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Meer dan 25 voorpremières!

Film & Literatuur met o.a. 
TONIO & THE LIGHT BETWEEN OCEANS

Regisseurs te gast

Muziekfilms: THE BEATLES, OASIS, BEETHOVEN & MILES DAVIS

Liveoptredens: THE B-MOVIE ORCHESTRA & meer 

OPENINGSFILM:





 INHOUDSOPGAVE 
 VOORWOORD 5 

 OPENINGSFILM: TONI ERMANN 6 

 KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN 8 

 FILM & FOOD 9 

 FILM & LITERATUUR I.S.M. BOEKHANDEL VOORHOEVE 10 

 PROGRAMMA 11 

 BLOKKENSCHEMA 24 

 PROGRAMMA VERVOLG 26 

 KINDER- & FAMILIEFILMS 41 

 LIVE ACTS IN HET PAVILJOEN 42 

 FILMQUIZ 42 

 
 SPECIALS 
 FILMVERTONINGEN IN AANWEZIGHEID VAN DE REGISSEUR*  
 Robert Jan Westdijk bij Waterboys    VR 20.25 38 
 Rudolf van den Berg bij Een Echte Vermeer    ZA 19.00 18 
 Cherry Duyns bij De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw    ZO 15.10 29 
 Margriet Jansen bij De Wereld Maakt Muziek    ZO 16.45 39 
 Eddy Terstall & Erik Wünsch bij Alberta    ZO 20.30 11 
 *na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen tijdens de Q&A  

 FILM & CONCERT  
 THE B-MOVIE ORCHESTRA    VR 22.00 13 
 ULTIMO TANGO met voorafgaand pianist Eddy van Dijken    ZA 10.30 36 
 CONCERTO - A BEETHOVEN JOURNEY met vooraf Het Van Lennep Kwartet    ZO 10.30 15 

 FILM & LITERATUUR I.S.M. BOEKHANDEL VOORHOEVE  
 THE LIGHT BETWEEN OCEANS    DO 21.00 27 
 TONIO    VR 19.00 33 
 ALONE IN BERLIN    ZA 14.40 12 
 MAL DE PIERRES    ZO 14.10 18 

 KINDER- & FAMILIEFILMS  
 MIJN NAAM IS COURGETTE   ZA 10.30 41 
 UILENBAL   ZO 10.30 41 

  

Still uit ‘ULTIMO TANGO’
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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

DIT MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING FILMTHEATER HILVERSUM
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5 t/m 9 oktober 5

Beste bezoeker,

Met trots presenteren wij het programma van Filmfestival Hilversum 2016. 

Van woensdagavond 5 oktober t/m zondag 9 oktober staan wij geheel in 

het teken van alweer de vierde editie van ons eigen filmfestival. 

Met meer dan 25 voorpremières, waaronder de fantastische openingsfilm ‘Toni 

Erdmann’, de langverwachte verfilming van A.F.Th. van der Heijdens bestseller 

‘Tonio’ (de Nederlandse inzending voor de Oscars) en de nieuwe films van Ken 

Loach, de Dardenne broers en Xavier Dolan hebben we wederom een ijzersterk 

en veelzijdig aanbod dit jaar. 

Net als voorgaande jaren hebben we speciaal voor het festival ons eigen fes-

tivalpaviljoen opgebouwd waar je iedere avond van live muziek kunt genieten. 

Ook is er uiteraard muziek in onze filmzalen. Zo kun je films over The Beatles, 

Oasis, Miles Davis, Beethoven, tango en Boudewijn de Groot verwachten. Ook 

doet ‘The B-Movie Orchestra’ met een spetterend liveoptreden het festival aan 

op vrijdagavond en zijn er zaterdag- en zondagochtend speciale filmvertoningen 

met voorafgaand een miniconcert. 

Een nieuw onderdeel van ons festival is Film & Literatuur, wat we samen met 

Boekhandel Voorhoeve organiseren. Iedere dag is er een speciale vertoning van 

een verfilmd boek. Naast ‘Tonio’ staan ‘Mal de Pierres’, ‘Alone in Berlin’ en ‘The 

Light Between Oceans’ op het programma. Een medewerker van Boekhandel 

Voorhoeve zal je vooraf op een mooie inleiding – over de film en het verfilmde 

boek – trakteren.

Ook hebben we dit jaar aan onze jongste bezoekers gedacht! Uiteraard is er 

voor hen binnenkort in de herfstvakantie (15 t/m 23 oktober) weer het Cinekid 

Festival met extra veel kinder- en familiefilms, maar tijdens het Filmfestival Hil-

versum zijn alvast twee sterke nieuwe kinderfilms, ‘Uilenbal’ en ‘Mijn Naam is 

Courgette’, te zien. 

Alles over het festival lees je in dit extra dikke festivalmagazine. Mocht je na het 

lezen alles wel willen zien en blijkt de keuze erg moeilijk: een flink aantal films 

komt later dit jaar terug op het witte doek. Kun je toch niet wachten en ben je 

bang dat het een ‘prijzig’ festivalbezoek gaat worden, dan raden we je aan de 

aanschaf van een Cineville-pas te overwegen. Alle films van het festival zijn 

toegankelijk met deze heerlijke pas!

Uiteraard betekent een filmfestival extra veel werk voor al onze vrijwilligers en 

medewerkers. Zonder hen zou het er dan ook niet staan. Wij zijn hen als stichting 

bijzonder dankbaar voor hun geweldige inzet. Ook danken wij onze sponsoren 

voor hun bijdrage; een onmisbare steun om dit evenement neer te zetten. 

Namens al onze vrijwilligers en medewerkers: geniet van het festival! 

Jan-Willem Arnold

Voorzitter Stichting Filmtheater Hilversum

Still uit ‘LA DANSEUSE’



Filmfestival Hilversum

OPENINGSFILM

Feestelijke openingsavond 
met Marga van Praag

Woensdag 5 oktober zal burgemeester Pieter Broertjes om 19.30 uur 

de vierde editie van Filmfestival Hilversum ceremonieel openen in 

onze Rode Zaal. Daarna zal journalist, presentatrice en multitalent Marga 

van Praag de openingsfilm inleiden. Via een livestream is dit allemaal 

ook te zien in de Groene en de Blauwe Zaal. 

‘Toni Erdmann’ – vol humor en buitengewoon origineel – is een bitterzoete 

tragikomedie over een vader die tijdens een spontaan bezoek aan zijn 

dochter merkt hoe ongelukkig zij is. Hij vindt het tijd om in te grijpen, op zijn 

eigen clowneske manier. ‘Toni Erdmann’ was dé grote verrassing van het 

Filmfestival Cannes en wordt unaniem geprezen door de internationale pers. 

We konden er dan ook niet omheen ‘Toni Erdmann’ – de ultieme ode aan 

vaders en dochters – tot officiële openingsfilm van ons festival te selecteren.

Uiteraard hoort bij de openingsfilm een mooie inleiding. Het liefst van 

iemand die ook binding heeft met de film en met ons filmtheater. En ook 

wilden we dit jaar graag eens een vrouw het woord geven. ‘Toni Erdmann’ 

is namelijk geschreven en geregisseerd 

door de Duitse regisseuse Maren Ade. Al 

snel viel de keuze op Marga van Praag. 

Ze is niet alleen een trouwe bezoeker van 

ons filmtheater, maar uiteraard ook een 

bevlogen spreker, een vakvrouw. En ze 

schreef nota bene een biografie over haar 

eigen vader. We zijn dan ook vereerd dat 

ze de opening wil verzorgen.

Uiteraard mag burgemeester Pieter 

Broertjes ook niet ontbreken op onze openingsavond. We kunnen wel 

spreken van een vaste waarde binnen het festival. We zijn dan ook ver-

heugd dat hij wederom present is. Als ‘burgervader’ en als ‘echte’ vader. 

Van zonen weliswaar.

Kaarten voor de openingsfilm ‘Toni Erdmann’ op 5 oktober om 19.30 uur 

zijn te koop via onze website en kosten € 12,50. Dat is inclusief ontvangst 

met bubbels en hapjes.
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5 t/m 9 oktober 7

TONI ERDMANN

‘Toni Erdmann’ is een bitterzoete tragikomedie over een vader die 

tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter merkt hoe ongelukkig 

zij is. Hij vindt het tijd om in te grijpen, op zijn eigen clowneske manier. 

‘Toni Erdmann’ was dé verrassing van het Filmfestival van Cannes en 

werd daar unaniem lovend ontvangen. ‘Niet vaak werd in Cannes zo hard 

gelachen om een film’, aldus de Volkskrant. Uniek, uiterst origineel en de 

ultieme ode aan de band tussen vaders en dochters!

Winfried, een gescheiden en gepensioneerd leraar, is een grappenmaker 

die graag verkleed opduikt. Met vreemde grapjes, pruiken en valse tanden 

verrast hij zijn omgeving. Zijn dochter Ines, een succesvolle zakenvrouw, 

woont in Boekarest en ziet hij vrijwel nooit. Als Winfrieds hond overlijdt, 

besluit hij onaangekondigd zijn dochter te verrassen met een bezoek. Ines 

is echter niet geamuseerd wanneer haar vader opeens voor de deur staat. 

Ze heeft het zeer druk op haar werk en wordt geleefd door haar mobiel. 

Duidelijk geïrriteerd tracht ze te verbergen dat ze niet lekker in haar vel zit. 

Ze laat haar vader weten dat het juist uitstekend met haar gaat en dat ze 

met volle teugen geniet van haar succesvolle carrière en vette salaris. Toch 

ziet Winfried al snel dat zijn dochter niet gelukkig is. 

Hij besluit haar op zijn eigen manier te helpen. Opeens verrast hij haar – als 

zijn alter ego Toni Erdmann met valse tanden en een malle pruik – op haar 

werk en introduceert zich als haar mentor; een levenscoach voor uiterst 

succesvolle zakenmensen. Overal waar Ines gaat, duikt Toni op. Van zaken-

diners tot belangrijke vergaderingen. Ines, die zich geen houding weet te 

geven, heeft geen andere optie dan erin mee te gaan en te doen alsof Toni 

Erdmann echt haar coach is. En dankzij Toni’s gekkigheid en ondanks de 

gênante situaties lijkt het alsof Ines begint te begrijpen dat haar excentrieke 

vader misschien juist wel een plekje verdient in haar leven.

‘Toni Erdmann’ werd door de internationale filmcritici op het Cannes 

Filmfestival bekroond tot beste film. Het is dan ook een unieke film, met een 

lach en een traan. Waarschijnlijk zelfs voor velen de beste Duitse film die 

ze ooit gezien hebben. De bitterzoete tragikomedie, die ook doet denken 

aan de humor van John Cleese (‘Monty Python’) en Bill Murray (‘Broken 

Flowers’), heeft overigens ook een Nederlands tintje, want de Nederlandse 

actrice/zangers Hadewych Minis (‘Borgman’) speelt een prachtige bijrol.

Duitsland 2016 162 min. Regie Maren Ade Met Peter Simonischek, Sandra 

Hüller, Michael Wittenborn, Hadewych Minis 3st

WO 19.30 | DO 20.45 | VR 13.30



Filmfestival Hilversum

Kaartverkoop
Wij adviseren onze bezoekers om toegangskaarten zoveel mogelijk online te 

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

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

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 kinderfilms ‘Uilenbal’ en ‘Mijn Naam is Courgette’ 

is de toegangsprijs € 6,50. Er is tijdens het festival geen CJP of 65+ korting. Voor 

sommige voorstellingen geldt een afwijkende toegangsprijs. Dit staat aangege-

ven 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. Alleen het 

concert van The B-Movie Orchestra op vrijdagavond is hiervan 

uitgezonderd. 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. (niet ver-

krijgbaar aan onze kassa)

Vroege-vogel-korting!
Voor alle bezoekers van de eerste ochtendvoorstellingen op donderdag 6 (11.00/ 

11.10 en 11.20 uur) en vrijdag 7 oktober (11.00 en 11.15 uur) is er een gratis 

kopje koffie met iets lekkers.

