
 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

Voorpremière
ROCK’N ROLL
Op 43-jarige leeftijd wordt de eens be-

jubelde acteur Guillaume Canet tijdens 
een interview met een jeugdige comé-

dienne geconfronteerd met zijn tanende glorie. 
De gillende meisjes van toen zijn nu mama’s 
met een gezin en een nieuwe generatie Franse 
steracteurs staat voor de deur. 

Zijn familieleven met Marion, zijn zoon, zijn landhuis, 
zijn paarden, geven hem een cheesy en niet echt sexy 
imago... Guillaume heeft begrepen dat het hoog 
tijd is om te veranderen. En hij gaat ver, heel ver, 
tot grote ontsteltenis van zijn volkomen machteloze 
entourage. Wordt het vechten tegen de bierkaai? Of 
slaagt Guillaume erin zijn carrière een boost te geven 
door zijn ordinaire imago met drastische maatregelen 
van zich af te schudden? 

Rock ’n Roll is een heerlijke, zelfrelativerende, 
satirische komedie waarin Guillaume Canet naast 
zichzelf nog een hele serie andere acteurs van de 
beau monde regisseert. Zijn vrouw Marion Cotillard 
(als zichzelf) passeert de revue, samen met Johnny en 
Laeticia Hallyday, Gilles Lelouche en de nieuwe jonge 
garde van het Franse acteurswereldje.

Frankrijk 2017 123 min. Regie Guillaume 
Canet Met Marion Cotillard, Guillaume Canet, 
Johnny Hallyday en Ben Foster
     DINSDAG 20 JUNI VANAF 18.30 UUR  3h

‘Rock’n Roll’ gaat 20 juli officieel uit in Nederland, 
maar is dinsdag 20 juni bij ons alvast in voorpremière 
te zien in combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens 
onze Film & Food special. 

De prijs voor de film, het eten en twee drankjes 
is slechts € 24,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De 
film start om 20.30 uur.

(Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclu-
sief maaltijd te koop. Cineville is helaas niet geldig.)

De thriller ‘My Cousin Rachel’ vertelt het 
duistere en romantische verhaal van een 
jonge Engelsman die wraak wil nemen op 

zijn mysterieuze en prachtige nicht.
De reden voor de op handen zijnde wraak is de 

verdenking van de jongeman dat zijn nicht zijn voogd 
heeft vermoord. Het wordt echter pas echt ingewik-
keld wanneer hij zich door haar en haar verleidelijke 
charmes laat inpakken.

De film is gebaseerd op de gelijknamige roman 
van Daphne du Maurier, wier boeken vanwege hun 
beeldende en bijna cinematografische vertellingen 
al eerder een grote aantrekkingskracht hadden op 
regisseurs. Zo baseerde Alfred Hitchcock drie van 

zijn films, inclusief ‘The Birds’, op een boek van Du 
Maurier. Regisseur Roger Michell, bekend van onder 
andere ‘Nothing Hill’ en ‘A Weekend in Paris’ is tevens 
verantwoordelijk voor het scenario. De hoofdrollen 
verdeelde hij onder een stevige cast, bestaande uit 
Oscar®winnares Rachel Weisz (‘Youth’, ‘The Constant 
Gardener’), Sam Claflin (‘The Hunger Games’) en 
Simon Russell Beale (‘Into the Woods’).

VK, VS 2017 106 min. Regie Roger Michell 
Met Sam Claflin, Rachel Weisz, Iain Glen, Simon 
Russell Beale
     VANAF 21 JUNI  

Vroedvrouw Claire heeft haar leven op 
orde, maar staat plotseling weer oog 
in oog met de oude maîtresse van haar 

vader. Voor het eerst zijn twee van Frankrijks 
grootste actrices - Catherine Deneuve & Catheri-
ne Frot (‘Marguerite’, ‘Haute Cuisine’) – samen 
te zien op het witte doek. ’Sage Femme’ is een 
ode aan het leven.

Single Claire is de eerlijkheid zelf en heeft zich als 
vroedvrouw altijd aan anderen gewijd. Behalve door 
onzekerheid over het voortbestaan van haar werk 
wordt haar leven nog meer overhoop gehaald door 
de plotselinge terugkeer van Béatrice, de voormalige 
maîtresse van Claire’s overleden vader. Béatrice is 
haar tegenpool: luidruchtig, kleurrijk en egocentrisch. 
Claire vraagt zich dan ook af waarom Beatrice na 

jaren van afwezigheid plotseling háár om hulp vraagt.
De chemie tussen de twee hoofdrolspeelsters spat 

van het scherm af. Het verschil tussen de personages 
kan bijna niet groter: Deneuve speelt de chaotische 
maîtresse die leeft op “een dieet van plezier” en 
ondanks haar slechte gezondheid rustig nog een 
sigaretje opsteekt en een borrel inschenkt. De so-
bere Claire drinkt geen druppel alcohol en leidt een 
eenvoudig bestaan. Nog boeiender dan de ‘clash of 
characters’ is het proces waarin de vrouwen juist 
dichter naar elkaar toe groeien.

Frankrijk 2017 118 min. Regie Martin Provost 
Met Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier 
Gourmet
     VANAF 21 JUNI  1t

Isabelle Huppert (‘Elle’) schittert in de rol van 
een fabrieksarbeidster die door een romance 
met een jonge bokser haar verloren gegane 

zangcarrière weer oppakt.
De onopvallende arbeidster Liliane legt in een 

vleeswarenfabriek laurierblaadjes op de paté. Maar 
ooit schitterde ze als ‘Laura’ in de hitlijsten met het 
nummer ‘Souvenir’. Ze nam zelfs deel aan het Euro-
visie Songfestival en werd toen tweede. Dertig jaar 
later is Liliane’s ster helemaal uitgedoofd. 

Ze woont in een kleurloos flatje en haar leven 
blinkt uit in monotonie en anonimiteit. Ze wil ook niet 
meer herinnerd worden aan haar vroegere zangcar-
rière. Dit verandert wanneer op een dag de 22-jarige 
Jean in de fabriek en in haar leven verschijnt. Ze raken 

verliefd en Jean is vastbesloten om Liliane weer volop 
te laten schitteren!

De Belgische regisseur Bavo Defurne maakte 
naam met onder andere ’Noordzee, Texas’ uit 2011. 
In zijn films stond homoseksualiteit altijd centraal. 
In ‘Souvenir’ gooit hij het over een andere boeg en 
laat hij een van de grande dames van de Europese 
cinema, Isabelle Huppert, schitteren in een rol waarin 
ze ook zingt. Huppert noemt de nieuwe film zelf een 
tragikomische en hoopgevende fabel.

Luxemburg, België, Frankrijk 2016 90 min. 
Regie Bavo Defurne Met Isabelle Huppert, 
Kévin Azaïs, Johan Leysen
     VANAF 31 MEI  2g

Het leven van de succesvolle schrijver Jan 
Meerman komt overhoop te liggen wan-
neer zijn moeder onverwachts een be-

roerte krijgt. Gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Tom Lanoye.

De moeder van Jan, een flamboyante en levendige 
vrouw, verliest haar spraakvermogen. Langzaam maar 
onherroepelijk gaat ze achteruit, steeds minder in 
staat te communiceren met wie haar lief zijn. Jan 
worstelt in deze moeilijke periode met de deadline 
van zijn nieuwe roman. De confrontatie met zijn 
aftakelende moeder dwingt hem om alles in twijfel 
te trekken, ook zijn literaire prioriteiten. 

De metamorfose van je ouders in bejaarden impli-

ceert meer dan het aanbreken van de zorgfase. Het 
is een aanslag op je status als kind. Het confronteert 
je keihard met de vergankelijkheid van dingen die 
eerder nog evident leken: talenten, karakter, status 
en vrije wil. Het verlies van een ouder is ontredderend, 
en vroeg of laat worden we er allemaal mee gecon-
fronteerd. Regisseur en scenarist Hilde van Mieghem 
koos voor de verfilming van ‘Sprakeloos’ van Lanoye, 
juist omdat de weerslag van deze fase zelden treffend 
gebracht wordt in boeken of films. Ze las het boek 
en het trof haar tot in het diepst van haar ziel. “Het 
was beeldend, helder en eerlijk. Te mooi om niet te 
verfilmen. Te universeel om niet te vertellen.” 

