‘LOVING VINCENT’

14.20  Steffen Morrison
LIVEMUZIEK 45 min.

16.15  Postcards from Mars
LIVEMUZIEK 45 min.

11.00  UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
94 min. 

13.00  UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
94 min. 

15.00  C’EST LA VIE!
115 min. 

11.15  C’EST LA VIE!
115 min. 

13.30  C’EST LA VIE
115 min. 

14.55  C’EST LA VIE!
115 min. 

15.25  BORG/McENROE
140 min. 

15.25  A CIAMBRA
118 min. 

11.15  A CIAMBRA
118 min. 

11.30  IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE
115 min. 

13.35  FINAL PORTRAIT
90 min. 

10.30  FINAL PORTRAIT & CITYLIGHT KWARTET 
90 min. 

16.10  THE GLASS CASTLE
127 min. 

14.55  THE GLASS CASTLE
FILM & LITERATUUR 127 min. + inleiding

13.45  GOD’S OWN COUNTRY
104 min. 

11.00  LE JEUNE KARL MARX
118 min. 

11.00  LE JEUNE KARL MARX
118 min. 

14.50  HAPPY END
107 min. 

13.20  HAPPY END
107 min. 

15.30  JAN SIERHUIS ZELFPORTRET
Q&A MET REGISSEUR 80 min. 

16.55  THE KILLING OF A SACRED DEER
109 min. 

15.50  HEARTSTONE
126 min. 

11.30  7 GIORNI
96 min. 

13.20  KLEINE IJSTIJD
81 min. 

13.00  LIEFDE IS AARDAPPELEN
90 min. 

15.25  LIEFDE IS AARDAPPELEN
Q&A MET REGISSEUR 90 min. 

10.45  OUDE LIEFDE
99 min. 

11.30  PETIT PAYSAN
90 min. 

15.45  THE SQUARE
144 min. 

13.50  WONDERSTRUCK
117 min. 

14.35  WONDERSTRUCK
117 min. 

12.45  WHITE SUN
89 min. 

13.45  MOLLY MONSTER
72 min. 

11.15  LOVING VINCENT
95 min. 

13.30  LOVING VINCENT
95 min. 

11.00  LOVING VINCENT
95 min. 

13.00  LOVING   VINCENT
95 min. 

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

Groene zaal

Groene zaal

Groene zaal

Rode zaal

Rode zaal

Rode zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Blauwe zaal

Blauwe zaal

Blauwe zaal

Festivalpaviljoen

Festivalpaviljoen

Festivalpaviljoen

Festivalpaviljoen

Groene zaalRode zaal

woensdag 11 oktober   Openingsavond

vrijdag 13 oktober

donderdag 12 oktober

zaterdag 14 oktober

zondag 15 oktober
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15.00  HALLIE LAMA 
SNELTEKENAAR

20.00  FILMQUIZ 
120 min.

20:30  Ten-Hut
LIVEMUZIEK 60 min.

20.15  Opening Filmfestival met ‘LOVING VINCENT’

19.00 Martha Jane and the Talisman
LIVEMUZIEK 60 min.

22.10  Maurice van Hoek
LIVEMUZIEK 60 min. 

17.00  Marc Straten
LIVEMUZIEK 45 min.

22.15 Fay Lovsky 
LIVEMUZIEK 45 min.

19.00  The Maureens
LIVEMUZIEK 60 min.

21.20  Mihael Hrustelj Trio
LIVEMUZIEK 60 min.

16.15  Postcards from Mars
LIVEMUZIEK 45 min.

19.25  UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
94 min. 

19.25  C’EST LA VIE!
115 min. 

18.45  BORG/McENROE
100 min. 

15.25  BORG/McENROE
140 min. 

21.45  BORG/McENROE
100 min. 

18.50  BORG/McENROE
100 min. 

15.25  A CIAMBRA
118 min. 

17.00  DAPHNE
90 min. 

19.25  DAPHNE
90 min. 

19.45  IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE
115 min. 

21.15  LE FIDELE
130 min. 

21.25  LE FIDELE
130 min. 

18.25  FINAL PORTRAIT
90 min. 

16.10  THE GLASS CASTLE
127 min. 

20.15  THE GLASS CASTLE
127 min. 

14.55  THE GLASS CASTLE
FILM & LITERATUUR 127 min. + inleiding

22.45  GOOD TIME
100 min. 

20.50  A GENTLE CREATURE
143 min. 

18.25  GOD’S OWN COUNTRY
104 min. 

20.45  HhhH - THE MAN WITH THE IRON HEART
FILM & LITERATUUR 120 min. + inleiding 

21.15  HAPPY END
107 min. 

20.30  HAPPY END
107 min. 

21.30  THE KILLING OF A SACRED DEER
109 min. 

22.35  THE KILLING OF A SACRED DEER
109 min. 

16.55  THE KILLING OF A SACRED DEER
109 min. 

22.00  JUPITER’S MOON
123 min. 

15.50  HEARTSTONE
126 min. 

17.45  OTEZ-MOI D’UN DOUTE
95 min. 

17.30  7 GIORNI
96 min. 