Paviljoen
Tijdens het festival komt er op het Herenplein voor ons filmtheater een paviljoen-

tent te staan. Het paviljoen is net als het filmtheater tijdens het festival dagelijks 

vanaf 10.00 uur geopend. Hier kan geborreld en gegeten worden en dagelijks 

zijn er live optredens. Deze zijn vrij 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.

KAARTVERKOOP EN PRAKTISCHE ZAKEN

See All You Can See met

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

Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas

Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211 DR Hilversum | Telefoon 035 623 54 66 | WWW.FILTHEATERHILVERSUM.NL

Still uit ‘LE CONFESSIONI’
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FILM & FOOD

5 t/m 9 oktober 9

ETEN TIJDENS HET 
FESTIVAL
Om het mogelijk te maken meerdere voor-

stellingen te bezoeken zonder tussendoor 

naar huis te hoeven, serveren wij dagelijks o.a. 

broodjes en in de avond een heerlijke festivalhap. 

We verzorgen dit in samenwerking met Floris 

Catering & Traiteur. 

De avondmaaltijd kan tussen 17.30 uur en 

20.00 uur worden genuttigd. Hiervoor dient een 

kaartje gekocht te worden voor de gewenste 

dag. Dit kan online of aan de kassa, net als de 

reguliere kaartjes. Vanwege de beperkte be-

schikbaarheid is het raadzaam om op tijd een 

kaartje te kopen. Prijs van de festivalhap is  

€ 12,50 per persoon.

DAGMENU:
Donderdag 6 oktober:
 Griekse moussaka met rundergehakt, 

 tomaat, aubergine, aardappelpuree en kaas

Vrijdag 7 oktober:
 Macaroni met bolognesesaus en kaas

Zaterdag 8 oktober:
 Bami goreng met kip en satésaus

Zondag 9 oktober:
 Kip in champignonroomsaus met pasta

(Wijzigingen voorbehouden. Er is op alle dagen 

een vegetarisch alternatief.)

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 

publieksfavorieten en de gelukkige winnaars van de vrijkaartjes!

STEM MEE VOOR DE PUBLIEKSFAVORIET 
EN MAAK KANS OP VRIJKAARTJES

Still uit ‘THE HUNDRED-FOOT JOURNEY’

Still uit ‘THREE GENERATIONS’
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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.



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

Filmfestival Hilversum

FILM & LITERATUUR
Boeken vormen een vruchtbare bron voor 

filmbewerkingen. In samenwerking met 

Boekhandel Voorhoeve organiseren we tijdens 

het festival iedere dag een speciale voorstel-

ling van een verfilmd boek.  Boekhandel Voor-

hoeve zorgt voor een interessante inleiding 

op de film. 

Donderdag 6 oktober 21.00 uur: 

THE LIGHT BETWEEN OCEANS 

(zie pag. 12)

Vrijdag 7 oktober 19.00 uur: 

TONIO (zie pag. 33)

Zaterdag 8 oktober 14.40 uur: 

ALONE IN BERLIN (zie pag. 12) 

Zondag 9 oktober 14.10 uur: 

MAL DE PIERRES (zie pag. 18)
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ALBERTA

5 t/m 9 oktober 11

Freek (Daniël Boissevain) heeft een mooie vrouw, een geadopteerde 

zoon en succes in zijn werk als reclameman en mediagoeroe. Maar hij 

is niet tevreden. Hij wordt hopeloos verliefd op de mysterieuze jonge vrouw 

Alberta (Jamie Grant). Een ontsnapping met haar naar de gelijknamige streek 

in Canada om de magnifieke landschappen daar te schilderen, moet als 

medicijn tegen zijn midlifecrisis dienen. 

Helaas verveelt Alberta zich al snel in het huisje in de bossen. Freek komt 

er tegen wil en dank achter dat hij niet de succesvolle man is die hij dacht te 

zijn. En zo wordt zijn midlifecrisis een zenuwslopende affaire.

‘Alberta’ is de nieuwe film van Eddy Terstall (‘Simon’, ‘Meet Me in Venice’, 

‘Hufters en Hofdames’) en Eric Wünsch. Samen schreven ze ook het script.

Nederland 2016 93 min. Regie Eddy Terstall, Erik Wünsch Met Daniel Boissevain, 

Jamie Grant, Eva Duijvestein 3st

ZO 20.30 + Q&A met de regiseurs



Filmfestival Hilversum

Terwijl de nazipropaganda de overwinning 

op Frankrijk viert, is een kleine keuken in 

Prenzlauerberg gevuld met verdriet. Nou ja keu-

ken... Ooit was het een keuken en nu doet hij 

dienst als kleine woonkamer. De zoon van Anna 

en Otto Quangel is gestorven aan het front. Het 

arbeiderspaar had lange tijd een groot vertrou-

wen in de ‘Führer’ en volgde hem zonder enige 

tegenspraak. 

Na de dood van hun zoon realiseren ze zich 

echter dat zijn zogenaamde beloftes bol staan 

van leugens en bedrog. Het echtpaar begint met 

het schrijven en verspreiden van ansichtkaarten. 

Ze proberen anderen ermee te waarschuwen voor 

de gruwelen van het regime. Het is voor hun een 

vorm van verzet. ‘Stop de oorlogsmachine! De 

dood aan Hitler!’ De kaarten brengen ze zelf rond. 

Ze leggen ze neer in trappenhuizen en portieken, 

waarmee ze een enorm risico lopen. De SS en de 

Gestapo hebben ze dan ook al snel in het vizier. 

Overigens zijn het zelfs ook hun eigen buren die 

een bedreiging vormen. Een kat-en-muisspel was 

nog nooit zo spannend en indringend.

Auteur Hans Fallada (1893-1947) schreef zijn 

aangrijpende bestseller ‘Alone in Berlin’ in de 

laatste dagen van zijn eigen leven. De roman is 

inmiddels al meerdere malen verfilmd en wordt 

beschouwd als een van de meest authentieke 

DO 15.25 | ZA 14.40 

ZO 21.10

beschrijvingen van het echte alledaagse leven in Berlijn 

onder het naziregime. Met een talentvolle, internati-

onale cast met o.a. Daniel Brühl (‘Good Bye Lenin!’), 

Emma Thompson (‘Sense and Sensibility’), Brendan 

Gleeson (‘Braveheart’) en Mikael Persbrandt (‘Beck’).  

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland 2016 103 

min. Regie Vincent Perez Met Daniel Brühl, Emma 

Thompson, Brendan Gleeson

Filmmaker Ron Howard onderzoekt in deze documentaire hoe John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr 

elkaar ontmoetten en samen het buitengewone fenomeen ‘The Beatles’ werden. Howard maakt hierbij gebruik van archiefbeelden 

en ‘found footage’ van The Beatles ten tijde van hun concertjaren van 1963 tot en met 1966. Deze eerste en uiterst succesvolle 

periode van hun carrière bestaat bijna volledig uit concerten. Niet verwonderlijk dat juist echte Beatles-fans werden uitgenodigd 

om eigen video-opnames en foto’s te sturen die ze gemaakt hebben tijdens deze bijzondere periode.

De beelden worden ondersteund door interviews en verhalen omtrent de 250 concerten die het viertal destijds heeft gegeven. In 

‘The Beatles: Eight Days a Week’ zien we niet alleen hoe de Beatlemania zich als een olievlek over de wereld verspreidde, maar 

ook hoe de onderlinge dynamiek tussen de bandleden was. De film laat zien hoe ze samenwerkten, hoe ze beslissingen namen, 

hoe de muziek tot stand kwam en hoe de collectieve carrière werd opgebouwd door verschillende muzikale talenten en hun aanvul-

lende karakters. De documentaire, die zeldzame en exclusieve opnames bevat, is gemaakt met de volledige medewerking van Paul  

McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon en Olivia Harrison. 

Verenigd Koninkrijk, 2016 137 min.  Regie Ron Howard Met Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon

ALONE IN BERLIN

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
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LIVE IN CONCERT: THE B-MOVIE ORCHESTRA

B-Movie Orchestra presenteert: 
‘XXXploitation Pocket Edition’
De B-Movie Orchestra gaat dit najaar op tournee langs de film-theaters met 

hun ‘XXX-ploitation Pocket Edition’ en doet op vrijdag 7 oktober – tijdens 

ons Filmfestival – ook Filmtheater Hilversum aan!  Waar de twaalfkoppige band 

eerder succes boekte met tournees langs theater- en clubzalen, drie albums 

en optredens bij DWDD, komt bandleider Baz Mattie nu met een speciaal op 

de filmtheaters aangepaste kleinere formatie van zijn orkest. 

Deze pocketeditie blijft een grootse cineastische ervaring in miniformaat, door-

drenkt van seks, horror, superhelden, scifi en space echo. Kortom, verwacht een 

intrigerende mix van jaren zestig en zeventig cultfilmmuziek, filmbeeld en filmaudio 

op de favoriete plek van filmliefhebbers: het filmtheater.

De laatste clubtour ‘Dr. Jekyll And Sister Hyde’ is nog maar net voorbij of Baz 

Mattie is alweer een nieuwe richting ingeslagen. Om de B-Movie soundtracks in 

een ander daglicht te plaatsen is de zogenaamde ‘Pocket Edition’  in het leven 

geroepen. Een compacte versie om in de binnenzak te steken. De samenstelling 

is van vijftien muzikanten en technici naar vijf gegaan. Baz Mattie heeft bewust 

gekozen voor deze ingreep om de band te dwingen richting het maken van extreme 

muzikale keuzes: ‘Een manier vinden om The Ultimate In Thrilling, Raunchy And 

Erotic Filmmusic in deze bezetting te laten werken is een enorme uitdaging met 

vele mogelijkheden’.

De vijf bandleden spelen meerdere instrumenten, sturen de filmbeelden aan en 

bedienen het licht. Dit alles resulteert in een eigenwijs, ongepolijst geluid waarbij 

iedereen op vele posities inzetbaar moet zijn. Met onder andere een saxofoon, 

Casio electone minikeyboard, distortion, space echo, het onmisbare Philicorda 

orgel, The Cinematic Fever Girls en live geprojecteerde B-filmbeelden, belooft de 

filmtheatertour één groot spektakel te worden.

Bezetting  Baz Mattie - Casiotone, percussie, melodica, cinema 

 Arend Bouwmeester - saxofoon, gitaar, percussie 

 Jeroen Roelofsen - Philicorda orgel, synthesizer, Fender Rhodes 

 The Cinematic Fever Girls - zang, percussie, cello, cinema

Lengte ongeveer 80 min.                                                      Kaartjes zijn € 12,50

VR 22.00
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BOUDEWIJN DE GROOT – KOM NADER

Boudewijn de Groot schreef en zong in de afgelopen vijftig jaar talloze liedjes en grossierde in hits, 

die in het nationaal geheugen zijn gegrift. Zijn ‘Avond’ staat als enige Nederlandse nummer al meer 

dan tien jaar in de top vijf van de Top 2000. Zijn oeuvre is cultureel erfgoed. En toch is Boudewijn de 

Groot zelf een raadsel. 