Auteur Lanoye liet weten dat het voor hem geen 
eenvoudige beslissing was om deze voor hem zo be-
langrijke roman— professioneel én persoonlijk — te 
laten verfilmen. Na jaren van intense voorbereiding 

staat volgens hem de film als een huis. “Dankzij het 
uitgepuurde script, de bezielde regie, de prachtige 
fotografie en de mooie muziek van Jef Neve. En ‘last 
but not least’ dankzij de droomcast, met de formi-
dabele Viviane De Muynck als middelpunt. Ze kreeg 
tegenspelers van formaat: Rik Van Uffelen, Stany 
Crets en Hans Kesting, Marie Vinck en Flor Decleir. Dat 
de andere rollen gespeeld worden door liefhebbers is 
een hartverwarmende ode aan de levenslange passie 
van mijn moeder: het amateurtoneel, met zijn te vaak 
verwaarloosde kwaliteiten en natuurtalenten. Ook 
die keuze zou ze, net als ik, zeer hebben toegejuicht.”

België 2017 105 min. Regie Hilde van Mieghem 
Met Stany Crets, Rik van Uffelen, Hans Kesting, 
Halina Reijn, Viviane de Muynck, Marie Vinck 
     VANAF 14 JUNI  9at

THE PROMISE 

Tijdens de laatste dagen van het Ottomaan-
se Rijk ontwikkelt zich een driehoeks-
verhouding tussen de briljante Armeense 

medicijnenstudent Michael, de mooie, aan de 
Parijse Sorbonne opgeleide Ana en haar vriend, 
de Amerikaanse journalist Chris. In de roerige 
tijd met gevaar, conflict en strijd  tussen de vol-
keren in hun land is liefde het enige houvast en 
vinden ze steun bij elkaar.

1915, de laatste dagen van het Ottomaanse rijk. 
Een bescheiden Armeense apotheker, Michael ge-

naamd, verlaat zijn dorp om te gaan studeren in 
het kosmopolitische Constantinopel. Chris is een 
Amerikaanse persfotograaf, naar het land gekomen 
om de politieke situatie te verslaan.  Hij heeft een 
relatie met de getalenteerde Ana. Wanneer Michael 
Ana ontmoet, ontstaat er een aantrekkingskracht 
die zal leiden tot rivaliteit tussen beide mannen. 
Nadat de Turken zich mengen in de oorlog en bij 
de Duitsers aansluiten, keert het Ottomaanse Rijk 
zich tegen etnische minderheden en zal iedereen, 
ondanks onderlinge conflicten, een manier moeten 
vinden om te overleven.

Al voordat de film te zien was kreeg hij op IMDb, 
de grootste en bekendste cinemadatabase, heel veel 

slechte recensies. Dit had alles te maken met een 
Turkse boycot. Het historische drama werd massaal 
één ster gegeven, vanwege het thema van de Ar-
meense genocide dat door Turkije niet erkend wordt.

Een van de hoofdrollen is voor Batman-vertolker 
Christian Bale. Ook de Nederlandse acteur Marwan 
Kenzari (’Wolf’, ’Hartenstraat’) bemachtigde een bijrol 
in ’The Promise’. Het lijkt een van de eerste stappen 
voor een veelbelovende internationale carrière.

VS 2016 133 min. Regie Terry George Met 
Christian Bale, Oscar Isaac, Charlotte Le Bon
     VANAF 14 JUNI  4g

MY COUSIN RACHEL

LA CHANA

‘La Chana’ geeft een inkijkje in het hart 
en de ziel van zigeunerdanseres Antonia 
Santiago Amador - een van de grootste 

sterren in de flamencowereld - wanneer ze na 
twee decennia voor één keer terugkeert op het 
podium.

In de jaren zestig en zeventig maakte ‘La Chana’ 
wereldwijd furore met haar vernieuwende stijl en 

adembenemende ritmes. Peter Sellers, met wie ze 
samenspeelde in de film ‘The Bobo’ (1967), vroeg 
haar naar Hollywood te komen. Maar op het hoog-
tepunt van haar carrière verdween ze ineens uit de 
schijnwerpers. 

In ‘La Chana’ keert ze voor één keer terug op het 
podium. Zittend, maar nog altijd met indrukwekkend 
voetenwerk. De film onthult bovendien het geheim 
achter haar plotselinge verdwijning: achttien jaar 
lang was ze het slachtoffer van huiselijk geweld door 
haar eerste man. 

In dit meeslepende verhaal over creativiteit, ouder 
worden en doorzettingsvermogen toont ‘La Chana’ 
de tegenstelling tussen de artiest op het podium 
en de vrouw in haar dagelijks leven. Op IDFA 2016 
groeide de documentaire van Lucija Stojevic uit tot 
dé festivalfavoriet en werd hij bekroond met de VPRO 
Publieksprijs.

IJsland, Spanje, VS 83 min. Regie Lucija 
Stojevic Documentaire
     VANAF 2 JUNI  1
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De aantrekkelijke 23-jarige Jonathan woont 
samen met zijn vader Burghardt en tante 
Martha op hun prachtige familieboerderij 

op het Duitse platteland. 

Jonathan zorgt al een tijd lang voor zijn terminaal 
zieke vader, maar diens conditie gaat sterk achteruit. 
Daardoor is Jonathan vastbesloten achter een fami-
liegeheim te komen dat al jaren tussen Martha en 
Burghardt hangt. Met de komst van Ron, een oude 
vriend van zijn vader wordt langzaam ontrafeld wat 
er zich heeft afgespeeld.

Duitsland 2016 99 min. Regie Piotr J. 
Lewandowski Met Jannis Niewöhner, André 
Hennicke, Julia Koschitz
     MAANDAG 19 JUNI  3s

Het is vakantie en Casper en Emma staan te 
trappelen om met hun knuffels, Welpje en 
Mevrouw Konijn, op reis te gaan. Caspers 

vader heeft een avontuurlijk verblijf geboekt in 
een park in de bergen, ver van de bewoonde 
wereld. 

Niet alleen Caspers ouders gaan mee, maar ook 
Emma’s moeder en Aksel, een goede vriend van 
Caspers vader. Casper vindt het zielig voor Emma 
dat ze haar vader zo mist en hoopt dat haar moeder 
en Aksel verliefd op elkaar worden. Dan zou Emma 

weer een perfect gezin hebben. Maar helaas, de 
vonk tussen Aksel en Emma’s moeder slaat niet over. 
Casper blijft hardnekkig proberen de twee te kop-
pelen, maar neemt daarbij steeds meer risico’s. En 
dat in de woeste natuur van Noorwegen. Als dat 
maar goed afloopt...

Noorwegen 2017 83 min. Regie Arne Lindtner 
Næss Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  1

CASPER & EMMA
DE BERGEN IN

Curaçao wordt prachtig in beeld gebracht 
in dit drama van de Afro-Amerikaanse 
filmmaker Ernest Dickerson. Gebaseerd 

op de Nederlands-Antilliaanse klassieker ‘Dub-
belspel’ van Frank Martinus Arion (1936-2015), 
vertelt het het verhaal van de in Europa suc-
cesvolle dokter Ostrik Fiel die terugkeert naar 
zijn geboorteplaats Curaçao.

Na een afwezigheid van tientallen jaren gaat dok-
ter Ostrik terug naar het eiland waar hij geboren is. 
Het bezoek herinnert hem aan veertig jaar eerder, 
toen een ogenschijnlijk onschuldig dominospel dra-
matische gevolgen had voor alle betrokkenen. Bij 

het wekelijkse spel van vier Curaçaoënaars lopen 
de emoties steeds hoger op. Ze discussiëren fel over 
overspel, economie en politiek. Intriges en verraad 
vieren hoogtij, en niet alleen tijdens het spel. Ook 
in de liefde. Twee van de vier mannen hebben een 
affaire met de vrouw van de andere twee. Terwijl de 
mannen spelen en rum drinken, scharrelen vrouwen 
onder meer een inkomen voor hun gezin bij elkaar.

VS 2017 130 min. Regie Ernest R. Dickerson 
Met Lennie James, Colin Salmon, Alexander 
Karim
     T/M 12 JUNI  3gst

Woensdag 14 juni 
– de laatste Hil-
versum in Ge-

sprek voor de zomerstop 
– is de nieuwe Denker des 
Vaderlands, filosoof en 
hoogleraar René ten Bos 
te gast. Journaliste Cisca 
Dresselhuys gaat met hem 
in gesprek.