17.10  KLEINE IJSTIJD
81 min. 

19.25  KLEINE IJSTIJD
Q&A MET REGISSEUR 81 min. 

17.25  OUDE LIEFDE
99 min. 

19.10  OUDE LIEFDE
Q&A MET REGISSEUR 99 min. 

19.05  PETIT PAYSAN
90 min. 

21.45  THE SQUARE
144 min. 

21.00  THE SQUARE
144 min. 

15.45  THE SQUARE
144 min. 

19.00  WONDERSTRUCK
FILM & LITERATUUR 117 min. + inleiding 

17.40 WHITE SUN
89 min. 

17.15  LOVING VINCENT
95 min. 

17.25  LOVING VINCENT
95 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
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GOOD TIME

VR 13.45 | ZA 18.25

VR 22.45

Filmfestival Hilversum

‘God’s Own Country’ is een Brits drama over schapenboer Johnny Saxby (Josh O’Connor – ‘Florence 

Foster Jenkins’), wiens leven op zijn kop staat na de komst van een Roemeense migrant. Het Britse 

antwoord op ‘Brokeback Mountain’!

De emotioneel afgesloten Johnny is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de schapenboerderij. 

Omdat zijn vader gedeeltelijk verlamd is geraakt door een beroerte en zijn oma te oud is om te werken, is het 

noodzaak dat hij de boerderij behoudt. Extra handjes zijn tijdens het lammerseizoen echter nodig, dus vader 

en oma schakelen de hulp in van de Roemeense Gheorghe. Zijn komst zorgt er onverwacht voor dat Johnny 

geconfronteerd wordt met zijn gevoelens, want hij voelt zich voor het eerst in zijn leven geliefd. 

Deze debuutfilm van Francis Lee was de winnaar van de Männer Jury Award tijdens het Berlin International 

Film Festival eerder dit jaar.

★★★★ The Telegraph ★★★★ The Guardian ‘A British ‘Brokeback Mountain,’ But Better’  IndieWire

VK 2017 104 min. Regie Francis Lee Met Josh O’Conner, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart 3sth

‘Good Time’ is een hypnotische race-tegen-de-

klok thriller over familie en het lot met hoofd-

rollen voor Robert Pattinson (‘Twilight’, ‘Maps to The 

Stars’), die hiermee een hoogtepunt in zijn carrière 

bereikt ( aldus Variety) en Jennifer Jason Leigh (‘The 

Hateful Eight’).

Na een mislukte bankoverval waarbij zijn jongere 

broer Nick (Benny Safdie) wordt opgepakt, begint Con-

nie (Pattinson) aan een bizarre rit door de New Yorkse 

onderwereld. In één nacht belandt hij van de ene in de 

andere chaotische en gevaarlijke situatie. Zijn poging 

om zijn broer uit de gevangenis te bevrijden wordt 

steeds wanhopiger.

De regie van deze enerverende, emotionele en onstui-

mige thriller is in handen van de New Yorkse regisseurs 

Benny en Joshua Safdie. Het zijn ware multi-talenten 

want Benny speelt ook één van de hoofdrollen en Jos-

hua schreef mee aan het script. De bruisende upbeat 

score werd tijdens het Filmfestival van Cannes beloond 

met de Soundtrack Award.

VS 2017 100 min. Regie Benny Safdie, Joshua Safdie 

Met Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Benny 

Safdie, Buddy Duress, Barkhad Abdi4gt

GOD’S OWN COUNTRY
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DO 21.15 | VR 14.50 | ZA 20.30 | ZO 13.20

11 t/m 15 oktober 2017 27

De nieuwste film van tweevoudig Gouden Palm-

winnaar Michael Haneke (‘Amour’, ‘Das Weisse 

Band’) met in de hoofdrol Isabelle Huppert (‘Elle’) 

en Jean-Louis Trintignant (‘Amour’) is een relevant 

drama over Europese identiteit en de wijze waarop 

we via technologie verbinding zoeken, vermomd in 

een satanische soap.

HAPPY END

De rijke doch ongelukkige en bovenal angstige familie 

Laurent woont in een groot landhuis in Calais alwaar 

de achtergrond van de Europese vluchtelingencrisis 

constant voelbaar is. Anne Laurent (Huppert) staat aan 

het hoofd van een groot bouwbedrijf, dat ze overneemt 

van haar dementerende vader Georges (Trintignant). 

Ze heeft haar handen vol aan de gevolgen van een 

recent ongeluk op de bouwplaats en aan haar volledig 

losgeslagen zoon. Ondertussen weet haar broer zich 

ook geen raad met zijn kind. Hij neemt de zorg over 

van zijn zieke ex-vrouw voor hun twaafjarige bijdehante 

dochter Eve. Contact maken lijkt onmogelijk en gaat 

voor Eve beter met opa Georges, die eigenlijk liever uit 

het leven wil stappen. De generatiekloven en onder-

linge spanningen zetten de verkrampte familiebanden 

op scherp.

★★★★★ ‘The Austrian director returns to many of 

his classic themes in a stark, unforgiving and gripping 

satire on bourgeois Europeans and the people who serve 

them’ The Guardian

★★★★½ IndieWire

Frankrijk 2017 107 min. Regie Michael Haneke Met 

Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu 

Kassovitz



VR 15.50

DO 20.45 + Film & Literatuur

Filmfestival Hilversum

Man With The Iron Heart’ werd namelijk iets uitgesteld 

omdat afgelopen jaar regisseur Sean Ellis uitkwam met 

‘Anthropoid’ over hetzelfde thema.

Hoofdrollen in de Jimenez-versie zijn er voor Rosa-

mund Pike (‘A United Kingdom’) en Mia Wasikowska 

(‘Jane Eyre’). Ook ‘onze’ Nederlandse Barry Atsma 

vertolkt een kleine rol; van de beruchte nazi Karl Her-

mann Frank.