In het jaar dat hij zeventig wordt, besluit hij de hits die hij vijftig jaar lang gezongen heeft en die de veilige 

brug vormen naar zijn grote schare fans, niet meer te spelen. Nooit meer ‘Prikkebeen’, nooit meer ‘Jimmy’, 

nooit meer ‘Het land van Maas en Waal’. Hij heeft meer noten op zijn zang.

In de documentaire ‘Boudewijn de Groot – Kom Nader’ neemt De Groot op het podium afscheid van zijn 

hits en werkt hij aan nieuwe, vaak zeer persoonlijke, nummers. Voor het eerst laat hij een camera toe achter 

de schermen en in zijn privédomein. Zijn kinderen en vrienden beschouwen de halve eeuw leven en car-

rière, waarbij zij zich verbazen over het raadsel dat De Groot ook voor hen nog steeds is. De film maakt een 

muzikale roadtrip door de tijd en onderzoekt wie deze in zichzelf gekeerde man eigenlijk is.

Nederland 2015 90 min. Regie Suzanne Raes 1

CLASH

Caïro, zomer 2013. Het is twee jaar na de Egypti-

sche revolutie. We rijden mee met een politiebus 

vol gedetineerden met verschillende politieke overtui-

gingen en afkomstig uit verschillende sociale klassen. 

Een kleine setting, het begin van een groot(s) verhaal.

Tijdens de afzetting van de islamitische president 

Morsi baant een politietruck vol gedetineerde demon-

stranten zich een weg door de gewelddadige protesten. 

In de truck bevindt zich een gemêleerde groep gevan-

genen: betogers, journalisten en leden van het Moslim 

Broederschap. Door de ramen en kieren van de bus 

zien we wat er in de wereld buiten hen gebeurt. Tege-

lijkertijd blijft de camera in de bus. Zal de groep haar 

uiteenlopende politieke en religieuze achtergronden 

overbruggen, en een kans maken om te overleven? 

Regisseur Mohamed Diab staat bekend om zijn poli-

tieke films, waarbij hij nietsontziend de horror in beeld 

brengt die het Midden-Oosten al jarenlang in stukken 

scheurt. Zijn vorige succes beleefde hij met ‘Cairo 678’ 

waarin hij het indrukwekkende verhaal vertelt van drie 

vrouwen en hun zoektocht naar gerechtigheid, ondanks 

de dagelijkse confrontatie met seksuele intimidatie. 

Ook ‘Clash’ zal de kijker nog lang bijblijven. Weinig 

films die zich in zo’n kleine ruimte afspelen, hebben 

zo’n grote impact.  

Egypte 2016 97 min. Regie Mohamed Diab Met Nelly 

Karim, Jani Adel, Tarek Abdel Aziz, Ahmed Malek 

3gtd

DO 12.50 | ZA 12.50 

ZO 13.10
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CONCERTO – A BEETHOVEN JOURNEY*

*met vooraf: SPECIAAL ZONDAGOCHTENDCONCERT

5 t/m 9 oktober 15

Bij deze zondagochtendvoorstelling wordt 

u vooraf getrakteerd op een vroeg strijk-

kwartet van Beethoven door ‘Het van Lennep 

Kwartet’. Zij spelen opus 18 nr. 4 van Beethoven.

In deze documentaire van Phil Grabsky, die eerder ‘In Search of Beethoven’ maakte, vertelt Andsnes 

vol enthousiasme en met veel kennis van zaken over de concerten van Beethoven – van de vitale en 

virtuoze jeugdwerken (nummer 1 en 2) tot de epische, hoogst originele laatste drie. In deze ambiti-

euze werken vol gedurfde vernieuwingen hoor je Beethoven worstelen met zijn toenemende doofheid 

en wisselen gevoelens van wanhoop, isolatie en lijden zich af met een viering van vrijheid, zowel in 

muzikaal als politiek opzicht. 

Andsnes’ inzichtelijke bespiegelingen worden afgewisseld met passages uit Beethovens brieven, die 

over geld(gebrek), gezondheidsperikelen en liefde gaan.

GB 2015 92 min. Regie Phil Grabsky ENGELS GESPROKEN, NIET ONDERTITELD

Kaartjes voor film en concert zijn € 12,50

Het kwartet bestaat uit van links naar rechts: Gerald Kroon, cello, Monique 

Laanen, altviool, Eileen Stevens, tweede viool (zij vervangt Nico Brandon) 

en Peter Thoma, eerste viool.

ZO 10.30
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LE CONFESSIONI

Een bijzondere gast van een G8-top in Duits-

land, de mysterieuze monnik Salus (Toni Servillo, 

‘Youth’, ‘La Grande Bellezza’), bezit kennis over een 

donker geheim, dat bij onthulling rampzalige conse-

quenties kan hebben voor de deelnemende ministers. 

In een luxueus hotel in Duitsland komen de ministers van 

Financiën van de G8 samen voor een topconferentie. Ze 

bereiden maatregelen voor met desastreuze gevolgen voor 

andere landen. In het hotel logeren ook Daniel Roché, de 

directeur van het Europees Monetair Fonds, een populaire 

kinderboekenschrijfster, een rockster en de Italiaanse mon-

nik Roberto Salus. Door een onverwachte tragedie loopt de 

conferentie vertraging op. Dat zorgt voor twijfels en angst bij 

de ministers die vrezen dat hun geheime plan aan het dag-

licht komt. In hun wanhoop gaan ze te biecht bij de monnik.

Een internationaal sterrenensemble met onder anderen Toni 

Servillo, Moritz Bleibtreu (‘Das Experiment’, ‘Lola Rennt’), Lam-

bert Wilson (‘Des Hommes et Des Dieux’) en Daniel Auteuil 

(‘Caché’, ‘Le Huitième Jour’) vormt de cast van ‘Le Confessioni’, 

de nieuwe speelfilm van de Italiaanse regisseur Roberto Andò 

(‘Viva La Libertà’). Onlangs werd de film op het Internationale 

Filmfestival Karlovy Vary (Tsjechië) bekroond met de Prijs van de 

Oecumenische Jury. Ook werd de film door het Italiaanse Syn-

dicaat van Filmjournalisten bekroond voor beste cinematografie.

Italië, Frankrijk 2016 100 min. Regie Roberto Andò Met Toni 

Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco Favino, Lambert Wilson, 

Moritz Bleibtreu 9a

ZO 12.10
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LA DANSEUSE

Niets in haar simpele afkomst als Ameri-

kaanse boerendochter uit ‘the midwest’ 

maakt Loïe Fuller (Soko) voorbestemd om het 

te schoppen tot pionier van de moderne dans. En 

toch ontketende ze met haar adembenemende 

serpentinedans in Parijs een ware revolutie. Ze 

werd het symbool van een generatie; een sen-

satie die de lichtstad voorstelling na voorstelling 

in lichterlaaie zette. 

Het innemende drama ‘La Danseuse’ vertelt 

dit waargebeurde, doch onwaarschijnlijke en tu-

multueuze levensverhaal van Loïe Fuller. De film 

focust zich hierbij op de gecompliceerde relatie 

met wonderkind en rivale Isodora Duncan (Lily-

Rose Depp). Constant voelt Fuller de hete adem 

in haar nek. Zelfs als haar ogen achteruitgaan en 

haar rug het begeeft onder het gewicht van haar 

outfit, gaat ze door en blijft ze de strijd aangaan.

Fuller werd met haar bijzondere danstechnieken 

en hang naar innovatie op het gebied van licht en 

kostuums, gezien als de verpersoonlijking van de 

art-nouveaubeweging. Ze werd aanbeden door 

kunstenaars en aristocraten en gold als inspiratie 

voor Toulouse-Lautrec en de broers Lumière. De 

meeslepende film – met adembenemende dans-

scènes – beleefde zijn première tijdens het Film-

festival van Cannes van 2016 en werd ontvangen 

met een staand applaus.

Frankrijk, België 2016 112 min. Regie Stéphanie 

Di Giusto Met Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, 

Lily-Rose Depp 4st

5 t/m 9 oktober 17
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EEN ECHTE VERMEER

In de jaren twintig van de vorige eeuw wordt Han 

van Meegeren gezien als een groot schildertalent, 

dat zich laat beïnvloeden door de Oude Meesters. 

Han ontmoet de actrice Jólanka Lakatos en is meteen 

in de ban van deze prachtige verschijning. Ze blijkt 

echter de vrouw te zijn van Abraham Bredius, de 

belangrijkste kunstcriticus van zijn tijd. 

De jaloerse Bredius neemt nietsontziend wraak op 

Han door zijn werk publiekelijk tot op de grond toe 

af te branden. Als daarnaast zijn vrouw en zoon hem 

verlaten, is Van Meegeren ten einde raad. Han van 

Meegeren verhuist naar Frankrijk en wil maar één ding: 

zich wreken op Bredius. Hij zet alles op alles om een 

perfecte Johannes Vermeer te schilderen, die door 

Bredius als echt moet worden beoordeeld. Maar als 

het moment daar is, moet Han een besluit nemen: 

eindelijk wraak nemen op Bredius, of kiezen voor de 

liefde van zijn leven. 

De nieuwe film van Rudolf van den Berg (‘Tirza’, ‘Süs-

kind’) is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal.

Nederland 2016 105 min. Regie Rudolf van den Berg 

Met Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn, Porgy Franssen, 

Roeland Fernhout en Raymond Thiry 3sht

Schuld en boetedoening staan centraal in de 

nieuwste film van de Belgische regisseurbroers 

Dardenne. Een jonge huisarts doet haar deur niet 

meer open wanneer er na sluitingstijd bij de praktijk 

wordt aangebeld. Wanneer de volgende dag blijkt dat 

er een jong meisje dood is gevonden aan de Maas, 

ontstaat er een boeiend en intelligent verhaal over 

de lijdensweg en speurtocht van de huisarts.

Jenny is een jonge, sociaal betrokken huisarts in 

Seraing, een stad vlak bij Luik. Op een avond nadat de 

praktijk gesloten is, wordt er aangebeld. Jenny besluit 

niet meer open te doen. De volgende dag hoort ze van 

de politie over de vondst van het lichaam van een jong 

Afrikaans meisje. Het is het meisje dat voor haar deur 

stond. Wat is er precies met haar gebeurd? Wat was 

haar naam en waar kwam ze vandaan? Het zijn vragen 

die Jenny door het hoofd blijven spoken en daarom 

neemt ze de beslissing zelf op onderzoek uit te gaan.

‘La Fille Inconnue’ van de broertjes Dardenne  

(‘Rosetta’, ‘Le Gamin au Vélo’) werd genomineerd voor 

een Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Ac-

trice Adèle Haenel (‘La Vie d’Adèle’) maakt grote indruk 

als de jonge dokter Jenny. Naast Haenel zien we vaste 

Dardenne-acteur Jérémie Renier (‘L’Enfant’) terug.

België, Frankrijk 2016 113 min. Regie Jean-Pierre 

Dardenne, Luc Dardenne Met Adèle Haenel, Jérémie 

Renier, Olivier Gourmet 3at

LA FILLE INCONNUE

DO 13.20 | VR 11.15 | ZA 19.00 + Q&A regisseur

DO 14.40 | VR 18.40
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FUKUSHIMA, MON AMOUR

FUOCOAMMARE

Samuele, 12 jaar, woont op een eiland in de 

Middellandse Zee. Zoals alle jongens van 

zijn leeftijd wil hij lekker een beetje rondhangen 

en plezier maken. Op zijn eiland Lampedusa, 

dat ongeveer halverwege tussen Libië en Sicilië 

ligt, is dat echter lastig. Het is het eiland dat we 

kennen van de families die de oversteek maken 

in te kleine bootjes. Van mensen op zoek naar 

vrede, vrijheid en geluk. De eilandbewoners zijn 

iedere dag weer getuige van een van de grootste 

menselijke tragedies van onze tijd. Al 15.000 

mensen verdronken tijdens de oversteek.

