
 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

 8 maart Alberta
 15 maart After the Storm
  The Day Will Come
 22 maart Life, Animated
 29 maart A United Kingdom
 5 april Denial

VOORPREMIÈRE:
ALONE IN BERLIN

Berlijn juni 1940. Het echtpaar Otto en Anna 
(Brendan Gleeson en Emma Thompson) 
verzet zich in Berlijn op geheel eigen wijze 

tegen het naziregime. Een overtuigende ode 
aan menselijke moed en waardigheid in een 
omgeving van surveillance en intimidatie. Naar 
de gelijknamige bestseller van Hans Fallada.

Berlijn 1940. De stad is verlamd door angst. Ar-
beiderskoppel Otto en Anna Quangel leven in een 
vervallen appartmentenblok en proberen, net als hun 
omgeving, niet op te vallen terwijl de Nazi's heersen. 
Maar wanneer hun enige kind aan het front sterft, 
leidt hun verlies hen naar een uitzonderlijke vorm 
van verzet. Ze beginnen met het door de hele stad 
achterlaten van anonieme ansichtkaarten waarop 
ze Hitler en zijn regime aanvallen. Een daad waar de 
doodstraf op staat.

Al snel wordt hun stille strijd opgemerkt door de 
Gestapo-inpecteur Escherich, waarmee een moord-
dadig kat- en muisspel begint dat het nut van Otto en 
Anna’s daden en hun hernieuwde liefde voor elkaar 
alleen maar versterkt.  Een kleurloos leven verandert 
door hun vredige maar intensieve verzet weer in een 
warmhartig huwelijk. 

VK, Frankrijk, Duitsland 2016 103 min.  
Regie Vincent Perez Met Daniel Brühl, Emma 
Thompson, Brendan Gleeson 
     WO 29 MAART VANAF 18.30 UUR  

‘Alone In Berlin’ gaat 27 april officieel uit in Neder-
land, maar is woensdag 29 maart 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.

De Botswaanse prins Seretse Khama ver-
oorzaakt in de jaren ’40 van de vorige 
eeuw internationaal opschudding wan-

neer hij met een blanke Londense vrouw trouwt.
In 1947 ontmoet de prins van Botswana de Lon-

dense kantoorbediende Ruth Williams. Bevrijd door 
de sociale veranderingen van vlak na de oorlog voelen 
ze zich direct tot elkaar aangetrokken. Zij door zijn 
hoop op een betere wereld, hij door haar verlangen 
deze wereld te omarmen. Ondanks hun verschillen 
zijn ze elkaars gelijken. Het geplande huwelijk stoot 
op veel verzet, niet alleen van hun families maar ook 
van de Britse en Zuid-Afrikaanse regeringen. Het 
idee van een interraciaal echtpaar dat het buurland 
regeert, is ondenkbaar. Diplomatieke druk of niet, 

Seretse en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor 
elkaar. De strijd voor een leven samen veranderde hun 
land voor eeuwig en inspireerde de wereld. 

‘A United Kingdom’ – met een geweldige rol van 
David Oyelowo (‘Selma’, ‘The Butler’) als prins - is 
gebaseerd op feiten. Van regisseuse Amma Assante 
vertoonden wij eerder het bekroonde ‘Belle’. 

VS, VK 2016 111 min. Regie Amma Asante 
Met Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom 
Felton, Laura Carmichael, Jack Davenport
     VANAF 29 MAART  3gt

Meervoudig award-winnaar Hirokazu 
Kore-Eda (‘Nobody Knows’, ‘Our Little 
Sister’ en ‘Like Father, Like Son’) keert 

met ‘After the Storm’ terug met een gevoelig en 
krachtig verhaal over familiebanden.

“Ben je geworden wie je wilde zijn?”, vraagt zijn 
zoontje aan Ryota (Abe Hiroshi). Ryota was ooit een 
succesvol romanschrijver, maar werkt nu als privéde-
tective om de maandelijkse alimentatie bij elkaar te 
sprokkelen. Hij kampt met het verlies van zijn vader 
en raakt steeds meer vervreemd van zijn beeldschone 
ex-vrouw, zoontje en moeder. Een stormachtige zo-
mernacht biedt Ryota echter de kans om niet alleen 
de regie over zijn eigen leven te nemen, maar ook 
de band met zijn zoontje te versterken.

‘After the Storm’ is een verhaal over het achterla-

ten van het verleden en het bouwen van een betere 
toekomst. Kore-Eda verpakt dit in een verhaal dat je 
raakt. Over een man van middelbare leeftijd die toch 
nog probeert een beter persoon te worden. Want 
iedereen die ouder wordt,  betreurt wel eens hoe het 
allemaal is gegaan en probeert erachter te komen hoe 
het kan dat het leven niet is gelopen zoals hij of zij had 
gehoopt. In de traditie van ‘Still Walking’, ‘I Wish’ en 
‘Like Father, Like Son’ is dit een stevig en realistisch 
drama dat bovenal ontroert. Kore-Eda mocht voor 
dit drama de Online Film Critics Society Award voor 
Best Non-U.S. release in ontvangst nemen.