René ten Bos (1959), 
hoogleraar Filosofie van de 

Managementwetenschappen aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen is sinds 1 april, na Hans Achterhuis, 
René Gude en Marli Huijer, Denker des Vaderlands. 
Wat betekent dat voor hem en voor ons? Wat heb-
ben wij aan zo’n denker-in-algemene dienst? Behalve 
filosoof is Ten Bos is ook echtgenoot, vader van twee 
kinderen, voetbal- en schaakliefhebber, columnist 
van Het Financieele Dagblad, poëzieminnaar, schrij-
ver van veel boeken en stamcaféganger. Aan al die 
zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als aan 
de filosofie. Hij staat bekend als een eigenzinnig 
denker die gangbare ideeën tegendraads opzij zet. Hij 
schuwt geen enkel onderwerp en analyseert net zo 
gemakkelijk de managementwereld als het dierenrijk, 
gendervraagstukken of onze omgang met de natuur. 

In 2014 verscheen zijn monografie ‘Water’, die 
werd genomineerd voor de ECI-literatuurprijs. Met 

‘Bureaucratie is een inktvis’ won Ten Bos de Socrates-
beker voor het meest urgente, oorspronkelijke en 
prikkelende Nederlandstalige filosofieboek uit 2015. 
In 2017 verscheen ‘Dwalen in het antropoceen’.

Aansluitend vertonen we zijn keuzefilm ‘Levi-
athan’.
     WOENSDAG 14 JUNI 19.30 UUR  

19.30 – 20.30 uur Gesprek met René ten Bos 
o.l.v. Cisca Dresselhuys (60 min.)  
20.30 – 21.00 uur Pauze en mogelijkheid tot het 
laten signeren van boeken  
21.00 uur René ten Bos’ keuzefilm ‘Leviathan’

Kaarten voor Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als 
u ook naar de film gaat, krijgt u € 2 korting op het 
filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm 
slechts € 14. Filmkaartjes zijn ook los te koop. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de kassa of via de website 
van Filmtheater Hilversum of te reserveren via (035) 
623 5466. 

Hilversum in Gesprek is een initiatief van een team 
enthousiaste Hilversummers, Boekhandel Voorhoeve 
en Filmtheater Hilversum. Iedere maand staat er een 
andere gast centraal. 

Op dinsdag 19 september is Hilversum in Gesprek 
terug  van de zomerstop met als gast psycholoog, 
hoogleraar en auteur Douwe Draaisma.

‘King Of The Belgians’ is een hilarische 
roadmovie en mockumentary waarin 
een ingedommelde Belgische koning 

tijdens zijn staatsbezoek aan Turkije te horen 
krijgt dat Wallonië onafhankelijk is geworden. 

Nicolas III is een eenzame ziel die al lang het 
gevoel heeft dat hij het verkeerde leven leidt. Hij 
vertrekt op staatsbezoek naar Istanbul waar een 
Britse cineast, Duncan Lloyd, in opdracht van het 
paleis een documentaire maakt om het imago van 
de koning op te poetsen. Tijdens het bezoek komt 
plots het bericht dat Wallonië zich onafhankelijk heeft 
verklaard. De koning moet onmiddellijk terug om zijn 
koninkrijk te redden! 

Nog voor hij klaar is om te vertrekken, verstoort 
een krachtige zonnestorm alle telecommunicatie en 
vliegverkeer. De koning en zijn entourage zitten vast 
in Istanbul. Erger nog, de Turkse veiligheidsdiensten 
moeten niets weten van hun voorstel om dan maar 
over land terug te keren. Wat volgt is een undercover 
odyssee door de Balkan, een tocht vol onverwachte 
ontmoetingen, onvoorziene dilemma’s en onver-
hoopte momenten van vreugde.

België 2016 90 min. Regie Jessica Woodworth 
en Peter Brosens Met Peter van den Begin, Lucie 
Debay, Titus de Voogdt
     T/M 17 JUNI  1

Op zaterdag 17 juni is er voor de zesde keer 
de jaarlijkse schaakmiddag in en rond 
het filmtheater, georganiseerd door de 

Stichting Hilversum Schaakt van schaakvereni-
ging HSG. Buiten voor het filmtheater kan weer 
geschaakt worden op het grote buitenspel en is 
er een openluchtschaakclinic. 

De eregast is deze keer Tea Lanchava (geboren 1974 
in Georgië), schaakgrootmeester en voormalig we-
reldjeugdkampioen voor meisjes onder 14 en onder 
16 jaar. Zij gaat het op het grote schaakspel opnemen 
tegen het publiek. Daarna verzorgt zij de inleiding 
bij de schaakfilm ‘Magnus’, over de ‘Mozart van het 
schaakspel’ Magnus Carlsen. 

14.00 -15.00 Groot schaakspel & open schaakclinic 
  (buiten)
15.00 -16.30 Grootmeester Tea Lanchava speelt  
 tegen publiek (buiten)
16.30 -17.00 Filmintroductie door Tea Lanchava 
 in zaal van vertoning
17.00 -18.30 Filmvertoning van ‘Magnus’. 

Alle buitenactiviteiten zijn gratis. De toegangsprijs 
voor de lezing plus filmvertoning is € 5,-.

De tijd heeft Tony Webster (Jim Broadbent) 
ingehaald. Ineens is hij een man van mid-
delbare leeftijd die met weemoed terug-

kijkt op zijn schooljaren. Hij heeft vriendschap-
pen, een carrière en een huwelijk gehad, plus 
een best makkelijke scheiding. Hij heeft zeker 
nooit geprobeerd iemand pijn te doen. Tony 
leidt een teruggetrokken en rustig bestaan. Op 
een dag komt er een weggestopt jeugdgeheim 
aan het licht waardoor hij de gebrekkige herin-
neringen uit zijn jeugd onder ogen moet zien. 

Hij wordt geconfronteerd met de waarheid over 
zijn eerste liefde, Veronica Ford (Charlotte Rampling), 

en de verwoestende gevolgen van een beslissing die 
hij lang geleden heeft genomen. 

‘The Sense Of An Ending’ is het verhaal van een 
man die voorgoed afscheid neemt van de beloftes 
van zijn jeugd. Naar het veelbekroonde boek van 
Julian Barnes Alsof het voorbij is, onderscheiden 
met de Man Booker Prize 2011. Geregisseerd door 
de maker van ‘The Lunchbox’.

VK 2016 108 min. Regie Ritesh Batra Met 
Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Emily 
Mortimer
     DE HELE MAAND DOOR  at

Als tienjarig meisje in je eentje op de 
vlucht slaan voor oorlog. Het lijkt on-
denkbaar, maar is actueler dan ooit. 

Deze familiefilm is de boekverfilming van het 
gelijknamige, eigenzinnige kinderboek van Joke 
van Leeuwen, waarin we worden meegenomen 
in de wereld van een meisje dat moet vluchten 
voor de oorlog in haar land.

De tienjarige Toda woont in een bakkerij met haar 
vader, de beste taartenbakker van het land. Op een 
dag verandert alles. Toda’s vader wordt onverwacht 
weggeroepen om het land te verdedigen. Als gevolg 

moet Toda verhuizen naar haar moeder die in een 
nabijgelegen land woont waar het wel veilig is. Het 
betekent het begin van een avontuurlijke en span-
nende reis waarbij het jonge meisje, onderweg naar 
haar moeder, de meest vreemde mensen ontmoet en 
in absurde situaties terecht komt. Toda is een kind dat 
niet snel opgeeft, maar zal ze haar moeder ook vinden?

Nederland, België 2016 90 min. Regie Nicole 
van Kilsdonk Met Anneke Blok, Noortje Herlaar, 
Susan Visser
     8 T/M 22 JUNI  2g

Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) 
is een rijke intellectueel die in zijn nieuwe 
roman ‘Met Open Armen’ rijke mensen aan-

moedigt om families in nood te helpen. Wanneer 
hij zijn boek promoot in een tv-debat daagt zijn 
tegenstander hem uit om zelf het voorbeeld 
te geven. 

Uit angst om zijn goede imago kwijt te raken 
neemt Fougerole de uitdaging aan. Nog dezelfde 
avond gaat de bel en meldt een Roma familie die de 
uitzending gezien heeft zich bij de poorten van zijn 
villa. Met de komst van Babik (Ary Abittan) en zijn 

familie worden de opvattingen van Fougerole tot het 
uiterste op de proef gesteld!