Voor de Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi zijn 

de massale verdrinkingen op de Middellandse 

Zee ’s werelds ergste ramp sinds de Holocaust. In 

tegenstelling tot veel journalisten verbleef hij voor 

‘Fuocoammare’ maar liefst een jaar lang op Lam-

pedusa. Het resulteerde in een film vol confronte-

rende en emotionele beelden die de Gouden Beer, 

de prijs voor de beste film tijdens het Filmfestival 

van Berlijn, won. ‘Vissers accepteren alles wat uit 

zee komt. Laten wij daar in Europa een voorbeeld 

aan nemen!’ riep regisseur Gianfranco Rosi met 

de Gouden Beer in zijn hand.

Italie, Frankrijk 2016 108 min. Regie Gianfranco 

Rosi, documentaire 3a

5 t/m 9 oktober 19

Een jonge Duitse vrouw komt in contact met een oudere Japanse dame, terwijl 

ze rondreist in de Fukushima-regio vlak na de aardbeving in 2011. Het blijkt 

een confronterende en helende ontmoeting.

De Duitse Marie vliegt naar Japan om te ontsnappen aan haar uiteengespatte 

dromen in haar thuisland. Ze sluit zich aan bij de organisatie Clowns4Help: een groep 

mensen die probeert wat lichtheid aan te brengen in het leven van de slachtoffers 

van de Fukushima-ramp uit 2011. De meeste inwoners uit de regio willen blijven – het 

zijn oudere mensen die simpelweg niet kunnen of willen verhuizen. 

Marie realiseert zich echter al snel dat ze niet zo geschikt is voor haar nieuwe baan 

in Japan. Net wanneer ze er weer vandoor wil gaan, leert ze de koppige Satomi ken-

nen. Zij is Fukushima’s laatste geisha en ze heeft besloten om terug te verhuizen 

naar haar geruïneerde huis midden in het verboden gebied. Marie besluit te blijven 

en helpt Satomi haar huis weer op te knappen. Zowel Marie als Satomi wordt hierbij 

geconfronteerd met geesten uit haar verleden.

Na ‘Kirschblüten – Hanami’ (‘Cherry Blossoms’) keert regisseur Doris Dörrie – 

tevens verantwoordelijk voor het scenario – terug naar Japan. Het resultaat is een 

zwart-witdrama dat een poëtisch en universeel verhaal vertelt over loslaten en het 

opnieuw oppakken van je leven, tegen de achtergrond van de nasleep van de ramp 

rond de kerncentrale van Fukushima in Okuma, Japan.  

Duitsland 2015 108 min zwart/wit Regie Doris Dörrie Met Rosalie Thomass, Kaori 

Momoi, Nami Kamata 3at

DO 13.35 | VR 18.20

DO 15.35



GENIUS

New York, de jaren twintig. Max Perkins (Colin Firth) is redacteur bij Scribner, uitgever van literaire grootheden als Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald. 

Als een manuscript van de onbekende Thomas Wolfe (Jude Law) op zijn bureau belandt, is Max ervan overtuigd dat hij een literair genie heeft ontdekt. 

Samen gaan de twee mannen aan de slag om het enorme manuscript van meer dan 1000 pagina’s klaar te stomen voor publicatie. 

Tijdens dit proces – een enorme klus en een strijd om iedere zin – ontstaat er een complexe vriendschap tussen de twee mannen. Het boek ‘Look Homeward, 

Angel’ wordt een doorslaand succes, maar voor Perkins – zelf een rustig en gelukkig getrouwd man – wordt het steeds lastiger de geniale, maar onhandelbare 

Thomas Wolfe in toom te houden.

‘Genius’ – gebaseerd op de bekroonde biografie ‘Max Perkins: Editor of Genius’ van A. Scott Berg – is het filmdebuut van de succesvolle theaterregisseur 

Michael Grandage, die voor zijn eerste film meteen grootheden als Colin Firth, Nicole Kidman en Jude Law wist te strikken.

VS, GB 2016 104 min. Regie Michael Grandage Met Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman 3g

Filmfestival Hilversum

DO 18.40 | VR 16.35 | ZO 19.05
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HEDI

Na dertien jaar celstraf keert Tanner (Ben Foster) terug naar zijn familielandgoed, waar zijn broer 

Toby (Chris Pine) en neefjes wonen.

Wanneer ze hun ouderlijk huis dreigen te verliezen, beginnen de onafscheidelijke broers aan een 

reeks vakkundige overvallen op kleine, lokale banken. Omdat het steeds om maar kleine bedragen 

gaat, hopen Tanner en Toby onder de radar van de FBI te blijven. Alles loopt gesmeerd totdat officier 

Hamilton (Jeff Bridges), die opkijkt tegen zijn pensioen, zich in de zaak vastbijt.

Regisseur David Mackenzie (‘Starred Up’) werkte voor ‘Hell or High Water’ samen met scenarioschrijver 

Taylor Sheridan (‘Sicario’). Nick Cave en Warren Ellis verzorgden de soundtrack. ‘Hell or High Water’ 

werd lovend ontvangen op het Cannes Filmfestival.

★★★★De Telegraaf ★★★★ The Guardian

VS 2016 102 min. Regie David MacKenzie Met Dale Dickey, Ben Foster, Chris Pine 4gt

HELL OR HIGH WATER

Hedi is een gesloten 25-jarige jongeman die gelaten het pad volgt dat voor hem is uitgestippeld. Door zijn moeder wordt hij gedwongen om een gear-

rangeerd huwelijk aan te gaan. Een toekomstbeeld dat hij met tegenzin tegemoet ziet. Ondertussen is Tunesië aan het veranderen, maar Hedi verwacht 

zelf weinig van de toekomst. In dezelfde week dat zijn moeder zijn trouwdag voorbereidt, stuurt zijn baas hem naar de badplaats Mahdia om nieuwe klanten 

te benaderen. Hij ontmoet er Rim, een vrijgevochten wereldreizigster. Haar levenslust werkt zeer aanstekelijk en al snel krijgen de twee een relatie. Terwijl 

thuis de voorbereidingen voor zijn huwelijk in volle gang zijn, wordt Hedi gedwongen eindelijk zelf een beslissing te nemen.

Dit speelfilmdebuut van Mohamed Ben Attia werd 

gecoproduceerd door regisseurbroers Jean Pierre en 

Luc Dardenne (‘Le Gamin Au Vélo’, ‘Le Fils’). Het is 

de eerste Arabische film in twintig jaar die mee deed 

in de race voor een Gouden Beer. De kritieken van de 

internationale pers zijn dan ook lovend. 

Tunesië, België, Frankrijk 2016 88 min. Regie 

Mohamed Ben Attia Met Majd Mastoura, Rym Ben 

Messaoud, Sabah Bouzouita 

ZA 13.00

VR 22.45 | ZA 22.45
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I,DANIEL BLAKE

De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een 

hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat 

moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en 

bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande 

moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen 

hun waardigheid terug...

Zoals we gewend zijn van Loach neemt hij het op voor de gewone man 

die stand moet houden in het hedendaagse Engeland. Humor, warmte en 

wanhoop gaan hand in hand en maken van ‘I, Daniel Blake’ een oprechte, 

emotionele en uiterst innemende film.

Met ‘I, Daniel Blake’ won Ken Loach zijn tweede Gouden Palm op het Film-

festival van Cannes (de eerste was voor ‘The Wind That Shakes the Barley’). 

Op het festival van Locarno won de film de publieksprijs. ‘I, Daniel Blake’ werd 

geschreven door Loachs vaste scenarist Paul Laverty.

GB 2016 97 min. Regie Ken Loach Met Natalie Ann Jamieson, Mark Burns, Colin 

Coombs 1t

DO 19.00 | VR 14.15 | ZA 12.00 | ZO 18.50
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JE ME TUE A LA DIRE

‘Toen mijn moeder me het leven schonk, 

schonk ze me ook de dood’, aldus de der-

tigjarige Michel. Hij is een hypochonder, maar 

wel een heel bijzondere hypochonder. Want zijn 

angst voor kwaaltjes, ziektes en andere onge-

makken heeft namelijk alles te maken met zijn 

band met zijn moeder.

Wanneer bij zijn moeder kanker wordt vastge-

steld, besluit zoonlief bij haar in te trekken. Echter 

ook Michel wordt bevangen door doodsangst. 

Hij stopt met roken, maar blijft bang om veel te 

snel te sterven. Zelfs wanneer een mammogram 

uitwijst dat er toch niets zit, blijft Michel angstig. 

Hij is ervan overtuigd dat de ziekte zich ergens 

schuilhoudt bij zijn moeder. En zelf voelt hij zich 

ook bepaald niet lekker. Ontdekt hij nu een gekke 

bult op zijn eigen borstbeen? Er lijkt een correlatie 

te zijn met de toestand van zijn moeder, want 

behalve die bult op zijn borstkas is ook zijn haar 

uit gaan vallen. En dat alles sinds zij naar een be-

jaardentehuis ging en hij het huis moest verkopen.

 ‘Je Me Tue à le Dire’ is de debuutfilm van de 

Belgische regisseur Xavier Seron. Hij schoot deze 

ontroerende en absurde komedie in prachtig 

zwart-wit en won reeds vier awards, waaronder 

de Prijs voor de Beste Debuutfilm op het Inter-

national Palm Springs Film Festival in Californië.

België, Frankrijk 2016 90 min. Regie Xavier Seron 

Met Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer, Serge 

Riaboukine

ZA 16.45 uur

Gelegen aan de centrumring met ruime 
parkeergelegenheid op eigen terrein.
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11.20  LES SAISONS
(95 min.)

11.00  LES SAISONS
(95 min.)

10.30 UILENBAL
(80 min.)

10.30 CONCERTO - A BEETHOVEN JOURNEY +
CONCERT (90 + 30 min.)

13.00  HEDI
(88 min.)

13.00  LES SAISONS
(95 min.)

11.15  EEN ECHTE VERMEER
(105 min.)

13.20  EEN ECHTE VERMEER
(105 min.)

14.40  LA FILLE INCONNUE
(113 min.)

14.50  JUSTE LA FIN DU MONDE
(97 min.)

16.45  JE ME TUE A LA DIRE
(90 min.)

12.50  BOUDEWIJN DE GROOT
(90 min.)

12.50  BOUDEWIJN DE GROOT
(90 min.)

11.00  WATERBOYS
(93 min.)

11.10  A QUIET PASSION
(124 min.)

13.35  FUKUSHIMA, MON AMOUR
(108 min.)

15.35  FUOCOAMMARE
(108 min.)

16.35  GENIUS
(104 min.)

13.30 TONI ERDMANN
(162 min.)

15.30  THE LIGHT BETWEEN OCEANS
(144 min.)

16.50  THREE GENERATIONS
(92 min.)

15.10  DE MATTHÄUS MISSIE +   
Q&A MET REGISSEUR (75 min.)

14.15  I, DANIEL BLAKE
(100 min.)

12.00  I, DANIEL BLAKE
(100 min.)

14.00  THE VIOLIN TEACHER
(102 min.)

16.00  A QUIET PASSION
(125 min.)

16.15  PERFETTI SCONOSCIUTI
(97 min.)

14.55  TONIO
(100 min.)

15.25  ALONE IN BERLIN
(103 min.)

14.40  ALONE IN BERLIN
FILM & LITERATUUR (103 min. + Inleiding)

14.45  DEMI KNIGHT + BAND
LIVEMUZIEK (60 min.)

16.30  KIKI SCHIPPERS 
LIVEMUZIEK (60 min.)

15.00  HALLIE LAMA 
SNELTEKENAAR

16.55  ULTIMO TANGO
(85 min.)

10.30  MIJN NAAM IS
COURGETTE (66 min.)

12.30  ULTIMO TANGO
(85 min.)

10.30  ULTIMO TANGO +
 TANGOCONCERT (85 + 30 min.)

11.00  MAL DE PIERRES
(116 min.)

14.10  MAL DE PIERRES
FILM & LITERATUUR (116 min. + Inleiding)

16.45  DE WERELD MAAKT MUZIEK +
Q&A MET REGISSEUR (80 min.)

13.20  LA DANSEUSE 
(112 min.)

11.00  LA DANSEUSE 
(112 min.)

13.10  CLASH (ESHTEBAK) 
(97 min.)

12.10  LE CONFESSIONI 
(100 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

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

19.30  Opening Filmfestival met ‘TONI ERDMANN’
(150 min.)

Groene zaal19.30  Opening Filmfestival met ‘TONI ERDMANN’
(150 min.)