Frankrijk 2017 120 min. Regie Cédric Jimenez Met 

Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Mia 

Wasikowska, Barry Atsma 4gt

Waargebeurd oorlogsdrama over één van de 

gevaarlijkste personen van het naziregime 

en de dappere mannen en vrouwen van het verzet 

die vastbesloten waren hem ten onder te brengen.

1942. Het Derde Rijk is op zijn hoogtepunt. Een Tsje-

chische verzetsgroep in Londen beraamt het plan voor 

misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie 

van WOII: Operatie Anthropoid. Twee jonge rekruten, 

Jozef Gabcik en Jan Kubis, worden naar Praag ge-

stuurd. Ze hebben de taak om de wrede nazileider 

Reinhard Heydrich (Jason Clarke – ‘Zero Dark Thirty’), 

hoofd van de SS, de Gestapo en tevens uitvinder en 

uitvoerder van de Holocaust, te vermoorden. 

Gebaseerd op de roman van Laurent Binet die in-

ternationale bekendheid verwierf met deze geprezen 

debuutroman, genaamd HhhH (acroniem voor ‘Him-

mlers Hirn heißt Heydrich’ / ‘Himmlers hersenen heten 

Heydrich’) uit 2010. 

De moord op Heydrich was in 1943, slechts een 

jaar na de gebeurtenis, al onderwerp van de films van 

zowel Fritz Lang als Douglas Sirk. Een soortgelijke 

situatie speelt nu ook. De release van ‘HhhH - The 

HhhH-THE MAN WITH THE IRON HEART

Aangrijpende coming-of-age debuutfilm over 

twee IJslandse puberjongens die tijdens de 

zomervakantie hun eerste verliefdheid beleven, 

elk op zijn eigen manier.

Thor en Kristjan zijn twee onafscheidelijke vrien-

den in een afgelegen vissersdorp. Hoe mooi het 

ruige landschap daar ook is, de verveling slaat 

tijdens de lange zomermaanden vaak toe. Ze vis-

sen een beetje, hangen rond op de autosloop en 

kijken naar sexy plaatjes, zoals pubers dat doen. 

Thuis hebben ze het geen van beiden leuk, dus 

ze trekken veel met elkaar op. 

Ook al is Kristjan een kop groter dan Thor en 

begint hij al echt op een man te lijken, toch is 

het Thor die het meest aan meisjes denkt en dan 

vooral aan Beta. Om geen spelbreker te zijn, maakt 

Kristjan werk van Beta’s vriendin Hanna. Maar 

tijdens een spelletje Truth or Dare wordt het dui-

delijk dat Kristjans gevoelens vooral gericht zijn 

op zijn beste vriend. Een schokkende gebeurtenis 

zet hun trouwe vriendschap zwaar onder druk…

“Sterk acteerwerk en visueel krachtig debuut” 

aldus Hollywood Reporter. 

IJsland, Denemarken 2016 126 min. Regie 

Guðmundur Arnar Guðmundsson Met Baldur 

Einarsson, Blær Hinriksson

HEARTSTONE
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ZO 15.30 + Q&A met regisseur

DO 11.00 | ZO 11.00

11 t/m 15 oktober 2017 29

Intelligent biografisch drama over 

de jonge Karl Marx, die wordt ver-

tolkt door August Diehl (‘Inglourious 

Basterds’), uit de regiekoker van re-

gisseur Raoul Peck (‘I Am Not Your 

Negro’).

De 26-jarige Karl Marx leeft in bal-

lingschap met zijn scherpe en sympa-

thieke vrouw Jenny. In 1844 ontmoet 

hij in Parijs Fredrich Engels, de zoon 

van een industrieel die het begin van 

de Britse working-class heeft onder-

zocht. Engels levert het laatste stukje 

van de puzzel van de nieuwe wereld-

visie van Karl Marx. Samen - tussen 

censuur en de repressie van de politie, 

rellen en politieke omwentelingen - lei-

den ze de arbeidersbeweging tijdens 

de ontwikkeling ervan tot een modern 

tijdperk. 

★★★★ ‘Intelligent communist bro-

mance’ The Guardian

Frankrijk, België, Duitsland 2017 

118 min. Regie Raoul Peck Met August 

Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, 

Olivier Gourmet

In deze documentaire kijkt expressionist Jan Sier-

huis, tijdens het schilderen van zijn laatste zelf-

portret, terug op zijn bewogen en kleurrijke leven. 

Sierhuis groeide op onder moeilijke omstandigheden 

in de Amsterdamse volksbuurten, maar schopte het 

uiteindelijk tot een van de meest toonaangevende Ne-

derlandse expressionisten uit de twintigste eeuw. Goed 

bevriend met de kunstenaars Karel Appel, Constant en 

Corneille, bleek hij echter te jong en eigenzinnig om 

lid te worden van de CoBrA groep en ging zijn geheel 

eigen weg. Hierdoor viel hij op bij de legendarische 

museumdirecteur Willem Sandberg, die aan de wieg 

stond van zijn succes. Het Stedelijk Museum werd 

door Sandberg omgetoverd tot één van de meest 

belangrijke musea voor moderne kunst ter wereld en 

in haar collectie bevinden zich inmiddels meer dan 

130 werken van Sierhuis.