De komedie ‘À Bras Ouverts’ (Met Open Armen) 
is de nieuwste film van Philippe de Chauveron, die 
eerder de uiterst succesvolle komedie ‘Bon Dieu’ 
regisseerde en inmiddels ook werkt aan een vervolg 
daarop.

Frankrijk 2017 min 92 min. Regie Philippe de 
Chauveron Met Christian Clavier, Ary Abittan, 
Elsa Zylberstein
     T/M 25 JUNI  3std

Een Russische garagehouder heeft een 
prachtig huis aan zee, maar de corrupte 
burgemeester heeft zijn oog laten vallen 

op het mooie plekje en probeert het huis voor 
een belachelijk lage prijs te onteigenen. Deze 
weinig verbloemde aanval op het Poetinregime 
werd genomineerd voor de Oscar Beste Buiten-
landse Film.

De veertiger Kolja heeft een woning met uit-
zicht over de Barentszzee, waar hij woont met zijn 

jonge vrouw Lilya en zijn tienerzoon uit een eerder 
huwelijk. Het huis staat op zo’n mooie plek dat de 
burgemeester van de stad er zijn oog op heeft laten 
vallen. Met allerlei smoezen heeft hij doorgedrukt 
dat Kolja’s eigendom tegen een belachelijk lage ver-
goeding onteigend kan worden. Kolja kan het idee 
niet verdragen dat hij al het moois dat hem sinds zijn 
geboorte heeft omringd gaat verliezen – ook nog 
eens op onrechtvaardige wijze. Hij zoekt hulp bij een 
oude vriend uit zijn diensttijd, die nu advocaat is. De 
advocaat heeft zijn huiswerk gelukkig goed gedaan.

‘Leviathan’ (een benaming uit het Oude Testa-
ment van een groot zeemonster) is een onverbloemde 
kritische representatie van het moderne Rusland, een 
aanklacht tegen de corrupte overheid. 

Rusland 2014 140 min. Regie en scenario 
Andrey Zvyagintsev
     WOENSDAG 14 JUNI 21.00 UUR  3tdh

MAGNUS

Een verlegen Noors jongetje is nog maar 
dertien jaar oud als hij besluit op een dag 
wereldkampioen schaken te worden. Veer-

tien jaar later staat Magnus Carlsen wereldwijd 
bekend als de ‘Mozart van het schaakspel’. 

Magnus is een meeslepende coming-of-age-
documentaire. Niet alleen verplichte kost voor de 

miljoenen schaakspelers over de hele wereld, maar 
ook fascinerend voor iedereen die nog nooit iemand 
schaakmat heeft gezet.

Noorwegen 2016 75 min. Regie Benjamin. 
Ree Met Magnus Carlsen, Garry Kasparov, 
Viswanathan Anand
     ZATERDAG 17 JUNI 16.30 UUR  1

TOEN 
MIJN VADER 
EEN STRUIK WERD

I N T E R N A T I O N A L

I N T E R N A T I O N A L

2017

Van 26 mei t/m 2 juni vindt in Hilversum 
de elfde editie plaats van het SCENECS 
International Debut Film Festival. Star-

tende filmmakers krijgen de kans te laten zien 
wat ze in hun mars hebben. Het festival vindt 
grotendeels plaats in de VUE-bioscoop aan de 
markt, met een spetterend slotgala in Studio 
21 op het Media Park. Maar zoals al vele jaren 
gebruikelijk draait een aantal hoogtepunten uit 
het programma ook in het filmtheater. 

Kaartjes kosten slechts € 5,-. 

KORTE SPEELFILMS (DRAMA)
Een afwisselend blok van zes korte films uit 

alle delen van de wereld. 
± 90 min. / Engels ondertiteld
     DONDERDAG 1 JUNI 16.30 UUR 

BULLIES
Vier korte speelfilms die laten zien hoe som-

mige mensen anderen het leven tot een 
hel weten te maken. Met o.a. ‘In Kropsdam is 
iedereen gelukkig’, waarin een simpele ziel er 

in zijn Groningse dorp uit komt te liggen als het 
valse gerucht gaat dat hij een windturbine op 
zijn erf wil zetten. 
± 90 min. / Engels ondertiteld / Nedederlands 
plus Gronings gesproken
     DONDERDAG 1 JUNI 19.00 UUR JONATHAN

met René ten BosWOENSDAG 14 JUNI 19.30 UUR

KINDER- EN FAMILIEFILMS

2, 3 en 6 juni

4 juni4 juni

1 juni

7 juni3, 10, 17 en 24 juni

2 en 8 juni

3 juni

4, 11 en 18 juni

1 t/m 7 juni

LEVIATHAN

THE SENSE OF 
AN ENDING

KING
OF 

THE 
BELGIANS

DUBBELSPEL 
(DOUBLE PLAY)

À BRAS 
OUVERTS

SCHAAKFESTIVAL IN EN ROND HET FILMTHEATER
ZATERDAG 17 JUNI VANAF 14.00 UUR

 ©
 C

o
rb

in
o

2



WORDT VERWACHT

SPECIALS

ASCENT

Ascent is een unieke film: een pure, es-
thetische, hypnotiserende filmervaring 
rondom de heilige berg Fuji. Over de 

mens, het boeddhistische levensgevoel en Ja-
panse mythen en tradities.

Geen berg is zo vaak gefotografeerd als de Japanse 
Fuji. Hij wordt vereerd als een God, is zowel icoon als 
cliché. In zijn massieve onveranderlijkheid is de berg 
visueel overweldigend. Weinig bergen in de wereld 
benaderen de mythische status van Mount Fuji. Hij 
vormde inspiratie voor de beroemde prenten van 
Hokusai en speelde een prominente rol in Godzilla. 
Vierduizend unieke foto’s die in de afgelopen ander-
halve eeuw van Mount Fuji zijn gemaakt vormen het 
uitgangspunt van het prachtige, meditatieve filmes-
say ‘Ascent’ van de wereldvermaarde Indonesisch-
Nederlandse kunstenaar Fiona Tan. 

In de film ontvangt Mary een pakket met daarin 
brieven en foto’s van haar overleden partner Hiroshi. 
Daarin vertelt hij over zijn beklimming van Mount 
Fuji. Zijn verhaal en de foto’s maken een stroom van 
gedachten en associaties bij Mary los. Zo vormt de 
berg de aanleiding voor een reeks bespiegelingen 
over het leven, de tegenstelling tussen natuur en cul-
tuur, traditie en vergankelijkheid, 
over film en fotografie. De 
film is visueel net zo 
overweldigend als 
de berg zelf. Tan brengt ons in een trance door het 
precieze ritme van de beelden en de rake observaties 
over kunst en leven. Een toestand waarvan je het liefst 
wilt dat deze niet meer stopt. Een klein meesterwerk.

Nederland, Japan 2016 80 min. Regie Fiona 
Tan Met Hiroki Hasegawa Documentaire
     VANAF 9 JUNI  1

De broers Lukas en Alexander zijn haast 
tegenpolen van elkaar, maar hun intense 
band overheerst. De wat verlegen Lukas 

kijkt op tegen zijn oudere, levenslustige broer en 
volgt hem overal. Wanneer Alexander plotseling 
naar Frankrijk vertrekt, besluit Lukas dan ook 
om met hem mee te gaan. 

Op hun road-trip richting het zuiden groeien ze 
steeds meer naar elkaar toe. Tijdens een stop in een 
Frans dorp worden de verschillen tussen de broers 
echter op een pijnlijke manier blootgelegd en wordt 
duidelijk dat Lukas zijn eigen weg zal moeten kiezen. 
Dat bepalende moment is het begin van zijn zoek-
tocht naar een eigen identiteit.

‘Broers’ is het speelfilmdebuut van Bram Schouw, 
die in 2012 een Gouden Kalf won voor zijn korte 
film ‘Sevilla’. De hoofdrollen zijn voor twee jonge, 
talentvolle acteurs. Niels Gomperts is bij het grote 
publiek bekend van zijn rol als zoon van ‘Penoza’ 
Monic Hendrickx in de gelijknamige serie en Jonas 
Smulders maakte de afgelopen jaren faam met zijn 
optredens in de serie van Linda de Mol ’Familie Kruys’ 
en de korte film ’Geen koningen in ons bloed’.