Rode zaal

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

Groene zaal

Rode zaal

Blauwe zaal

Paviljoen

woensdag 5 oktober   Openingsavond

vrijdag 7 oktober

donderdag 6 oktober

zaterdag 8 oktober

zondag 9 oktober
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19.00  EEN ECHTE VERMEER +
Q&A MET REGISSEUR (105 min.)

18.40  LA FILLE INCONNUE
(113 min.)

20.50  JUSTE LA FIN DU MONDE
(97 min.)

17.10  JUSTE LA FIN DU MONDE
(97 min.)

16.45  JE ME TUE A LA DIRE
(90 min.)

22.45  HELL OR HIGH WATER
(97 min.)

22.45  HELL OR HIGH WATER
(97 min.)

20.25  WATERBOYS +
 Q&A MET REGISSEUR (93 min.)

22.45  MILES AHEAD
(100 min.)

17.00  WATERBOYS
(93 min.)

18.40  WATERBOYS
(93 min.)

20.30  ALBERTA
Q&A MET REGISSEURS (93 min.)

18.20  FUKUSHIMA, MON AMOUR
(108 min.)

15.35  FUOCOAMMARE
(108 min.)

18.40  GENIUS
(104 min.)

16.35  GENIUS
(104 min.)

19.05  GENIUS
(104 min.)

21.10  THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
(137 min.)

20.45  VINCENT
(123 min.)

20.45 TONI ERDMANN
(162 min.)

15.30  THE LIGHT BETWEEN OCEANS
(144 min.)

21.30  THE LIGHT BETWEEN OCEANS
(144 min.)

16.50  THREE GENERATIONS
(92 min.)

20.25  THREE GENERATIONS
(92 min.)

17.25  DE MATTHÄUS MISSIE   
(75 min.)

19.00  I, DANIEL BLAKE
(100 min.)

18.50  I, DANIEL BLAKE
(100 min.)

16.00  A QUIET PASSION
(125 min.)

16.15  PERFETTI SCONOSCIUTI
(97 min.)

18.25  PERFETTI SCONOSCIUTI
(97 min.)

19.00  TONIO
FILM & LITERATUUR (100 min. + inleiding)

20.45  TONIO
(100 min.)

22.00  THE B-MOVIE ORCHESTRA
LIVE IN CONCERT (90 min.)

21.00  THE LIGHT BETWEEN OCEANS
  FILM & LITERATUUR (144 min. + inleiding)

15.25  ALONE IN BERLIN
(103 min.)

20.45 TRACEY SILHOUETTE 
LIVEMUZIEK (60 min.) 

19.00  PIP 
LIVEMUZIEK (60 min.)

20.00  FILMQUIZ 
(120 min.)

22.30  TO TWELVE 
LIVEMUZIEK (60 min.)

22.30  TESSA BELINFANTE 
LIVEMUZIEK (60 min.)

20.30  WISEMÄN 
LIVEMUZIEK (60 min.)

16.30  KIKI SCHIPPERS 
LIVEMUZIEK (60 min.)

15.00  HALLIE LAMA 
SNELTEKENAAR

17.40  ULTIMO TANGO
(85 min.)

16.55  ULTIMO TANGO
(85 min.)

16.45  DE WERELD MAAKT MUZIEK +
Q&A MET REGISSEUR (80 min.)

19.25  LA DANSEUSE 
(112 min.)

18.35  LA DANSEUSE 
(112 min.)

21.35  OASIS: SUPERSONIC
(120 min.)

22.15  OASIS: SUPERSONIC
(120 min.)

18.00 20.00 23.0017.00 19.00 22.0021.00 00.00

18.00 20.00 23.0017.00 19.00 22.0021.00 00.00

18.00 20.00 23.0017.00 19.00 22.0021.00 00.00

18.00 20.00 23.0017.00 19.00 22.0021.00 00.00
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19.30  Opening Filmfestival met ‘TONI ERDMANN’
(150 min.)

Blauwe zaal 22.30 YORICK VAN NORDEN 
LIVEMUZIEK (60 min.) 

Paviljoen



In ‘Juste la Fin du Monde’ neemt het Canadese regisseur-wonderkind Xavier Dolan (27) ons mee naar zijn filmische interpretatie van het gelijknamige 

toneelstuk van Jean-Luc Lagarce. Hierin keert een jonge schrijver – na 12 jaar van afwezigheid – terug naar zijn geboortedorp om zijn familie te vertellen 

dat hij stervende is.

Een gezellig weerzien wordt het niet, wanneer de terminaal zieke toneelschrijver Louis (Gaspard Ulliel) na 12 jaar zijn familie weer opzoekt. De reden van zijn 

bezoek is dan ook geen vrolijke: Louis komt de rest van het gezin vertellen dat hij stervende is. Een middag lang zijn we deelgenoot van de tafelgesprekken 

tussen Louis en zijn familie. Een familie die hij niet zonder reden zo lang niet gezien heeft. De spanningen tussen allen, zijn moeder (Nathalie Baye), zus (Léa 

Seydoux), broer (Vincent Cassel) en schoonzus (Marillon Cotillard), lopen al snel flink op. Een film met een droomcast vol Franse supersterren voor de rollen van 

de vergeten familieleden en waarin de nadruk ligt op hetgeen dat juist niet gezegd wordt.

Na het meesterlijke ‘Mommy’ zet Xavier Dolan alweer de familieverhoudingen op scherp. Alle typische ‘Dolan-elementen’ zijn weer aanwezig: spannende 

dialogen, queer personages, ontwrichte en complexe familiebanden en wervelende muziek. Dolan won met zijn zesde film de Grand Prix in Cannes en mocht 

daarnaast de Juryprijs in ontvangst nemen.  

Frankrijk, Canada 2015 97 min. Regie Xavier Dolan Met Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel

JUSTE LA FIN DU MONDE

Filmfestival Hilversum

VR 20.50 | ZA 14.50 | ZO 17.10
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THE LIGHT BETWEEN OCEANS

5 t/m 9 oktober 27

In de meeslepende film ‘The Light Between Oceans’, gebaseerd op de gelijknamige, wereldwijde bestseller van M.L. Stedman, maken we kennis met 

vuurtorenwachter Tom (Michael Fassbender, ‘Shame’, ‘12 Years a Slave’) en zijn vrouw Isabel (Alicia Vikander, ‘The Danish Girl’).

De geliefden wonen op een verlaten eiland in West-Australië en koesteren al jarenlang een kinderwens. Helaas zijn de zwangerschappen van Isabel tot op he-

den niet goed afgelopen. Uit wel heel onverwachte hoek komt er dan toch zicht op een kindje. Het stel vindt op een dag een aangespoelde roeiboot met daarin 

een gruwel en een wonder. In de boot liggen een dode man en een kleine baby. Het blijkt een meisje en Tom en Isabel besluiten haar uiteindelijk te adopteren. 

De familie leidt een gelukkig bestaan met zijn drieën. De ouders genieten met volle teugen van hun dochter Lucy, totdat ze na een aantal jaren een vrouw (Rachel 

Weisz) ontmoeten op het vasteland. Al snel na deze ontmoeting verandert hun perfecte leven in een hartverscheurend drama.

Regisseur Derek Cianfrance maakte eerder het indringende liefdesverhaal ‘Blue Valentine’ en ‘The Place Beyond the Pines’ en bewijst met ‘The Light Between 

Oceans’ dat hij als geen ander deze indrukwekkende en soms pijnlijke love story’s kan regisseren.

VS, Nieuw-Zeeland 2016 143 min. Regie Derek Cianfrance Met Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz 3a

DO 21.00 | VR 15.30 | ZA 21.30



MAL DE PIERRES

Filmfestival Hilversum

Een weelderig, romantisch drama naar de Italiaanse bestseller ‘Mal di Pietre’ (‘From the Land of the Moon’) van Milena Agus, over een vrijzinnige vrouw 

die vastgeroest zit in een liefdeloos huwelijk en verliefd wordt op een andere man.

Gabrielle (Marion Cotillard) komt uit een klein stadje in het zuiden van Frankrijk. Hier huwelijken haar ouders haar uit aan José, een eerlijke en liefhebbende 

Spaanse boer. De ouders denken dat de landarbeider een eervolle vrouw zal maken van Gabrielle, maar ondanks de toewijding van de aanstaande echtgenoot 

zweert Gabrielle zelf dat ze nooit van José zal houden. Ze voelt zich een gevangene van de conventionele naoorlogse samenleving. 

Er lijkt niets anders op te zitten dan haar romantische verlangens los te laten. Een plekje in het gekkenhuis wacht immers op haar, indien ze niet instemt met het 

huwelijk. Dan wordt ze op een dag weggestuurd naar de Alpen om te genezen van haar nierstenen. De frisse lucht zou haar goed doen. Hier ontmoet ze André, 

een gewonde luitenant en haar romantische ideaal. Hij weet de passie in haar weer te doen oplaaien. Gabrielle belooft André dat ze er samen met hem vandoor 

zal gaan. Haar dromen achterna. Er zal nu toch niemand meer zijn die deze dromen durft te verstoren?

Frankrijk 2016 116 min. Regie Nicole Garcia Met Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl

VR 11.00 | ZO 14.10
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DE MATTHÄUS MISSIE 

VAN REINBERT DE LEEUW

‘Miles Ahead’ is een meeslepende en aan-

grijpende ontdekkingstocht over Miles 

Davis, een van de grootste muzikale genieën 

van de 20ste eeuw.

Eind jaren 70, midden in een schitterende en 

productieve carrière als voorloper van modern 

jazz, verdwijnt Miles Davis vijf jaar lang uit de 

schijnwerpers. Geïsoleerd in zijn huis, lijdt hij aan 

een chronische pijn die veroorzaakt wordt door 

zijn aftakelende heup. Daarnaast lijdt Davis’ stem 

onder het gebruik van drugs en pijnmedicatie en 

worden zijn gedachten opgejaagd door veront-

rustende geesten uit het verleden.

Nadat de sluwe muziekreporter Dave Braden 

zijn weg baant tot in het huis van Davis, begin-

nen de twee mannen onbewust aan een wild en 

aangrijpend avontuur om een gestolen opname 

van de laatste composities van de muzikant terug 

in handen te krijgen.

Davis’ veranderlijke gedrag wordt gestuurd door 

herinneringen aan zijn gestrande huwelijk met 

de mooie en talentvolle danseres Frances Taylor. 

Tijdens hun relatie deed Frances dienst als Da-

vis’ muze. Het was gedurende deze periode dat 

hij verschillende van zijn kenmerkende opnames 

uitbracht, waaronder het baanbrekende ‘Sketches 

of Spain’ en ‘Someday my Prince Will Come’.