Ondanks het enorme internationale succes dat Sier-

huis in de tweede helft van de twintigste eeuw genoot, 

is zijn werk de laatste twintig jaar op de achtergrond 

geraakt. Het gevoel dat je een bijzondere ontdekking 

doet, ontgaat je dan ook niet tijdens het kijken naar 

deze documentaire, die grotendeels is gefilmd in zijn 

imposante ateliers in Amsterdam en Spanje.

Nederland 2017 80 min. Regie Marte Visser 

Documentaire

JAN SIERHUIS ZELFPORTRET

LE JEUNE KARL MARX



ZA 22.00

Filmfestival Hilversum

Een prikkelende, cinematografisch sterke film 

van de hand van de Hongaarse regisseur Kornél 

Mundruczó (‘White God’, ‘Tender Son’) vol grote 

thema’s als immigratie, wonderen, terrorisme en 

moderne stedelijke vervreemding. Het is een thril-

ler, christelijke allegorie, familiefabel en een sociaal 

drama in één.

Wanneer een jonge Syrische immigrant illegaal de 

grens oversteekt, wordt hij neergeschoten. De ge-

wonde jongen is doodsbang en in shock, maar op 

mysterieuze wijze heeft hij nu de gave om dingen 

te laten zweven op zijn commando. Nadat hij in een 

vluchtelingenkamp terecht is gekomen, wordt hij het 

kamp uit gesmokkeld door een dokter met de intentie 

om zijn buitengewone geheim te benutten.

‘Jupiter’s Moon’ ging in première op het Filmfestival 

van Cannes en werd genomineerd voor een Gouden 

Palm.

‘Sure to be some of this year’s most stunningly filmed 

images. ... Jupiter’s Moon impresses as a cinematic 

object — and as story, it will leave no one cold either 

way.’ Hollywood reporter

Hongarije 2017 123 min. Regie Kornél Mundruczó Met 

Merab Ninidze, György Cserhalmi, Mónika Balsai

JUPITER’S MOON
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De langverwachte opvolger van ‘The Lobster’ van regisseur Yorgos Lanthimos. 

Een verontrustende, enge en intrigerende wraakthriller over een tiener die 

het leven van een briljante chirurg ontregelt. Wederom met een hoofdrol voor 

Colin Farrell (‘Phone Booth, ‘Total Recall’).

Steven (Farrell) is een charismatische chirurg die een tienerjongen onder zijn 

vleugels neemt. Langzaamaan ontregelt de jongen de dagelijkse gang van zaken 

in het leven van Steven en zijn familie. De situatie wordt steeds zorgwekkender 

en dreigender totdat er maar één afloop mogelijk is: een ondenkbare opoffering.

‘The Killing Of A Sacred Deer’ is, in tegenstelling tot eerder werk van Lanthimos, 

niet opgebouwd als een losse verzameling absurdistische momenten. De film kent 

juist de strakke opbouw van een wraakthriller – maar wel van een heel eigenaardig 

soort – met metafysische elementen. Een topcast maakt de film af. Farrell heeft 

met Nicole Kidman als zijn vrouw een fantastische tegenspeler.

★★★★ ‘Colin Farrell and Nicole Kidman slay it in taboo horror’  The Guardian

VK, Ierland 109 min. Regie Yorgos Lanthimos Met Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry 

Keoghan, Alicia Silverstone

THE KILLING OF A SACRED DEER
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Nieuw Nederlands drama van Paula van der Oest, met een droomcast met onder anderen Monic 

Hendrickx, Johan Heldenbergh en Ariane Schluter. Een groep oude vrienden en ex-muzikanten en 

hun aanhang komt een weekend bij elkaar om hun goede vriend en held Kas te herdenken en zijn as 

te verstrooien. 

De charismatische Kas, zanger en voorman van de ruige garageband waar ze allemaal in speelden, is 

zeven maanden daarvoor overleden. Als oudste van de groep was Kas een inspirator, rolmodel en vertrou-

wensfiguur voor iedereen. Inmiddels zijn de vrienden rond de vijftig jaar en is het leven niet voor iedereen 

geworden wat ze ervan hadden verwacht.

Ondanks de tragische aanleiding belooft de reünie als vanouds gezellig, chaotisch en met drank overgoten 

te worden. Tot Lo met de 26-jarige Delphina verschijnt. De onbevangen Delphina legt met haar nieuwsgierig-

heid onbewust, maar pijnlijk iedereens onvolkomenheden bloot. De uitgelaten sfeer maakt plaats voor ruzies 

en diep begraven geheimen uit het verleden, waardoor de vriendschap hevig op de proef worden gesteld.

Regisseur Paula van der Oest (‘Lucia de B’, ‘The Domio Effect’, ‘Black Butterflies’, ‘Zus&Zo’) schreef het 

script voor ‘Kleine IJstijd’ samen met actrice Rifka Lodeizen (‘Tonio’). 

Nederland 2017 81 min. Regie Paula van der Oest Met Monic Hendrickx, Hannah Hoekstra, Ariane Schluter, Cees 

Geel, Anniek Pheifer, Johan Heldenbergh 3th

KLEINE IJSTIJD
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Wonderschone en diep ontroerende film over documentairemaker 

Aliona van der Horsts Russische moeder en haar vijf zussen. Ze 

vertellen onvoorstelbare verhalen over het leven onder Stalin; magistraal 

en poëtisch verbeeld door beroemd animatiekunstenaar Simone Massi. 