Nederland 2017 105 min. Regie Bram Schouw 
Met Jonas Smulders, Niels Gomperts, Christa 
Theret
     22 T/M 26 JUNI  2g

DE KEUZE VAN MIJN VADER

Het kleine verhaal van de vader en de fa-
milie van regisseuse Yan Ting Yuen ver-
teld tegen de achtergrond van de grote 

geschiedenis van China en de Chinese diaspora.
In ‘De keuze van mijn vader (‘My Father’s 

Choice’) probeert Yan Ting Yuen (‘Het geheim 
van de HEMA’) toegang te krijgen tot de 
persoonlijke geschiedenis van haar zwijg-
zame vader, Chinees restauranthouder in 
Maastricht, en zijn familie. Hierbij komt ze 
erachter dat deze onlosmakelijk is verbonden 
met de grote ontwikkelingen van de afgelopen halve 
eeuw in China. Zoals de hongersnood in de jaren 
vijftig, de Culturele Revolutie in de jaren zestig en de 

exodus naar het westen in de jaren zeventig. 
Er ontrolt zich een verhaal waarin de verhoudin-

gen tussen het individuele en het collectieve, tussen 
de kleine persoonlijke belevenissen en de grote we-
reldgeschiedenis voortdurend op scherp staan. De 
keuzes van de vader lijken rationeel en onontkoom-

baar met het oog op de grote veranderingen. 
Migratie naar een betere plek elders lijkt 
logisch. Maar is het uiteindelijk echt altijd 
beter om weg te gaan dan om te blijven? 
Valt er wat te kiezen? Wie of wat bepalen 
uiteindelijk de keuzes in je leven?

Nederland 2017 79 min. Regie Yan Ting Yuen 
Documentaire
     22, 27 EN 28 JUNI  3ga

Geniet van volledige en ongekende toe-
gang tot de schatten van het Amsterdam-
se Van Gogh Museum. Dit is een briljante 

film over een van ‘s werelds meest fascinerende 
en geliefde kunstenaars. 

Gemaakt in samenwerking met de experts van 
het Van Gogh Museum bevat de film talloze beelden 
van zowel de museumcollectie als van de Europese 
tentoonstellingen en evenementen rondom de her-
denking van Van Gogh’s sterftejaar in 2015.

Ervaar het wonder van de legendarische mees-
terwerken van Van Gogh op het grote scherm, in 
hoge definitie. Wereldberoemde curatoren en kunst-
historici geven hun interpretaties en verklaringen 
van het werk van Van Gogh. Met exclusieve nieuwe 
onderzoeken en recente ongelooflijke ontdekkingen, 
heeft het Van Gogh Museum meegeholpen aan een 

bioscoopervaring als geen andere en aan een frisse 
en aangrijpende nieuwe biografie.

GB 2017 90 min. Regie David Bickerstaff
Engels gesproken en Nederlands 
ondertiteld Documentaire
     4, 5 EN 10 JUNI  

Exhibition On Screen brengt in samenwerking met 
topmusea en kunstinstituten spraakmakende ten-
toonstellingen naar het witte doek. Kijkers lopen 
niet alleen door de tentoonstelling, ze krijgen ook 
boeiende informatie aangeboden in interviews met 
curatoren, kunstenaars en restauratoren. 

In juli te zien in deze special: 
MICHELANGELO – Love and Death.

Digitale 4K-restauratie van het Britse 
kostuumdrama, naar aanleiding van de 
vijfentwintigste verjaardag van de film. 

Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Emma 
Thompson en Vanessa Redgrave schitteren in 
dit fraai vormgegeven drama vol liefdesverwik-
kelingen en onderhuidse klassenconflicten aan 
de vooravond van WOI. 

Emma Thompson speelt Margaret Schlegel, een 
vrouw uit de middenklasse die trouwt met de gerem-
de weduwnaar en zakenman Henry (Anthony Hop-
kins). Henry is enorm ouderwets, maar Margaret een 
moderne vrouw die voor haar gevoelens uitkomt. Dit 
terwijl haar huwelijk een nogal bizar verstandsarran-
gement is. Wat volgt is een beklemmende vertelling 
over rivaliserende families, liefdesverwikkelingen, het 
behoud van een landgoed – Margaret erft Howards 
End na het overlijden van Henry’s eerste vrouw – en 
klassentegenstellingen in het Edwardiaanse tijdperk. 

Dit stijlvolle, scherpe portret van Engeland rond 
1910, waar een strenge standenmaatschappij en 
sociale afkomst de koers van een leven bepaalt, verzil-
verde drie Oscars, waaronder die voor Beste Actrice.    

VK, VS, Japan 1992 142 min. Regie James 
Ivory Met Anthony Hopkins, Emma Thompson, 
Vanessa Redgrave
     11, 13 EN 18 JUNI  2g

LES FANTÔMES D’ISMAËL

Frans drama met sterrencast over een film-
maker wiens leven vlak voor de opnames 
van zijn nieuwste speelfilm op zijn kop 

wordt gezet door de terugkeer van een ver-
loren liefde.

Ismaël rouwt twintig jaar na haar dood nog altijd 
over het verlies van zijn vrouw Carlotta. Inmiddels 
heeft hij met Sylvia een nieuw leven weten op te bou-
wen. Sylvia is het licht van zijn leven, maar wanneer 
het verleden hem alsnog inhaalt, komt zijn relatie met 
Sylvia onder spanning te staan. Ismaël besluit zich als 
een kluizenaar terug te trekken in zijn ouderlijk huis 
in Roubaix om daar voor eens en altijd zijn vroegere 
demonen onder ogen te komen. Letterlijk.

Deze allernieuwste film van regisseur Arnaud 

Desplechin (‘Un Conte De Noël’, ’Jimmy P.’) opent de 
70e editie van het Cannes Film Festival. 

Frankrijk 2017 110 min. Regie Arnaud Desplechin 
Met Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, 
Mathieu Amalric, Alba Rohrwacher, Louis Garrel
     VANAF 28 JUNI  3gsth

‘Monk’ is het originele en sprankelen-
de debuut van Ties Schenk (tv-serie 
‘Zwarte Tulp’) over een  eigenzinnig 

gezin en sterke familiebanden.
Hypochonder Monk negeert al maanden vakkun-

dig de problemen die zijn vader veroorzaakt die zich 
heeft opgesloten in de bezemkast in de centrale hal 
van het huis. Als op een dag zijn Spaanse moeder ook 
de handdoek in de ring gooit en zijn puberzus zich 
overgeeft aan seks, drugs en rock & roll, werpt Monk 
zich op om het gezin van de ondergang te redden. 
Alleen zit niemand op hem te wachten. 

De kleurrijke familie is een onthecht gezin dat aan 
de hoge verwachtingen van het moderne leven lijdt. 
Daardoor zijn ze niet alleen zichzelf, maar ook elkaar 

verloren. Met extreem en egocentrisch gedrag pro-
beren ze geluk en zekerheid af te dwingen, wat niet 
lukt. Nog meer angst en onzekerheid vallen hen ten 
deel. De film laat in pijnlijke, grappige en herkenbare 
situaties zien wat er wel nodig is om gelukkig te zijn.

Het resultaat is een hoopvolle film die de voor- 
en tegenargumenten van het idee van een volledig 
maakbaar leven laat zien. Met hoofdrollen voor Teun 
Stokkel (‘Knielen Op Een Bed Violen’) en Olivia Lons-
dale (‘Prins’).

België, Nederland 2016 74 min. Regie Ties 
Schenk Met Teun Stokkel, Olivia Lonsdale, 
Marina Gatell, Sam Louwyck
     18, 19 EN 20 JUNI  3asth

Een poëtisch en visueel sterk portret van 
een vrouw die uiteindelijk voor zichzelf 
opkomt.

Jeruzalem. Een devote jonge vrouw, Zvia, woont 
met haar man en kinderen bij het kerkhof op de 
Olijfberg. Haar man is leraar en diep religieus. Hij zit 

altijd te schrijven of met zijn hoofd in de boeken. Als 
ze overdag alleen is, wandelt Zvia over het kerkhof, 
de begraafplaats van zowel joden, christenen als 
moslims. Ze maakt een praatje met de Arabische 
grafdelver en met de toeristen. 

Het frustreert haar mateloos dat ze niet meer 
wordt begeerd door haar man. Overmand door een-
zaamheid en verstoken van elke vorm van intimiteit 
sluipt ze stiekem het huis uit om in het donker rond te 
dolen op het kerkhof. ‘s Nachts is dat het territorium 
van dronken zwervers, prostituees en drugdealers. 
Als Zvia getuige is van een seksscène is ze compleet 
van streek. Een nieuwe wereld gaat voor haar open. 
Een wereld die haar zowel afschrikt als aantrekt.