Het sprookje is echter van korte duur. Ontrouw en 

misbruik kenmerken het acht jaar durende huwe-

lijk, en Frances is gedwongen te vluchten voor haar 

eigen veiligheid wanneer Miles’ mentale en fysieke 

gezondheid achteruitgaan. Jaren later flirt Davis, 

gekweld door spijt en verlies, met de vernietiging 

totdat hij weer redding vindt in zijn kunst.

VS 2015 110 min. Regie Don Cheadle Met Don 

Cheadle, Emayatzy Corinealdi, Ewan McGregor 

ENGELS GESPROKEN, NIET ONDERTITELD

MILES AHEAD

5 t/m 9 oktober 29

Pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw (78) heeft zijn leven gewijd aan de moderne klassieke muziek, van Schönberg tot Oest-

volskaya. Nu, aangekomen in de kromming van zijn levensboog, draait hij zich om en strekt hij zijn armen uit naar Johann Sebastian Bach, 

naar de Matthäus Passion. 

Maandenlang heeft hij de partituur bestudeerd, onophoudelijk, obsessief. Hij heeft een missie, droomt van de Matthäus. Het liefst had hij al zijn 

andere concerten willen afzeggen. ‘Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met de Matthäus Passion zou moeten bezighouden, zou ik dat 

zo doen’, zegt hij. Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de aangrijpende 

uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het mysterie van muziek, de betovering. Over de bezieling van musici. Over ontroering. 

Over de onstuitbare bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs monumentale werk.

Nederland 2016, 75 min. Regie Cherry Duyns

VR 22.45 uur

DO 17.25 | ZO 15.10 + Q&A met regisseur



PERFETTI SCONOSCIUTI

Eva en Rocco, een getrouwd stel van rond 

de veertig met een pubererende dochter, 

hebben drie bevriende stellen uitgenodigd 

voor een etentje bij hen thuis. De meesten ken-

nen elkaar al sinds hun jeugd, maar Carlotta, 

de tweede vrouw van Lele, is nog vrij nieuw 

in het groepje, dat vol spanning uitkijkt naar 

de komst van de pas gescheiden Peppe, die 

heeft aangekondigd zijn nieuwe vriendin mee 

te zullen nemen. Maar hij arriveert alleen: ze 

was niet lekker.

Tijdens het voorgerecht komt het gesprek op 

een vrouw die haar man op overspel betrapte 

toen ze in zijn smartphone compromitterende 

boodschappen aantrof. Eva stelt jolig voor dat 

iedereen zijn mobieltje op tafel legt en dat ze 

alle binnenkomende telefoontjes en berichtjes 

die avond met elkaar zullen delen. Ze hebben 

als goede vrienden toch niets voor elkaar te 

verbergen? 

Niemand durft te erkennen dit een minder 

goed idee te vinden en schoorvoetend gaat 

iedereen akkoord. Maar wat bij de pasta nog een 

leuk spelletje tussen vrienden lijkt te zijn, ontwik-

kelt zich tijdens het vleesgerecht en de tiramisu 

tot een pijnlijk gebeuren. Het wordt duidelijk hoe 

weinig ze eigenlijk van elkaar weten, zelfs van de 

eigen partner...

Met een Italiaanse sterrencast en met ruim 2,5 

miljoen bezoekers was de dramatische komedie 

‘Perfetti Sconosciuti – Perfect Strangers’) dé Ita-

liaanse bioscoophit van dit voorjaar! 

Italië 2016 97 min. Regie Paolo Genovese Met 

Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, 

Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, 

Kasia Smutniak  

Filmfestival Hilversum

OASIS: SUPERSONIC

‘Oasis: Supersonic’  (naar de gelijknamige eerste single 

 ‘Supersonic’) volgt de ongelofelijke reis van de Britse band 

Oasis van 1991 tot 2009. Van het moment dat Noel Gallagher zich 

aansluit bij het bandje van zijn broer Liam, tot het bittere einde 

van de supergroep uit Manchester. 

In 1994 wordt Oasis’ eerste album, ’Definitely Maybe’ het snelst 

verkopende debuut in de Britse muziekgeschiedenis. Hun tweede 

album, ‘What’s the Story Morning Glory?’, gaat twintig miljoen keer 

over de toonbank. De band komt echter het vaakst in het nieuws 

vanwege de knallende ruzies tussen de twee broers. Het verhaal 

van de opkomst, glorietijd en ondergang van een van de grootste 

Britse bands ooit wordt verteld aan de hand van zeldzaam en niet 

eerder vertoond beeldmateriaal en exclusieve interviews met de 

broers Liam en Noel Gallagher.

VK 2016 116 min. Regie Mat Whitecross documentaire 3ht

DO 21.35 | ZA 22.15

VR 16.15 | ZA 18.25
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A QUIET PASSION

Nadat ze op vleugels rond de wereld vlogen en met walvissen en manta’s over oceanen surften, 

keren natuurfilmgrootmeesters Jacques Perrin en Jacques Cluzaud (‘Océans’) terug naar bekender 

terrein. Ze nemen ons mee op een prachtige reis door de geschiedenis van de Europese wildernis. 

Herontdek de gebieden die we sinds de laatste ijstijd delen met het wild. Want voordat mensen het im-

mense Europese oerbos omvormden tot platteland, was dit het terrein van roedels wolven, beren, ossen, 

lynxen en wilde paarden. ‘Les Saisons’ is een gevoelig en ongekend epos over de lange en tumultueuze 

gezamenlijke geschiedenis die mens en dier bindt.

Frankrijk, Duitsland 2015 97 min. Regie Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 2g

LES SAISONS

5 t/m 9 oktober 31

De biografie van de negentiende-eeuwse 

Amerikaanse dichter Emily Dickinson, met 

in de hoofdrol een sublieme Cynthia Nixon (‘Sex 

and the City’).

Wie was Emily Dickinson? Wat voor soort per-

soon zat er achter de verhalen die we kennen van 

een eenzame dichter die het grootste deel van haar 

leven op het landgoed van haar ouders in Mas-

sachusetts doorbracht? Dit landgoed is de setting 

van deze film waarin een onconventionele en mys-

terieuze vrouw wordt geportretteerd. Emily was 

als klein kind slim en getalenteerd, maar door een 

emotioneel trauma moest ze helaas haar studie 

opgeven. Als introverte jonge vrouw trok ze zich 

vervolgens terug van de samenleving en begon 

ze met het schrijven van poëzie. Volledig contras-

terend met haar eigen benauwde bestaan, neemt 

ze haar lezers juist wel mee de wijde wereld in.

Regisseur Terence Davies onderzoekt het leven 

van Emily en tegelijkertijd ook hoe het mogelijk 

was dat zij deze wereldwijze poëzie kon schrijven, 

ondanks haar eigen ‘kleine’ leventje. De camera 

voert ons voorzichtig mee in een dagelijks leven 

waarin poëzie steeds meer ruimte weet in te ne-

men. Emily’s communicatiemiddel is de brief. In 

haar correspondentie met haar zussen en klusjes-

man Charles Wadsworth wisselt ze filosofische en 

alledaagse observaties uit. Voor haar is Charles’ 

verhuizing naar San Francisco een tragedie, ook al 

zien we dat niet direct. Wat volgt, is een eenzame 

en wanhopige strijd om erkenning in een wereld 

die gedomineerd wordt door mannen.

GB, België 2015 125 min. Regie Terence Davies 

Met Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine

DO 11.10 | ZA 16.00

DO 11.20 | ZA 11.00 | ZO 13.00



THREE GENERATIONS

De spontane tiener Ray (Elle Fanning) leeft samen met haar alleenstaande moeder Maggie (Naomi Watts) en haar levendige oma Dolly (Susan Sarandon) 

in New York. Wanneer Ray, die al van jongs af aan weet dat ze in het verkeerde lichaam geboren is, besluit om een jongen te worden, moet de hechte 

familie leren omgaan met deze ingrijpende verandering. 

Dolly, die zelf lesbisch is, vindt het moeilijk te accepteren dat ze nu een kleinzoon heeft en Maggie wordt als moeder gedwongen om grote beslissingen te ne-

men. Om de transformatie in gang te zetten moeten ze de vader van Ray opsporen zodat hij zijn wettelijke toestemming kan geven voor de geslachtsverandering. 

‘Three Generations’ is een ontroerende film over de identiteit van een jonge tiener en de kracht van een liefdevolle familie.

VS 2016 87 min. Regie Gaby Dellal Met Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon 1t

Filmfestival Hilversum

Van Dorp installaties is een landelijke opererend installatiebedrijf binnen de utiliteitsbouw. Als
totaalinstallateur bieden wij een totaalpakket aan technische diensten en kunnen wij alle
technieken in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren.

Kijk op www.vandorp.eu voor de dichtstbijzijnde vestiging.

vandorp.eu

VAN DORP DE DUURZAME
TOTAALINSTALLATEUR

VDO-75984-nl-NL-0916-1  1 06-09-2016   10:02:14

DO 16.50 | ZA 20.25
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TONIO

Op eerste pinksterdag 2010 fietst de 21-jarige Tonio vroeg in de ochtend 

richting huis na een avond uit met zijn vrienden. Hij wordt onderweg 

geschept door een auto en komt hierbij om het leven. Zijn ouders Adri en 

Mirjam worden geconfronteerd met het grootste verlies denkbaar, een verlies 

dat hun leven voorgoed zal veranderen. 

Terwijl Mirjam hard vecht om niet in een neerwaartse spiraal van verdriet terecht 

te komen, doet Adri het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn her-

innering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij voortgedreven door 

twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen 

voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht 

naar het wat en het hoe, die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, 

politieagenten en artsen. Hij reconstrueert het leven van zijn zoon tijdens een 

radeloze queeste naar zin en betekenis.

‘Tonio’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van A.F.Th. van der Heijden. 

Regisseur Paula van der Oest (‘Zus & Zo’, ‘Lucia de B.’, ‘Black Butterflies’), zelf 

moeder van een zoon van 18, zag er net als de meeste ouders tegenop om ‘Tonio’ 

te lezen: ‘Het was niet direct mijn idee om van deze prachtige maar gruwelijke 

roman een film te maken. Niet in de laatste plaats omdat ik dan mijn eigen 

nachtmerrie zou verfilmen. Daarbij is het een ontzettend persoonlijk boek. Toch 

is het juist deze weerstand die het voor mij interessant maakt. De roman “Tonio” 

is verre van een banaal verslag van het verlies van een kind. Ik heb geprobeerd 

een film te maken die dezelfde complexiteit en gelaagdheid heeft als het boek. 

Een film die pijn doet, maar tegelijkertijd troost biedt.’

Nederland 2016 100 min. Regie Paula van der Oest Met Rifka Lofdeizen, Pierre 

Bokma, Chris Peters 3ath

VR 19.00 | ZA 20.45 | Z0 14.55



Filmfestival Hilversum

ULTIMO TANGO

‘Our Last Tango’ is een love story over de 

twee bekendste tangodansers in de ge-

schiedenis van deze gepassioneerde dans en 

over hun onbegrensde liefde voor de tango.

María Nieves Rego (80) en Juan Carlos Copes 

(83) ontmoetten elkaar toen ze 14 en 17 waren en 

dansten daarna bijna vijftig jaar lang als paar. In al 

die jaren lagen haat en liefde vlak bij elkaar. Hun 

wegen scheidden dan ook meerdere malen, maar 

altijd kwamen ze weer samen – speciaal voor hun 

gedeelde liefde: de tango. Uiteindelijk gebeurde 

echter het onvermijdelijke: Juan verliet María voor 

een andere vrouw. Zij is maar liefst twintig jaar 

jonger dan María en werd ook de moeder van 

zijn twee kinderen. 