Een kleine vrouwengeschiedenis over grote gebeurtenissen.

Op een dag krijgt Van der Horst een erfenis: een zesde deel van een hou-

ten huisje op het platteland van Rusland. Het is het huis waar haar moeder 

opgroeide. Samen met haar Russische familieleden ruimt zij het huisje leeg 

en leert zij langzaamaan steeds meer over het onbekende verleden van haar 

moeder en vijf zussen. Makkelijk gaat dat niet. Men laat liever het verleden 

rusten en zeker de slechte dingen. Ze zijn er echter allemaal door 

getekend. Het gebrek aan alles; de vereiste opoffering aan de grote 

zaak; de onbelangrijkheid van de individuele mens. Heel voorzichtig 

weet Aliona de bijzonder ontroerende en indrukwekkende verhalen los 

te weken en krijgen vermakelijke details ineens een heel andere lading. 

Dit persoonlijke verhaal vertelt Van der Horst zo verfijnd en mee-

slepend dat de film de allure van een speelfilm krijgt. Mede dankzij 

de poëtische verbeelding van het verleden door Massi is dit een film 

die nog lang in je hoofd blijft zoemen.

Nederland 2017 90 min. Regie Aliona van der Horst Documentaire 1

Scherpe en grappige Franse komedie over de 

vraag of je eigenlijk wel je eigen ouders kunt 

kiezen. Nee toch? Of juist wel? Met een charmante 

en lichte toon weet regisseur Carine Tardieu inge-

wikkelde onderwerpen met betrekking tot liefde, 

vriendschap en familie aan te snijden.

De 45-jarige Franse mijnwerker en weduwnaar Erwan 

is geschokt wanneer hij erachter komt dat de man die 

hem heeft opgevoed niet zijn biologische vader is. Hij 

begint een zoektocht en vindt zijn vader Joseph, een 

excentrieke oude man met wie hij al snel een band 

krijgt. Precies op het moment dat er weer rust in zijn 

leven terug lijkt te keren, komt hij de ongrijpbare en 

aantrekkelijke Anna tegen. Daarnaast heeft hij heel wat 

te stellen met zijn dochter die zwanger is, maar weigert 

om uit te zoeken wie nu toch de vader is. ‘Otez-Moi 

D’un Doute’ is een uitzonderlijk familieverhaal en een 

echte Franse must-see!

Frankrijk 2017 95 min. Regie Carine Tardieu Met 

Francois Damiens, Cécile de France, André Wilms, Guy 

Marchand

LIEFDE IS AARDAPPELEN

OTEZ-MOI D’UN DOUTE
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Het Nederlandse ‘Oude Liefde’ van regisseur Nicole van Kilsdonk (‘Ventoux’, ‘Zadelpijn’) is een gelaagd 

en toch toegankelijk drama. Een film voor een breed publiek, met een grote cast, vol humor en liefde 

over twee zestigers die na jaren weer wat voor elkaar beginnen te voelen.

Fransje en Fer zien elkaar weer voor het eerst sinds vele jaren wanneer hun 40-jarige zoon plotseling komt te 

overlijden. In de maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar en laait hun oude liefde weer op. Ze genieten 

van een onschuldige affaire die ze geheim proberen te houden voor hun familie. Dat blijkt echter ingewikkelder 

te zijn dan gedacht, net als het wegdrukken van onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze het weten 

raken ze, evenals hun families, verstrikt in de gevolgen van deze grote liefde.

‘Oude Liefde’ is een hedendaags liefdesverhaal, waarin moderne relaties onder de loep worden genomen. 

Fransje en Fer zijn de hoofdpersonen maar hun kinderen (en schoondochter en kleinkind) zijn zeer belangrijke 

personages in het verhaal. Zij blijken nog slechter om te kunnen gaan met de verwarring over de opbloeiende 

liefde van hun ouders dan de ouders zelf. 

Daarnaast gaat de film over familieverhoudingen en de rolpatronen die daarin ontstaan. Wie vertolkt welke 

functie ten opzichte van de ouders en ten opzichte van elkaar? Tenslotte stelt de film impliciet de vraag die 

voor velen herkenbaar is: waren de genomen beslissingen de juiste? 

Nederland 2017 99 min. Regie Nicole van Kilsdonk Met Beppie Melissen, Gene Bervoets, Hadewich Minis, Halina 

Reijn, Eva van der Gucht, Carly Wijs 1

OUDE LIEFDE
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‘Petit Paysan’ is een onconventionele en aangrij-

pende thriller over een wanhopige melkvee-

houder die vastbesloten is zijn kudde te beschermen. 

Pierre, dertig jaar oud en pas afgestudeerd aan de 

landbouwschool, houdt melkkoeien. Zijn hele leven 

staat in het teken van zijn boerderij, zijn zus de veearts 

en zijn ouders waarvan hij de boerderij heeft overge-

nomen. Wanneer in Frankrijk de eerste tekenen van 

DHF (gekkekoeienziekte) opduiken, ontdekt Pierre dat 

één van de koeien in zijn stal besmet is. Hij kan zich er 

niet mee verzoenen dat hij zijn koeien hierdoor kwijt zal 

raken en gaat tot het uiterste om ze te redden. Maar 

hiermee gaat hij wel een stap te ver en laat zijn zus 

nou net degene zijn die daarachter komt…

‘A solemn take on rural life that intriguingly toys with 

thriller conventions’ Variety

Frankrijk 2017 90 min. Regie Hubert Charuel Met 

Jean-Paul Charuel, Swann Arlaud, Sara Girauddeau, 

Bouli Lanners

PETIT PAYSAN
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Filmfestival Hilversum

In Ruben Östlunds gedurfde en surrealistische 

satire ‘The Square’ verandert een museum voor 

hedendaagse kunst in een stadsstaat van bizarre en 

disfunctionele vreemdheid. Een film die je versteld 

doet staan! 