Israël, Denemarken 2015 83 min  Regie 
Shani Klein Met Yaelle Kayam, Hitham Omari, 
Avshalom Polak
     VANAF 14 JUNI  

De Nederlandse eigenzinnige debuutfilm 
van regisseur Daan Bakker ‘Quality Time’ 
bestaat uit vijf korte verhalen over man-

nen in de dertig die zich door het leven wor-
stelen. 

In vijf geheel verschillende stijlen vertelt Bak-
ker korte verhalen over jonge mannen in crisis. Zo 
gaat Koen naar een familiereünie en vervalt daar in 
oude patronen. Amateurfotograaf Stefaan haalt op 
ongemakkelijke wijze herinneringen aan vroeger op. 
Kjell reist terug in de tijd om zijn eigenwaarde op te 
schroeven. Karel is als kind ontvoerd door buiten-
aardse wezens en keert niet geheel compleet terug 

en Jef probeert uit alle macht in de smaak te vallen 
bij zijn nieuwe schoonfamilie. 

De zeer uiteenlopende en verrassende vertelvor-
men weerspiegelen de absurditeit van ons bestaan. 
Een film als geen andere: hartverwarmend, absurd, 
uitdagend en tegelijkertijd toch zeer herkenbaar.

Nederland 2017 86 min. Regie Daan Bakker 
Met Michiel Romeyn, Anneke Blok 
Nederlands en Noors gesproken. Engels 
ondertiteld.
     9, 10 EN 12 JUNI  3at

Regisseur Julia Ducournau maakt een ori-
gineel debuut met ‘Raw’ waarin fami-
lierelaties, het studentenleven, seksuele 

uitspattingen en een afwijkend eetpatroon aan 
bod komen.

Justine, een briljante studente, treedt in de voet-
sporen van haar ouders en oudere zus Alexia wanneer 
ze aan de opleiding tot dierenarts begint. Alexia 
is al een jaar aan het studeren en heeft haar plek 
veroverd, Justine moet als eerstejaars nog worden 
ingewijd in het studentenleven. Als de van huis uit 
overtuigde vegetariër tijdens een ontgroeningsritueel 
gedwongen wordt vlees te eten, begint ze een on-

toombare trek te krijgen in rauw vlees. Haar nieuwe 
eetpatroon zorgt niet alleen voor een verandering 
van haar dagelijkse menu, maar is ook van invloed 
op de relatie met haar zus. 

‘Raw’ won prijzen op festivals in Londen en Can-
nes en zorgde voor heftige reacties tijdens de eerste 
vertoningen.

Frankrijk, België 2016 98 min. Regie Julia 
Ducournau Met Rabah Nait Oufella, Laurent 
Lucas, Garance Marillier, Ella Rumpf
     3, 4 EN 6 JUNI  4gt

Mae Holland kan haar geluk niet op als 
ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het 
machtigste internetbedrijf ter wereld. 

De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun 
sociale media, betalingsverkeer en aankopen 
zijn met elkaar verbonden door een universeel 
besturingsprogramma. 

Het resultaat: iedereen heeft slechts één online 
identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en ge-
meenschapszin is aangebroken. Maar daar zit een 
gevaarlijke kant aan.

‘The Circle’ is de verfilming van de gelijknamige 
bestseller van Dave Eggers.

VS 2017 110 min. Regie James Ponsoldt
Met Emma Watson, Tom Hanks, Bill Paxton 
     8 T/M 25 JUNI  1t

THE EAGLE HUNTRESS

In de fotogenieke omgeving van het Mon-
goolse Altajgebergte volgen we het der-
tien-

jarige 
nomade-
meisje Aisholpan 
dat als enige 
vrouw in haar 
dorp het jagen met 
een arend beheerst.

Jagen met een steenarend, 
dat is een mannenaangele-
genheid in Mongolië, een al 
duizenden jaren volledig door 
mannen gedomineerde tradi-
tie. Maar Aisholpan helpt haar 
vader al sinds haar jeugd bij het 

trainen van deze prachtige dieren. Op haar dertiende 
beslissen ze samen om een arend te adopteren en 
er een heuse vossenjager van te maken. Daardoor 
wordt Aisholpan ook de allereerste vrouwelijke ade-
laarsjager, een gegeven waarin ze vol overgave wordt 
gesteund door haar vader. Zal ze er echter ook in sla-
gen om de traditie te doorbreken en door de andere 
ouderen in haar dorp als jager aanvaard te worden?

Het IDFA vertoonde de adembenemende docu 
afgelopen jaar in haar programma en schreef er-
over: “Behalve een spannend verhaal, geschoten op 
de indrukwekkende, weidse steppe van Mongolië, 
is dit een modern sprookje over doorzettingsver-
mogen, lef en de invloed van ingesleten tradities.” 

VK, VS, Mongolië 2016 87 min. Regie Otto 
Bell Documentaire
     VANAF 15 JUNI  1

WHITNEY: CAN I BE ME

Documentaire over het ongelofelijke en 
aangrijpende levensverhaal van een van 
de grootste zangeressen aller tijden, 

Whitney Houston, met getuigenissen van haar 
meest dierbaren.

Postuum kijkje in het leven van de meest be-
kroonde vrouwelijke artiest en superster, aan de 
hand van nog nooit eerder vertoond materiaal en 
exclusieve opnames. Toen ze nog maar vijftien jaar 
oud was, zong Whitney al als achtergrondzangeres 
bij o.a. Chaka Kahn, Lou Rawls en Jermaine Jackson. 
In 1993 tekende ze een wereldwijde platendeal met 
Arista Records. De muzikale successen volgden elkaar 
in rap tempo op, maar ondertussen kreeg ze ook haar 
portie aan affaires, schandalen en drugsmisbruik.

Hoewel Whitney miljoenen dollars verdiende, 

meer opeenvolgende num-
mer-één-hits had dan 
The Beatles en haar 
stem erkend werd als 
een van de beste aller 
tijden, leek het alsof ze 
nooit vrij genoeg was om 
zichzelf te zijn. In 2012 
stierf ze aan een overdosis 
drugs. Ze werd slechts 48 
jaar oud. 

VS, VK 2017 105 min. 
Regie Nick Broomfield 
Met Whitney 
Houston, Bobby Brown 
Documentaire
     2 T/M 9 JUNI  1

VAN GOGH – 
A New 

Way of Seeing

★★★★★ ‘overweldigend’ NRC

HOWARDS END

NIEUWE FILMS

DOCUMENTAIRES

KLASSIEKER

EXHIBITION ON SCREEN 

★★★★★ “opwindende, overrompelende 
debuutfilm” NRC

QUALITY 
TIME

★★★★ “Zelden het afgelopen jaar zo 
vaak hardop gelachen om een film […] 
volstrekt frisse en passende vorm” Trouw

MONK

BROERS

MOUNTAIN

THE CIRCLE
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Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

DO 8 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 King Of The Belgians
14:00 The Sense Of An Ending
15:20 A Bras Ouverts
15:40 Dubbelspel
16:15 The Circle
17:15 I am Not Your Negro
18:45 La Chana
19:00 The Sense Of An Ending
19:15 Souvenir
20:30 The Circle
21:05 King Of The Belgians
21:20 Whitney: Can I Be Me

VR 9 JUNI
13:30 Ascent
13:45 Souvenir
14:00 The Sense Of An Ending
15:10 Quality Time
15:35 La Chana
16:10 The Circle
17:00 King Of The Belgians
17:20 Whitney: Can I Be Me
18:55 A Bras Ouverts
19:10 The Sense Of An Ending
19:25 Souvenir
20:50 Quality Time
21:15 King Of The Belgians
21:30 The Circle

ZA 10 JUNI
13:30 Casper & Emma de Bergen in
13:45 Toen Mijn Vader Een Struik Werd
14:00 A Bras Ouverts
15:15 Exhibition on Screen: Van  
 Gogh - A New Way of Seeing
15:45 Souvenir
16:00 The Sense Of An Ending
17:05 Down to Earth
17:35 Ascent
18:45 The Sense Of An Ending
19:00 Film & Literatuur: Sprakeloos
19:20 Souvenir
21:00 The Circle
21:15 Dubbelspel
21:25 King Of The Belgians