Nu, tegen het einde van hun levens, vertellen 

María en Juan het gehele verhaal aan een groep 

jonge tangodansers en choreografen uit Buenos 

Aires. Van hun ontmoeting, via de totale onbe-

kendheid van de tango in de VS tot en met de 

uitverkochte zalen voor Broadway-hit ‘The Ulti-

mate Tango’, waarin het paar de sterren van de 

hemel danste. 

De nieuwe dansgeneratie transformeert op haar 

beurt de mooiste, meest aangrijpende en drama-

tische momenten van Juan en María’s geschiede-

nis tot ongelooflijke tango-choreografieën. Deze 

prachtig in beeld gebrachte tango’s complemen-

teren de bezielende interviews en maken de film 

een onvergetelijke reis naar het hart van de tango. 

Een muziek- en dansdocumentaire die je raakt met 

een uniek persoonlijk verhaal en je tegelijkertijd al-

les leert over de geschiedenis van de tango en de 

invloed hierop van het gouden paar María en Juan.

Argentinië, Duitsland 2015 85 min. Regie German 

Kral, Documentaire

DO 17.40 | VR 12.30 | ZA 10.30* | ZO 16.55
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Voorafgaand aan de voorstelling van ‘Ultimo Tango’ zal Eddy van Dijken u 

alvast in de stemming brengen met heerlijke tangomuziek. 

Eddy van Dijken begon zijn pianostudie op zevenjarige leeftijd bij Tilly Talboom-

Smits en was gedurende elf jaar lid van haar Hofstads Jeugdorkest. In 1959 won 

hij het Nationale Pianoconcours voor jonge pianisten tot 15 jaar. Zijn professionele 

opleiding volgde hij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij speelde 

in de meeste Nederlandse orkesten en was als eerste hoornist meer dan 30 jaar 

verbonden aan het Nederlands Balletorkest, dat in 2002 verder ging onder de 

naam Holland Symfonia.

Als pianosolist was hij veelvuldig werkzaam in Nederland en vele andere Euro-

pese landen, met name bij het Nationale Ballet en het Nederlands Danstheater. 

Hij was betrokken bij ontelbare radio- en televisieproducties, alsmede studio-

opnames. Tevens is hij een gewaardeerd begeleider.

Eddy van Dijken speelt uiteenlopende soorten muziek en heeft langdurig deel 

uitgemaakt van het Argentijnse tango-orkest ‘El Choclo’. Hij arrangeerde en 

componeerde hiervoor vele werken. Tot zijn pensioen was Eddy van Dijken als 

pianist verbonden aan Holland Symfonia.

Kaartjes voor film en concert zijn € 12,50

 *met vooraf: TANGO OP DE ZATERDAGOCHTEND

Concert van pianist 

Eddy van Dijken

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

Nieuwe Havenweg 85 A • 1216 BP Hilversum
035 5825404 • info@serve.nl • www.serve.nl
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VINCENT

De 17-jarige Vincent is een geboren wereldverbeteraar die de groene revolutie predikt. Hij jaagt zijn familie de gordijnen in doordat hij koste wat het kost 

hun ecologische voetafdruk wil verkleinen. Van de makers van de komedie ‘Aanrijding in Moscou’.

Gent, 2015. Vincent wil niet meer naar school, verplicht zijn ouders en zussen om geen vlees meer eten, draait thuis de verwarming uit en neemt deel aan ‘groene’ 

manifestaties. Door Vincents houding is zijn moeder Marianne de wanhoop nabij. Dan komt tante Nicole uit Frankrijk aanwaaien. Ze wil een oude familieruzie 

met haar halfzus Marianne, de moeder van Vincent, gladstrijken. Wanneer tante Nicole hoort van Vincents acties, verwijt ze haar zus een te strenge opvoeding. 

Diezelfde avond overtuigt Vincent zijn tante ervan om hem mee te nemen naar Parijs. Omdat hij er nog nooit geweest is, zo maakt hij zijn tante wijs. In werkelijk-

heid wil hij echter een ultieme protestactie houden aan de voet van de Eiffeltoren. Tante Nicole ontdekt al gauw dat er met de jongen geen land te bezeilen valt. 

Tegelijkertijd is moeder Marianne razend wanneer ze ontdekt dat haar zus er met Vincent vandoor is. De hele familie zet de achtervolging in..

België 2016 123 min. Regie Christophe van Rompaey Met Alexandra Lamy, Barbara Sarafian, Spencer Bogaert, Geert Van Rampelberg, Frédéric Epaud, Kimke Desart, Emma 

Reynaert, Ilona Bachelier, Eliza Stuyck

ZO 20.45

Praktijk voor huidverzorging

Neuweg 241
1214 GR Hilversum

035 623 25 93
edithfranke@hotmail.com

Edith 
Franke-Köster

LIKE ONS OP FACEBOOK:
DAT VINDEN WE LEUK!
Filmtheater-Hilversum

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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THE VIOLIN TEACHER

Als de violist Laerte door de zenuwen zijn 

auditie verprutst voor het gerenommeerd 

symfonieorkest van São Paolo, moet hij gedwon-

gen uitzien naar een andere baan. Het enige wat 

hij kan vinden is de positie van muziekleraar aan 

een school in een grote sloppenwijk (‘favela’). 

Met muziekonderwijs wordt daar geprobeerd 

kinderen een alternatief te geven voor een leven 

vol criminaliteit en drugsgebruik. 

De leerlingen zijn geen lieverdjes en bovendien 

is het onmogelijk alle negatieve invloeden buiten 

de deur te houden. Maar langzaamaan wint Laerte 

hun vertrouwen. Hij begint zijn klas klaar te stomen 

voor een belangrijk concert. De muziek smeedt 

een hechte band tussen hem en de kinderen, 

waarvan twee jongens eruit springen door hun 

uitzonderlijke talent. Een dramatische gebeurtenis 

versterkt hun onderlinge band. Bij het enthousias-

meren van zijn leerlingen herontdekt Laerte weer 

zijn eigen passie voor het spelen, die hij in de 

stress om een baan te vinden was kwijtgeraakt. 

Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Brazilië 2016 102 min. Regie Sérgio Machado 

Met Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira 

3ta

ZA 14.00



WATERBOYS

Je vader kun je niet kiezen. Je zoon ook niet. 

‘Waterboys’ vertelt het intens grappige en 

ontroerende verhaal van misdaadromanschrij-

ver Victor en zijn cellospelende zoon Zack. Op 

dezelfde dag door hun vrouwen het huis uitge-

zet, moeten de mannen zichzelf en hun relatie 

opnieuw zien uit te vinden tijdens een turbulente 

reis naar Schotland ter promotie van Victors 

nieuwste boek. De confrontatie met elkaar en de 

ontstane situatie als vrijgezel, is onvermijdelijk. 

Een film over een vader die maar niet volwassen 

wil worden en zijn zoon die het leven wat minder 

serieus zou moeten nemen. 

Robert Jan Westdijk kennen we nog als regisseur 

van van het iconische ‘Zusje’, zijn succesvolle en 

bekroonde debuutfilm uit 1995. Hierna maakte hij 

een aantal commerciëlere films, zoals de boek-

verfilmingen ‘Phileine Zegt Sorry’ en ‘De Eetclub’. 

‘Waterboys’ is wederom een persoonlijke film, 

waarvoor hij tevens het scenario schreef. Hoofdrol-

len in deze muzikale, komische roadmovie worden 

vertolkt door Leopold Witte (‘Gooische Vrouwen’, 

‘Ventoux’, ‘Dokter Deen’), aanstormend talent Tim 

Linde en de Schotse actrices Helen Belbin en 

Julie McLellan. 

Een belangrijke rol in de film is weggelegd voor 

de muziek van de befaamde band The Water-

boys, bekend van de hit ‘The Whole of the Moon’, 

die in de film niet alleen te horen maar ook te zien 

is. Regisseur Robert Jan Westdijk vertelt trots en 

verbaasd: ‘Dit voelt als een jongensdroom. Het 

begon met een mail waarin ik schreef dat ik sinds 

de jaren 80 fan ben en dat ik een film wil maken 

over een vader en zoon die dankzij de muziek 

van The Waterboys nader tot elkaar komen. Niet 

veel later zat ik in Dublin tegenover mijn muzikale 

held Mike Scott. Het verhaal raakte hem en nu kan 

ik The Waterboys daadwerkelijk een verbinding 

laten maken in het verhaal.’ In december 2014 

gaven The Waterboys voor de film twee speciale 

concerten in Paradiso Amsterdam.

Nederland 2016 90 min. Regie en scenario Robert 

Jan Westdijk Met Leopold Witte, Tim Linde, Helen 

Belbin, Julie McLellan 1t

Filmfestival Hilversum

DO 11.00 | VR 20.25 + Q&A met regisseur | ZA 17.00 | ZO 18.40
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DE WERELD MAAKT MUZIEK
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Muziekliefhebbers staan in de schijnwerpers! 

Bezoekers vertellen over de mooiste con-

certen van wereldwijd bekende artiesten die zij in 

Nederland hebben bijgewoond. Een muziekfilm 

die een ode brengt aan de universele taal van 

muziek uit alle windstreken.

‘De Wereld Maakt Muziek’ is een muziekdo-

cumentaire waarin mensen met uiteenlopende 

achtergronden aan het woord komen. Muziek 

is hun passie en allen, jong en oud, zijn in hun 

muzikale ontwikkeling bij niet-westerse muziek 

terechtgekomen, in het bijzonder bij een concert 

dat zij hun leven lang meedragen. De concertre-

gistraties maken de kijker deelgenoot van deze 

ervaring. Het vertrekpunt is de grote zaal van het 

podium RASA in Utrecht. In het Sanskriet staat 

‘rasa’ voor de emoties die de kunsten op de toe-

schouwer overbrengen. Dat is precies waar ‘De 

Wereld Maakt Muziek’ over gaat. De film laat zien 

hoe muziek emoties oproept en zo een leven kan 

beïnvloeden en veranderen. Het is een ode aan 

de universele taal van muziek. ‘De Wereld Maakt 

Muziek’ is ook een statement tegen het westers-

georiënteerde begrip ‘wereldmuziek’. Muziek laat 

zich niet inperken door grenzen van Nederland 

of het westen. Ook al begint het meestal in een 

huiskamer: ‘Ik kreeg van mijn opa een blokfluit!’

Nederland 2016 80 min. Regie Margriet Jansen 1

Z0 16.45 + Q&A met regisseur



HERFSTVAKANTIE 
MET HET 
CINEKID FESTIVAL!

Alvast een leuk nieuwtje voor de herfstvakantie: 

van zondag 16 t/m zondag 23 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 

vanaf 11.00 uur ’s ochtends. 

Benieuwd naar het programma? We hebben maar 

liefst drie gloednieuwe films op stapel staan: ‘Uilenbal’, 

‘Mijn Naam is Courgette’ en ‘Siv Gaat Logeren’. 

In onze filmkrant van oktober vind je het complete 

programma. 
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UILENBAL

MIJN NAAM IS COURGETTE

Geloof het of niet, maar Courgette is de intrigerende roepnaam van een klein jongetje van negen jaar. En dit jochie is de ster in deze aandoenlijke stop-

motion animatiefilm over universele thema’s als vertrouwen, familiebanden en onvoorwaardelijke liefde, die niet alleen kinderharten zal doen smelten.