Een modern museum stelt een nieuwe installatie 

tentoon; het is een ruimte waar geen regels zijn en waar 

alles kan. Om publiek naar het museum te trekken, 

wordt er een PR-bureau ingehuurd. De onorthodoxe 

campagne die zij bedachten, zorgt echter voor de 

nodige commotie.

Regissseur Östlund (‘Turist’, ‘Involuntary’) mocht 

voor ‘The Square’ de Gouden Palm voor beste film in 

ontvangst nemen tijdens het Internationale Filmfestival 

in Cannes. Met bijrollen voor Elisabeth Moss (‘Mad 

Men’, ‘Top of the Lake’) en Dominic West (‘The Wire’, 

‘The Affair’).

Zweden 2017 144 min. Regie Ruben Östlund Met Claes 

Bang, Dominic West, Elizabeth Moss

THE SQUARE
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Met het adembenemende ‘Wonderstruck’ tekent 

Todd Haynes (‘Carol’, ‘Far From Heaven’) voor 

zijn meest ambitieuze film tot op heden. Samen met de 

regisseur reis je door lang vervlogen tijden, helemaal 

terug naar de magie van de kindertijd. 

Een jongen, Ben, verlangt naar de vader die hij nooit 

heeft gekend. Een meisje, Rose, droomt van een mys-

terieuze actrice van wie ze het leven nauwkeurig bij-

houdt in haar plakboek. Wanneer Ben raadselachtige 

aanwijzingen ontdekt in de kamer van zijn moeder 

en Rose op een ochtend een verleidelijke krantenkop 

leest, besluiten beide kinderen op zoek te gaan naar 

datgene wat ze missen. 

Het scenario is, net als Marin Scorsese’s ‘Hugo’, 

gebaseerd op een boek van Brian Selznick. Hoofdrol-

len zijn er voor twee Amerikaanse topactrices: Julianne 

Moore (‘Still Alice’, ‘A Single Man’) en Michelle Williams 

(‘Manchester By The Sea’, ‘Blue Valentine’).

VS 2017 117 min. Regie Todd Haynes Met Julianne 

Moore, Michelle Williams 2a

WONDERSTRUCK



DO 17.40 | ZO 12.45
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‘White Sun’ is een krachtig pleidooi voor meer 

tolerantie in het huidige Nepal en om de ver-

deeldheid te overwinnen die is blijven bestaan na tien 

jaar burgeroorlog.

In 2006 kwam er in Nepal een einde aan tien jaar 

burgeroorlog. Als voormalig strijder Chandra na tien 

jaar in zijn geboortedorp terugkeert, merkt hij dat de 

sociale veranderingen waarvoor hij heeft gevochten nog 

niet zijn doorgedrongen in zijn dorp hoog in de bergen. 

Zijn vader Chitra, een trouwe royalist, is boven in zijn 

slaapkamer overleden. Onderweg met het lijk naar de 

crematieplaats raakt Chandra slaags met zijn broer 

Suraj, waardoor de kist halverwege de berg komt vast 

te zitten. Chandra zoekt hulp bij de politie, voorma-

lige strijdmakkers en andere dorpelingen, maar vangt 

telkens bot. Hij wordt voortdurend argwanend beje-

gend. Het collectieve oorlogstrauma openbaart zich 

in persoonlijke wrijving.

Nepal, VS, Qatar, Nederland 2016 89 min. Regie 

Deepak Rauniyar Met Dayahang Rai, Asha Maya Magrati

WHITE SUN

Beeld uit ‘C’EST LA VIE!’

Kom genieten van een mooie film

Kom genieten van een mooie film
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 Op zoek naar het 

perfecte cadeautje?
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Films gaan traditioneel op donderdag landelijk in 

première in Nederland. En zo is er bijna elke don-

derdag wel een gloednieuwe film bij ons te zien en 

soms zelfs meerdere.

Om filmfanaten te belonen en jou de kans te geven 

deze nieuwe films al een dag eerder te zien, organise-

ren wij (bijna iedere) week de woensdagavond voorpre-

mièreavond! Dé kans om de nieuwste films al eerder 

zien en ook nog eens tegen een extra scherpe prijs.  

Kaartjes zijn alleen die avond slechts € 6,50!

BINNENKORT TE ZIEN 

OP ONZE VOORPREMIÈRE AVOND:

 25 oktober:  LOVING VINCENT

 1 november:  OUDE LIEFDE

 1 november:  UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

 8 november: THE SQUARE

 15 november: C’EST LA VIE!

 15 november: HAPPY END

 29  november: THE KILLING OF A SACRED DEER

 6 december: WONDERSTRUCK

Een compleet overzicht van alle voorpremièrefilms 

op de woensdagavond vind je op 

www.filmtheaterhilversum.nl.

WOENSDAGAVOND: VOORPREMIÈREAVOND

Beeld uit ‘GLASS CASTLE’
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HERFSTVAKANTIE MET HET 
CINEKID FESTIVAL!