ZO 11 JUNI
11:00 Lion
11:15 Toen Mijn Vader Een Struik Werd
12:50 Ascent
13:20 Casper & Emma de Bergen in
13:35 King Of The Belgians
14:30 The Sense Of An Ending
15:00 Souvenir
15:30 Howards End
16:40 A Bras Ouverts
16:55 The Circle
18:20 Souvenir
18:35 The Sense Of An Ending
19:05 King Of The Belgians
20:10 Howards End
20:45 The Circle
21:00 Quality Time

MA 12 JUNI
13:30 La Chana
13:45 Souvenir
14:00 The Sense Of An Ending
15:15 Quality Time
15:35 Dubbelspel
16:10 The Circle
17:10 Ascent
18:30 A Bras Ouverts
18:50 King Of The Belgians
19:10 The Sense Of An Ending
20:30 ART HILVERSUM:  
 China’s Van Goghs
20:45 Souvenir
21:20 The Circle

DI 13 JUNI
13:30 Howards End
13:45 King Of The Belgians
15:40 Souvenir
16:15 The Sense Of An Ending
16:30 The Circle
17:30 A Bras Ouverts
18:30 La Chana
19:00 Souvenir
19:25 King Of The Belgians
20:15 Howards End
20:50 The Sense Of An Ending
21:15 The Circle

WO 14 JUNI
13:30 Casper & Emma de Bergen in
13:45 The Circle
14:00 The Sense Of An Ending
15:15 Toen Mijn Vader Een Struik Werd
16:00 King Of The Belgians
16:15 Souvenir
17:15 Mountain
18:30 The Sense Of An Ending
19:00 Souvenir
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met René ten Bos
20:45 The Promise
21:00 Leviathan
21:15 Sprakeloos

DO 1 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 The Sense Of An Ending
14:00 Dubbelspel
15:20 King Of The Belgians
15:55 A Bras Ouverts
16:30 SCENECS: Korte Speelfilms
17:15 Sami Blood
19:00 SCENECS: 
 Bullies (Disadvantage)
19:00 The Sense Of An Ending
19:30 Souvenir
20:45 King Of The Belgians
21:10 A Bras Ouverts
21:25 Little Men

VR 2 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 King Of The Belgians
14:00 The Sense Of An Ending
15:20 La Chana
15:40 A Bras Ouverts
16:10 Django
17:05 Little Men
17:35 I am Not Your Negro
18:50 A Bras Ouverts
19:05 The Sense Of An Ending
19:30 Souvenir
20:45 Dubbelspel
21:15 Whitney: Can I Be Me
21:30 King Of The Belgians

ZA 3 JUNI
13:30 Casper & Emma: De Bergen In
13:45 Exhibition On Screen: 
 I, Claude Monet
14:00 Django
15:20 King Of The Belgians
15:35 Souvenir
16:15 The Sense Of An Ending
17:15 Down to Earth
17:30 Little Men
18:45 Souvenir
19:10 King Of The Belgians
19:25 A Bras Ouverts
20:40 The Sense Of An Ending
21:10 Dubbelspel
21:25 Raw

ZO 4 JUNI
11:00 Casper & Emma: De Bergen In
11:15 Lion
11:30 Exhibition on Screen: Van  
 Gogh - A New Way of Seeing
12:50 Raafje Met De Rode Sok
13:20 La Chana
13:35 A Bras Ouverts
14:35 Souvenir
15:05 King Of The Belgians
15:30 The Sense Of An Ending
16:25 Dubbelspel
17:00 Whitney: Can I Be Me
18:20 The Sense Of An Ending
18:55 Souvenir
19:10 King Of The Belgians
20:30 Manchester By The Sea
20:45 Little Men
21:10 Raw

MA 5 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 King Of The Belgians
14:00 The Sense Of An Ending
15:20 A Bras Ouverts
15:40 Whitney: Can I Be Me
16:10 Dubbelspel
17:15 La Chana
18:30 Exhibition on Screen: VAN  
 GOGH -A New Way of Seeing
18:55 The Sense Of An Ending
19:10 Souvenir
20:30 ART HILVER-
SUM: Ultimo Tango
21:00 Dubbelspel
21:15 King Of The Belgians

DI 6 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 A Bras Ouverts
14:00 The Sense Of An Ending
15:20 La Chana
15:40 Raw
16:10 King Of The Belgians
17:10 Little Men
18:30 Dubbelspel
18:45 La Chana
19:00 Souvenir
20:30 The Sense Of An Ending
20:50 King Of The Belgians
21:05 Django

WO 7 JUNI
13:30 Souvenir
13:45 Casper & Emma: De Bergen In
14:00 The Sense Of An Ending
15:20 King Of The Belgians
15:35 Hotel de Grote L
16:10 A Bras Ouverts
17:15 La Chana
17:30 Little Men
18:30 A Bras Ouverts
19:00 Souvenir
19:15 King Of The Belgians
20:25 The Sense Of An Ending
20:50 Dubbelspel
21:10 Whitney: Can I Be Me

DO 15 JUNI
13:30 The Eagle Huntress
13:45 The Promise
14:00 Sprakeloos
15:20 Mountain
16:10 The Sense Of An Ending
16:25 The Circle
17:15 La Chana
18:45 Souvenir
19:00 Sprakeloos
19:15 Mountain
20:35 The Promise
21:00 The Sense Of An Ending
21:15 The Circle

VR 16 JUNI
13:30 Mountain
13:45 Souvenir
14:00 The Promise
15:15 Sprakeloos
15:40 The Sense Of An Ending
16:35 The Circle
17:25 Ascent
17:50 A Bras Ouverts
19:00 Souvenir
19:15 Sprakeloos
19:45 The Eagle Huntress
20:50 The Promise
21:20 The Sense Of An Ending
21:35 The Circle

ZA 17 JUNI
13:30 Casper & Emma de Bergen in
13:45 Sprakeloos
14:00 The Sense Of An Ending
15:15 The Eagle Huntress
15:50 Mountain
17:00 Schaakmiddag: Magnus
17:15 Down to Earth
17:35 King Of The Belgians
19:00 The Promise
19:15 Mountain
19:30 Souvenir
21:00 Sprakeloos
21:20 The Sense Of An Ending
21:35 The Circle

ZO 18 JUNI
11:00 Toen Mijn Vader Een Struik Werd
11:15 Sage Femme
11:30 Lion
13:20 Casper & Emma de Bergen in
13:35 The Sense Of An Ending
14:00 Sprakeloos
15:00 Souvenir
15:45 The Promise
16:10 The Circle
16:50 Mountain
18:20 The Sense Of An Ending
18:35 The Promise
18:50 The Eagle Huntress
20:30 Howards End
20:45 Monk
21:10 The Circle

MA 19 JUNI
13:30 Mountain
13:45 The Promise
14:00 Sage Femme
15:15 Monk
16:20 Souvenir
16:35 The Circle
16:50 The Eagle Huntress
18:20 The Sense Of An Ending
18:45 Souvenir
19:00 Sprakeloos
20:30 ART HILVERSUM:  
 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
20:45 The Promise
21:05 Gay Film Night: Jonathan

DI 20 JUNI
13:30 Monk
13:45 The Promise
14:00 La Chana
15:05 Sprakeloos
15:45 Mountain
16:20 The Circle
17:10 Souvenir
17:30 The Eagle Huntress
18:30 Film&Food: Rock ‘n Roll
18:45 Sprakeloos
19:00 Monk
19:20 Souvenir
20:50 The Promise
21:10 The Sense Of An Ending

WO 21 JUNI
13:30 Casper & Emma de Bergen in
13:45 Sprakeloos
14:00 The Promise
15:15 The Eagle Huntress
15:50 Mountain
16:35 The Sense Of An Ending
17:05 Ascent
18:45 Sprakeloos
19:00 Sage Femme
19:15 Souvenir
20:50 The Promise
21:05 My Cousin Rachel
21:20 The Circle

DO 22 JUNI
13:30 Mountain
13:45 My Cousin Rachel
14:00 Sage Femme
15:15 De Keuze Van Mijn Vader
15:55 The Promise
16:20 Sprakeloos
16:55 The Eagle Huntress
18:30 The Sense Of An Ending
18:45 Sprakeloos
19:00 Sage Femme
20:40 My Cousin Rachel
20:55 The Promise
21:20 Broers