Courgette raakt na het overlijden van zijn moeder bevriend met de vriendelijke politieman Raymond. Via Raymond, die bijna een soort vaderfiguur voor hem 

wordt, krijgt hij een plekje in een weeshuis met andere kinderen van zijn leeftijd. Courgette vindt het best moeilijk om zich aan te passen en vriendjes te maken 

in deze gekke, nieuwe omgeving. Toch lukt het hem uiteindelijk met hulp van Raymond en de andere kinderen in het tehuis om mensen weer te vertrouwen en 

lief te hebben. Het leidt zelfs tot een geheel nieuwe familie voor hem.

Het script werd geschreven door de talentvolle jonge regisseur en scriptschrijver Celine Sciamma. Zij maakte eerder furore met haar bekroonde en geprezen films 

‘Girlhood’, ‘Tomboy’ en ‘Water Lilies’ waarin altijd kinderen de hoofdrollen vertolkten. Het bijzondere van ‘Mijn Naam Is Courgette’ is dat het een animatiefilm is 

waarin zwaardere onderwerpen niet worden geschuwd – Courgette blijkt een nogal tragisch en traumatisch leventje te hebben geleid – maar die de jonge kijkers 

op een integere manier serieus neemt en tegelijkertijd niet onnodig confronteert of beschadigt. ‘Courgette’ is schattig EN echt tegelijk.

Zwitserland, Frankrijk 2016 66 min. Regie Claude Barras, animatie (Nederlands gesproken) 2g

‘Uilenbal’ is een herfstige feelgood-familiefilm (van de makers van 

‘Kikkerdril’) over vriendschap, dieren en avonturen in de natuur. We 

volgen de jonge Meral, die ontdekt dat het na een verhuizing nog niet zo 

heel eenvoudig is om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken. ‘Uilenbal’ 

is dit jaar de openingsfilm van het Cinekid filmfestival. 

Meral is nog maar acht jaar oud wanneer ze met haar ouders verhuist en 

voor de uitdaging komt te staan om nieuwe vriendjes te vinden in haar nieuwe 

woonplaats. Muis Piepiep wordt de eerste nieuwe vriend die ze maakt en 

dankzij hem sluit ze ook onverwachts vriendschap 

met Jason, Vito en Desi. Wanneer Piepiep echter 

in een onbewaakt moment door een uil gegrepen 

wordt, lijkt Meral ontroostbaar en geeft ze zelfs 

haar nieuwe vrienden de schuld. Tijdens een span-

nende tocht om de uilenbal met Piepieps botjes 

te zoeken, ontdekt Meral hoe belangrijk vriend-

schap eigenlijk is. 

Nederland 2016 80 min. Regie Simone van 

Dusseldorp Met Hiba Ghafry, Mathieu Hinzen, 

Mimoun Oaïssa, Birgit Schuurman 1

ZA 10.30

ZO 10.30
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WO 22.30 YORICK VAN NORDEN
Bitterzoet. Dat is de muziek van Yorick van Norden, de Haarlemmer die met The Hype zijn weg 

vond naar het concertpodium en in het najaar op Excelsior Recordings debuteert. Yorick gros-

siert in aanstekelijke deunen; op het eerste gehoor vrolijk en zorgeloos, maar in Yoricks geval altijd 

gelaagd. En ze blijven nog moeiteloos hangen ook. Tijdens de Popronde van 2013 behoort hij tot de 

meest geboekte artiesten en eerder dit jaar reist hij als vaste support van Anne Soldaat door het land. 

En nu verschijnt op 2 oktober zijn langverwachte eerste soloalbum ‘Happy Hunting Ground’.

DO 20.45 TRACEY SILHOUETTE
Tracey Silhouette is een vijfkoppige band die, geïnspireerd door acts als Ben Howard, Mumford 

& Sons, U2, Causes en Angus & Julia Stone, een mix van indie, pop en folk maakt. Met de 

nieuwe single ‘Something for Nothing’ kijken ze onder andere terug op een geweldige gelijknamige 

huiskamertour en een mooi optreden op het Bevrijdingsfestival Overijssel.

VR 19.00 PIP 
Pip Alblas is een 20-jarige singer-songwriter. In het najaar van 2014 deed Pip auditie bij The Voice 

of Holland. Met haar auditienummer ‘Hurricane’ belandde ze in het team van Ilse de Lange. 

Haar auditie heeft nu op YouTube ruim een half miljoen views. Nadat ze in de eerste liveshow het 

programma verliet, stortte ze zich op haar eigen muziek en bracht ze in mei 2015 haar eerste single 

‘Something on the Side’ uit. In november 2015 kwam haar debuut-EP ‘Just the Intro’ uit, en elke 

dag komt ze een stapje verder in het schrijven van haar eerste album.

VR 20.00 FILMQUIZ 
Wie herkent citaten uit films en wie weet uit welke film een bepaald liedje komt? De Filmquiz 

is een vast onderdeel van het Filmfestival Hilversum, maar wordt dit jaar in een nieuw jasje 

gestoken. De quiz wordt samengesteld en gepresenteerd door een deskundig team van medewerkers, 

bestaande uit Ilse, Jaap, Mike en Paul. De quiz kent vragen die van heel eenvoudig tot behoorlijk 

pittig zullen lopen. De presentatie wordt een visuele traktatie en voor veel deelnemers ongetwij-

feld een feest van herkenning. Kortom, dit wordt een avond om mee te beleven en te koesteren. 

Deelname is gratis en aanmelding kan ter plekke. Teams bestaan uit maximaal vier teamleden en 

het winnende team ontvangt een toepasselijke prijs.

VR 22.30 TO TWELVE
Vermeng een vleugje Fleetwood Mac met een klodder The Eagles, stop deze in een nieuw, 

energiek en vooral modern jasje en je krijgt het ongekunstelde To Twelve. Pure popmuziek, 

maar niet zoals je dat gewend bent. Met country en folky invloeden weten de muzikanten van To 

Twelve zich te plaatsen in een genre waar meerdere soorten muziek met elkaar versmolten zijn. Je 

kunt het gerust een nieuw genre noemen: dromerige countrypop met een rauw randje.

LIVE ACTS IN HET PAVILJOEN
Alle optredens zijn vrij toegankelijk

Still uit ‘CHINATOWN’
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ZA 20.30 WISEMÄN 
Jong, opgewekt en beweeglijk… dát is WiseMän; de band rondom frontman Raoul Wijsma. In 

Duitsland en Slovenië toerde de band al langs verschillende festivals en dit jaar is Nederland aan 

de beurt. In de lente van 2016 doken ze de studio in om zich klaar te stomen voor de zomer. De songs 

van WiseMän zijn melodisch en catchy met warme vocalen en strakke drums. Hun missie is duidelijk: 

veel spelen en genieten deze zomer!

ZA 22.30 TESSA BELINFANTE
In 2012 kwam Tessa Belinfante tot de halve finale van The Voice of Holland onder begeleiding van 

haar coach Trijntje Oosterhuis. Haar covers werden goed ontvangen en zijn veel op radio gedraaid. 

Eerder zong zij in de band Two Way Radio, waarmee ze onder andere de Grote Prijs van NL won, in 

het voorprogramma stond van de Golden Earring en een albumpresentatie hield in een uitverkochte 

Melkweg. Tessa’s muziek laat zich omschrijven als puur en kwetsbaar, maar toch krachtig. 

ZA 15.00 HALLIE LAMA
Op deze middag is sneltekenaar Hallie Lama aanwezig op het festival om binnen no time een ori-

gineel portret van de bezoekers te maken. Laat je verrassen met een blijvende herinnering aan je 

bezoek aan Filmfestival Hilversum 2015!

Je zou zijn werk kunnen kennen van z’n smallpressboekjes, 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, smallpress-boekjes, Eeuwigweekend. nl en Cartoon.blog.nl. En dan vergeten 

we er vast nog een paar. Meer op hallielama.nl.

ZO 14.45 DEMI KNIGHT + BAND
Demi Knight is een jonge singer-songwriter, geboren en getogen in Tiel. Gewapend met akoestische 

gitaar, country-sound en eerlijke teksten neemt ze het publiek mee naar haar eigen wereldje. Ze 

schrijft over eenvoudige vreugde en ontrouwe mannen en vermijdt gevoelige onderwerpen niet. Opge-

groeid met de invloeden van countrymuziek, heeft Demi haar eigen, unieke stijl gevonden.

ZO 16.30 KIKI SCHIPPERS
In 2011 studeerde Kiki Schippers af aan de Koningstheateracademie voor cabaret in ’s-Hertogenbosch 

en sindsdien speelt, schrijft en regisseert ze theatervoorstellingen vol liedjes. Ze won eind 2014 de 

Factua Publieksprijs én de Persoonlijkheidsprijs bij Cabaretfestival Cameretten. Eerder dat jaar werd ze 

tweede tijdens de Vlaamse Nekka-wedstrijd en in 2013 stond ze met haar muzikanten in de finale van 

het Leids Cabaret Festival. In het seizoen 2015-2016 tourt ze door Nederland met de Cabarestafette en 

haar avondvullende programma ‘Wie Kijkt?’ Gewapend met sterke liedjes over liefde, dorst en dood gaat 

ze op zoek naar blinde vlekken en ongeziene gasten. 
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Still uit ‘JUSTE LA FIN DU MONDE’

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, organiseren wij 

(bijna iedere) week de woensdagavond voorpremière-

avond! 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:

Woensdag 12 oktober:  TONIO

Woensdag 19 oktober: LA FILLE INCONNUE  

 GENIUS

Woensdag 26 oktober:  THREE GENERATIONS

 L’ECONOMIE DU COUPLE

Woensdag 2 november:  EEN ECHTE VERMEER

Woensdag 9 november:  THE LIGHT BETWEEN OCE-

ANS

 TONI ERDMANN

 ULTIMO TANGO

Woensdag 16 november: LAYLA M.

 PERFETTI SCONOSCIUTI

Woensdag 23 november: I, DANIEL BLAKE

Woensdag 30 november: FRANTZ

 WATERBOYS

Woensdag 7 december:  THE SALESMAN

Woensdag 14 december: JUSTE LA FIN DU MONDE

Woensdag 21 december:  LA LA LAND

Een compleet overzicht van alle woensdagavond 

voorpremière films vind je op 

www.filmtheaterhilversum.nl.

WOENSDAGAVOND: VOORPREMIÈRE AVOND





Ambachtelijke Franse Bakker

Gijsbrecht van Amstelstraat 131        Hilversum        035 - 6210602

maandag t/m zaterdag van 07:00 - 19:00 uur www.lefournil.nl
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Tekenen en schilderen
Poëzie en moderne kunst

Verhalen & boeken schrijven
Lezingen en workshops

Boetseren en mozaïek
 Het Gooi: archeologie

Bridge • Mindfulness 
Talen • Astrologie

Literatuur
Koken 

Nog niet uitgeleerd?
Jezelf leren kennen? 

Creatief bezig zijn?

biedt voor 
elk wat 

wils!

U bent nooit 
te oud om iets 

nieuws op te pakken!
Bekijk ons nieuwe cursusprogramma 2016-2017 
op www.volksuniversiteithilversum.nl 
en geef u op voor lezing, workshop of cursus.

Voor meer info, inschrijving en kosten:
bel kantoor (035) 689 205, dagelijks (behalve 
woensdag) geopend van 10.00 tot 13.00 uur. 

Volksuniversiteit 
Hilversum

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

‘‘ Leg samen de
basis voor jullie 
gescheiden
toekomst

Onderdeel van 

Scheidingsbemiddelaar Milly Neuman - Arendstraat 27 Hilversum  

06 14 22 12 89 - contact@2divorce.nl - www.2divorce.nl



natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, Hilversum
www.dille-kamille.com

Omdat geluk in
kleine dingen zit...

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

OPEN VOOR LUNCH & DINER