Alvast een leuk nieuwtje voor de herfstvakantie: van zondag 22 t/m zondag 

29 oktober gaan we speciaal voor onze jongste bezoekers weer lekker 

vroeg open! 

We pakken uit met extra veel kinderfilms en allerlei activiteiten en vertonen iedere 

dag heel veel fijne films. We beginnen dan iedere dag al om 11.00 uur ‘s ochtends!

Benieuwd naar het programma? Cinekids officiële openingsfilm ‘Molly Monster 

& Annie M.G. Schmidt verfilming ‘Dikkertje Dap’ zijn slechts twee van de vele 

fijne films.

In onze dubbele filmkrant van oktober vind je het complete programma. 
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In deze betoverende en fanta-

sierijke 2D-animatiefilm voor 

kinderen vanaf vier jaar volgen 

we de avontuurlijke reis van 

Molly Monster naar ei-eiland.

Molly wil er dolgraag bij zijn 

wanneer haar nieuwe zusje of 

broertje uit het ei kruipt dat mama 

heeft gelegd. Maar dat gebeurt 

ver weg, achter de Wilde Heuvels. 

Als papa en mama Molly’s cadeau 

voor de baby vergeten, begint ze 

samen met haar beste vriend Edi-

son aan een avontuurlijke reis naar 

ei-eiland. Daar wordt ze herenigd 

met haar ouders en haar nieuwe 

mini-monster broertje of zusje. 

Het is best spannend om ineens 

een grote zus te worden!

Duitsland, Zwitserland, Zweden 

2015 72 min. Regie Matthias 

Bruhn, Michael Ekblad en Ted 

Siege  Nederlands gesproken 4+

ZA 13.45 Molly Monster

BUURMAN&
BUURMAN 

BOUWEN EEN HUIS

BUURMAN&
BUURMAN 

BOUWEN EEN HUIS

Nieuwe avonturen van de twee klunzige 
maar altijd positieve buurmannen! 
Vanaf 15 november bij ons te zien!
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LIVEMUZIEK IN HET FESTIVALPAVILJOEN
Speciaal voor het festival hebben wij iedere dag bijzondere live optredens geboekt. 

Fay Lovsky
Fay Lovsky solo, met een gitaar en een theremin. U kent haar van Kerstmis. Maar ze bestaat ook 

in de herfst. Op een solo-avond brengt zij liedjes uit de krant. Of repertorium van een obscuur 

Frans bandje waar ze al jaren in speelt met ondertitels. Of gejodel. Fay voelt zich schatplichtig 

aan drs.P., Joni Mitchell, JJ Cale, en Joao Gilberto en over die vector lopen veel kleurtjes die een 

avondje met haar repertoire tot een vrolijk, en wellicht leerzaam, maar in elk geval onderhoudend 

intiem concertje maken. En misschien kunt u na afloop zelf even proberen of u een eng filmthema 

weet te ontlokken aan de theremin. Zoekt u dat alvast even op op Wikipedia.

Maurice van Hoek 
Tijdens een reis door de Verenigde Staten komt de charismatische Maurice van Hoek erachter 

wat zijn muzikale roeping is; muziek die de waarheid spreekt. Alles moet het liedje dienen. 

Deze Americana-artiest bracht in 2016 zijn goed ontvangen debuutalbum Live Forevermore uit. Dit 

najaar tourt hij met de Popronde door het hele land en aankomend jaar staat er weer een nieuwe 

plaat op de planning.

Ten-Hut
De band laat zich het best omschrijven als een ratatouille van Arabische peper, overgoten met een 

funky sausje, geserveerd aan een ko(l)kende, dampende massa. Het gaat er met de paplepel 

in! De interactie met het publiek, de wisselwerking tussen de instrumenten en zang zorgen ervoor 

dat naast de goede muziek, het niemand meer lukt om stil te blijven staan.

Martha Jane 
and the Talisman
Country grunge doordrenkt in blues met een vleugje voodoo, zo omschrijven ze zichzelf. De 

sound van de band is op blues georiënteerd, niet in de laatste plaats door de ongepolijste, 

diepe zang van Martha Jane en het veelvuldig gebruik van de dobro en slide door Maarten Van der 

Grinten. Een samensmelting van rauwe poëtische Amerikaanse roots.

WO 22.15 

DO 20.30 

VR 19.00

VR 22.10 

Beeld uit ‘C’EST LA VIE!’
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Kom lekker van deze artiesten genieten in ons gezellige festivalpaviljoen. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. 

Steffen Morrison 
Steffen Morrison brengt het oude soul geluid tot leven met een nieuwe en opwindende eigen-

heid. De zanger heeft een warme stem ‘met zo’n randje’ en met zijn geweldige timing neemt 

hij vanaf de eerste noot zijn publiek op sleeptouw. Tjeerd Oosterhuis produceerde zijn nieuwe EP, 

met als hoogtepunt de single ‘Do It All Again’ die dit jaar verscheen. Met zijn band stond hij dit jaar 

op talloze festivals en 2018 belooft veel goeds voor de zanger.

Marc Straten
Een lied over het vangen van een spin of het verliezen van een geliefde. Je komt het allemaal tegen 

in het repertoire van deze Nijmeegse singer-songwriter. Ooit begon hij als schreeuwlelijk in een 

metal band, maar verandering van spijs doet eten. Nu is hij Nederlandstalige-liedjes- knutselaar en 

entertainer, maar één ding is hetzelfde gebleven. Op het podium is hij thuis.