VR 23 JUNI
13:30 Sprakeloos
13:45 My Cousin Rachel
14:00 Sage Femme
15:40 Mountain
15:55 The Promise
16:20 The Circle
17:25 A Bras Ouverts
18:45 The Sense Of An Ending
19:00 Sage Femme
19:25 Sprakeloos
20:55 The Promise
21:20 My Cousin Rachel
21:35 Broers

ZA 24 JUNI
13:30 The Eagle Huntress
13:45 Casper & Emma de Bergen in
14:00 My Cousin Rachel
15:20 Mountain
15:35 Toen Mijn Vader Een Struik Werd
16:10 Sage Femme
17:05 Down to Earth
17:35 Souvenir
18:45 My Cousin Rachel
19:00 Sprakeloos
19:25 Broers
21:00 Sage Femme
21:15 The Promise
21:30 The Sense Of An Ending

ZO 25 JUNI
11:00 Sage Femme
11:15 The Sense Of An Ending
11:30 Casper & Emma de Bergen in
13:20 The Eagle Huntress
13:50 My Cousin Rachel
15:10 Sage Femme
15:55 The Promise
16:10 Sprakeloos
17:30 Mountain
18:15 Sage Femme
18:30 The Sense Of An Ending
19:15 My Cousin Rachel
20:35 The Promise
20:50 Broers
21:20 The Circle

MA 26 JUNI
13:30 My Cousin Rachel
13:45 The Promise
14:00 Sage Femme
15:40 Sprakeloos
16:20 Broers
16:35 The Sense Of An Ending
18:30 Mountain
18:45 My Cousin Rachel
19:00 Sage Femme
20:30 ART HILVERSUM: 
 David Lynch - The Art Life
20:55 The Promise
21:15 Sprakeloos

DI 27 JUNI
13:30 The Eagle Huntress
13:45 My Cousin Rachel
14:00 Sage Femme
15:20 Mountain
15:55 The Promise
16:20 Sprakeloos
17:15 Ascent
18:30 Sprakeloos
19:00 Sage Femme
19:15 De Keuze Van Mijn Vader
20:35 My Cousin Rachel
20:55 The Promise
21:20 The Sense Of An Ending

WO 28 JUNI
13:30 Casper & Emma de Bergen in
13:45 Sprakeloos
14:00 Sage Femme
15:10 Mountain
15:50 De Keuze Van Mijn Vader
16:20 My Cousin Rachel
16:55 The Eagle Huntress
17:30 La Chana
18:30 Sprakeloos
18:45 The Sense Of An Ending
19:15 My Cousin Rachel
20:35 Sage Femme
20:55 The Promise
21:20 Les Fantômes d’Ismaël

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

Entreeprijzen: Normaal €8,50 65-plus €7,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 €6,50 Kinderfilms €6,50 Matinees ma t/m vr €7,00 Cineville €19,95 per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Abonnee worden van onze Filmkrant? 

Woon je binnen Hilversum dan is deze service gratis. 

Voor abonnees buiten Hilversum vragen we een bijdrage van €12,-. 

Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl

Wij accepteren alleen pin!

1 T/M 28 JUNI 2017

Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com

Op initiatief van Art Hilver-
sum (voorheen Stichting 
Open Atelierdagen Hil-

versum) start 29 mei wederom de 
Kunstmaand. Deze begint met de 
Open Atelierdagen (4 en 5 juni), 
waarop 39 kunstenaars hun ate-
liers openstellen.

Maar ook de weken daarna is er van alles te beleven 

op kunstgebied. In samenwerking met de Kunstuitleen, 
Museum Hilversum, Globe en De Stookplaats (Werf 35) 
worden er o.a. workshops, lezingen, een ‘affordable art’-
verkooptentoonstelling en concerten georganiseerd. Kijk 
op www.arthilversum.nl voor het complete programma.

In dit kader is er tijdens de Kunstmaand van maan-
dag 29 mei t/m maandag 26 juni wekelijks –om 20.30 
uur – een bijzondere kunstfilm te zien, waar steeds een 
inleiding aan voorafgaat.

DAVID LYNCH - THE ART LIFE 

Jon Nguyen volgt David Lynch (1946) al twaalf 
jaar. In 2007 was Nguyen producent van de do-
cumentaire ‘Lynch’, over het maken van diens ‘In-

land Empire’. Lynch is echter een gereserveerde man 
waardoor de film oppervlakkig bleef, vond Nguyen 
zelf. Met David Lynch: ‘The Art Life’ heeft hij nu 
een diepgravend portret gemaakt van de onverge-
lijkbare regisseur.

In de loop der jaren wist Nguyen Lynch ervan te over-
tuigen mee te werken aan deze film over zijn jeugd en 
de jaren die vooraf gingen aan zijn eerste lange film, 
‘Eraserhead’ uit 1977.

Lynch (1946) beleefde een plezierige jeugd in het 
idyllische Missoula (Montana), een klein provinciestadje 
dat later model stond voor bijvoorbeeld Lumberton in 
‘Blue Velvet’ en ‘Twin Peaks’ in de gelijknamige tv-serie. 
Hij studeerde aan de Pennsylvania Academy of Fine Arts 
in Philadelphia - toen een groezelige, vervallen stad, als 
het Los Angeles in ‘Mulholland Drive’, waar veel gebeurde 
dat het daglicht niet kon velen. 

Nguyen en co-regisseur Rick Barnes laten Lynch uitgebreid 
aan het woord, terwijl zijn verhalen geïllustreerd worden 
met beelden uit Lynch’ eigen fotoalbums. Het resultaat 
is een intiem en diepgravend portret van een volstrekt 
unieke kunstenaar.

VS 2016 90 min. Regie Jon Nguyen & Rick Barnes
LET OP: Engels gesproken, niet ondertiteld
     MAANDAG 26 JUNI 20.30 UUR 
De film wordt ingeleid door Brand Berghouwer, foto-
graaf en programmamaker van het Kenniscafé van de 
Volkskrant en De Balie.

DE MATTHÄUS MISSIE 
VAN REINBERT DE LEEUW 

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

tot Oestvolskaya. 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.

Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de Leeuw 
vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten 
tot aan 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
     MAANDAG 19 JUNI 20.30 UUR  
De film wordt ingeleid door Theo Butterhoff, bestuurslid 
van Art Hilversum

CHINA’S VAN GOGHS 

Van ‘Made in China’ naar ‘Created in China’: 
Deze documentaire is een indrukwekkende 
reis die symbool staat voor de Chinese droom 

van de 21e eeuw. Over een plaats waar dromen 
worden nagejaagd, maar ook net zo hard in duigen 
vallen.

Onder de rook van de stad Shenzhen in het Zuiden 
van China ligt het dorp Dafen, dat bekend staat om zijn 
talloze schilderstudio’s. Hier worden jaarlijks miljoenen 
kopieën van wereldberoemde westerse meesterwerken 
geschilderd. Filmmakers Yu Haibo en Kiki Tianqi Yu volgen 
de schilder Xiaoyong Zhao, die samen met zijn familieleden 
al zo’n 100.000 Van Goghs reproduceerde. Na al deze 
jaren voelt Zhao een diepe band met de schilder. Voor het 
eerst reist hij naar Europa om in het Van Gogh Museum de 
originele werken te zien en om een van zijn beste klanten, 
een Amsterdamse kunsthandelaar, te bezoeken.

China, Nederland 2016 81 min. Regie Yu Haibo, 
Kiki Tianqi Yu
     MAANDAG 12 JUNI 20.30 UUR  3h
De film wordt ingeleid door kunstenaar, programmama-
ker, theatermaker, schrijver en regisseur Wouter Stips.

ULTIMO TANGO 

‘Ultimo Tango’ is een prachtig liefdesverhaal 
over de twee bekendste tangodansers in 
de geschiedenis 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 dans-
ten 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. Nu, tegen het einde van hun levens, 
vertellen María en Juan het gehele verhaal aan een groep 
jonge tangodansers en choreografen uit Buenos Aires. 
Vanaf hun ontmoeting via de totale onbekendheid van 
de tango in de VS tot en met de uitverkochte zalen voor 

Broadway-hit ‘The Ultimate Tango’, waarin het paar de 
sterren van de hemel danste.

Argentinië, Duitsland 2015 85 min. Regie 
German Kral
     MAANDAG 5 JUNI 20.30 UUR  1t
De film wordt ingeleid door fotografe Eva Kasbergen.

Kunstliefhebbers opgelet! Kunstmaand Hilversum komt er weer aan 

Filmtheater-Hilversum
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@FilmHilversum
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