Postcards From Mars
Postcards From Mars, het alter ego Bart van Dalen, is singer-songwriter muziek met invloeden 

van pop, indie rock & folk. Met een dynamische live-set die varieert van een enkele gitaar tot 

energieke 5-koppige band, sleept Postcards From Mars je mee met edgy gitaren, speelse toetsen, 

veel harmonieuze samenzang en puntige, avontuurlijke ritmes.

Michael Hrustelj Trio
Welkom in de wereld van Mihael Hrustelj. Deze magische gitarist uit Slovenië combineert in 

zijn composities jazzmuziek, Balkan, Latin, funk, hiphop en popmuziek. Samen met zijn twee 

compagnons brengt hij het publiek op virtuoze, meeslepende wijze naar een hoogtepunt, totdat 

zij één zijn. Vorig jaar deed de band mee aan de popronde en aankomend jaar wordt hun tweede 

plaat verwacht.

The Maureens
Zoals iedereen weet bestaan er twee soorten muziek: de goede soort en die andere. The Maureens 

spelen de goede soort. The Maureens zijn Indie, Nedericana, Beach Boys, Byrds, Jayhawks, 

Johan, Teenage Fanclub – maar vooral, ze zijn alles wat je nodig hebt op elke dag waarop de miezer 

tussen de huizen hangt en de grijze lucht iets tussen regen en natte sneeuw in belooft. 

ZA 19.00

ZA 17.00

ZA 21.10 

ZO 14.20

ZO 16.15



VR 20.00

ZO 15.00

FILMQUIZ

HALLIE LAMA

Een selectie uit ons actuele filmaanbod
 is via Picl ook thuis te bekijken, wanneer jij dat wilt. 

Zo hoef je nooit meer iets te missen wat de moeite van het kijken waard is. 

www.filmtheaterhilversum.nl

Filmfestival Hilversum

Op zondagmiddag is sneltekenaar Hallie 

Lama aanwezig op het festival om binnen 

no time een origineel portret van de bezoekers 

te maken. Laat je verrassen met een blijvende 

herinnering aan je bezoek aan Filmfestival Hil-

versum 2017!

Je zou zijn werk kunnen kennen van z’n small-

pressboekjes, z’n boekjes bij Uitgeverij XTRA, 

z’n cartoons voor Giel op 3FM, z’n verhaaltjes in 

stripmagazine Pulpman, kattenliefhebbersblad 

Majesteit en tijdschrift Van Speijk, cartoons op de 

weblogs van RTV Noord-Holland en Zone 5300, of 

die op de websites Geen Commentaar, Frontaal 

Naakt, Eeuwigweekend. nl en Cartoon.blog.nl. 

En dan vergeten we er vast nog een paar. Meer 

op hallielama.nl.

Zo’n filmfestival is natuurlijk prachtig, maar wat 

velen vooral bezighield was: komt er weer een 

filmquiz? Nou, die vraag is gemakkelijk te beantwoor-

den. Ja, natuurlijk komt er weer een filmquiz. Deze 

filmquiz is een vast onderdeel van het Filmfestival 

Hilversum en beleeft nu de vijfde editie. 

De quiz wordt samengesteld en gepresenteerd door 

filmtheatervrijwilliger Paul van Es. De quiz kent vragen 

die van heel eenvoudig tot behoorlijk pittig zullen lopen. 

Welke actrice schitterde onlangs nog in ‘Aquarius’? 

Welke regisseur won tweemaal een Gouden Palm? En 

in welke film beleeft Nicole Kidman benauwde uurtjes 

op een zeilboot? De presentatie wordt een visuele 

traktatie en voor veel deelnemers ongetwijfeld een 

feest van herkenning. Kortom, dit wordt een avond 

om niet te missen!

Deelname aan de quiz is gratis. Aanmelding kan ter 

plekke. Teams bestaan uit maximaal vier teamleden. 

Voor het winnende team ligt een leuke prijs klaar.

Beeld uit ‘THE GLASS CASTLE’
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Even geen tijd om ons te bezoeken, maar wil je wel graag een mooie film zien? 

Neem dan eens een kijkje op PICL, 
de online zaal van het filmtheater!

Een selectie uit ons actuele filmaanbod
 is via Picl ook thuis te bekijken, wanneer jij dat wilt. 

Zo hoef je nooit meer iets te missen wat de moeite van het kijken waard is. 

www.filmtheaterhilversum.nl



Groest 51 | 1211 CZ Hilversum | 035-6409877 | info@sochisushi.nl

Kom gezellig eten en geniet van 
heerlijke verse Japanse hapjes 
aan de Groest 51!

Brink 27a Laren info: 06-12 596 590 (ma t/m vrij 10.00 17.00 uur) 

Ontdek je talent en schrijf je in voor het nieuwe cursusjaar
Schilderen mixed media  maandagochtend, Willem Zijlstra
Schilderen maandagavond, Herman Tjepkema
Boetseren/ beeldhouwen dinsdagavond, Ike van Cleeff
Tekenen model/ portret woensdag/ zaterdag, Humphrey Bennet
Postimpressionistisch schilderen woensdagmiddag, Peter Smit
Driedelige workshop fotografie zondag, Eva Kasbergen, zo 1, 8, 15 okt

Kijk voor meer info op www.gooiseacademie.nl of





BLING 
BLING BABY
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Inspireert met mediakunst  |  museumhilversum.Nl