Japan 2016 117 min. Regie Hirokazu Kore-Eda 
Met Hiroshi Abe, Yoko Maki, Satomi Kobayashi 
     15 MAART T/M 5 APRIL  1t

Regisseur Eddy Terstall 
(‘Simon’, ‘Deal’) en 
zijn creatieve part-

ner Erik Wünsch maakten 
na ‘Meet Me in Venice’ 
opnieuw een film over 
een familieman met ge-
breken. De midlifecri-
sis waarin hij verkeert 
leidt echter al snel tot 
een zenuwslopend 
spektakel.

Reclameman Freek 
(Daniël Boissevain - 
‘All Stars’) heeft een 
geweldige vrouw 

(Eva Duijvestein) en zoon en succes in zijn werk, maar 
hij is niet tevreden. Een ontsnapping met zijn jonge 
minnares Alberta naar de gelijknamige provincie in 
Canada, moet uitkomst bieden. Bij het huisje in de 
bossen, wat hun medicijn tegen verveling hoort te 
betekenen, blijkt echter ook weinig te beleven. Al is 
het voornamelijk Alberta die daar last van heeft. De 
daarop volgende tragikomische en steeds groteskere 
verwikkelingen had Freek in zijn stoutste dromen 
niet kunnen voorzien. Zijn midlifecrisis wordt een 
zenuwslopend spektakel vol humor en relativering.
Het idee voor de film ‘Alberta’ kwam naar 
aanleiding van een vraag van KLM. Zij vonden 
de manier waarop Barcelona in films in beeld 
werd gebracht interessant en vroegen zich af 
of zoiets ook mogelijk was met als achtergrond 

de Canadese provincie Alberta. De KLM vliegt 
op Alberta en zit de ene helft van het jaar 
aardig vol, de andere helft niet. Je kunt dan een 
commercial maken, maar een speelfilm beklijft 
beter en gaat langer mee. Als mensen zien hoe 
mooi Alberta is, zou het ze op het idee kunnen 
brengen om daar heen te gaan. In ruil voor het 
mooi in beeld brengen van de provincie zorgde 
KLM voor een deel van de financiering. 
 
Nederland 2016 93 min. Regie Eddy Terstall, 
Erik Wünsch Met Daniel Boissevain, Jamie Grant, 
Eva Duijvestein
     8 MAART T/M 5 APRIL  3st

De nieuwe film van regisseur Andrea Arnold 
(‘Fish Tank’) is een road movie waarin de 
huidige generatie jongeren op zoek gaat 

naar vrijheid en liefde.
De 18-jarige Star (Sasha Lane) sluit zich aan bij 

een avontuurlijke groep jongeren die huis aan huis 
tijdschriften verkoopt. De groep wordt geleid door 
Krystal (Riley Keough, de kleindochter van Elvis Pre-
sley) en doorkruist al rebellerend en feestend de 
Amerikaanse Midwest in een busje. De brutale out-
siders sleuren het meisje mee in een avontuur dat 
uit grote party’s, prille liefde en het breken van vele 
wetten bestaat. Onderweg valt Star voor de charmes 
van haar opstandige collega Jake (Shia LaBeouf). 

Voor het script van ‘American Honey’ werd Arnold 
(ze schreef ook het verhaal) geïnspireerd door een 
New York Times artikel uit 2007 over de zogenaamde 
‘mag crew kids’: de magazine verkopende kinderen 
die al rebellerend van deur naar deur tuimelden. Qua 
thematiek valt de film precies binnen die van al haar 

films: sociale ongelijkheid en gevaarlijke verlokkingen 
vieren hoogtij in een wereld vol provocerende types. 
Het grootste verschil is dat Arnold voor het eerst 
buiten het Verenigd Koninkrijk filmde. 

The Guardian wist de film treffend te omschrijven 
door te opperen dat hij voor de één een tijdloze 
coming-of-age is, voor de ander een hedendaagse 
‘Easy Rider’ of misschien toch een film in de traditie 
van Larry Clark en Gus van Sant waarin feesten en 
opgroeien vaak hand in hand gaan. ‘American Honey’ 
heeft reeds vele prijzen gewonnen, waaronder de Jury 
Prijs in Cannes en die voor Beste Britse Onafhankelijke 
Film, Beste Regie en Beste Actrice (Sasha Lane) bij de 
British Independent Film Awards.

VK 2016 158 min. Regie Andrea Arnold Met 
Sasha Lane, Shia LaBeouf, McCaul Lombardi, 
Arielle Holmes
     9 T/M 24 MAART  4th

Unieke documentaire over de autistische 
Owen. Op driejarige leeftijd stopt deze 
energieke babbelaar plots met praten. 

Autisme doet hem wegglijden in een donkere 
en afgesloten wereld. Er lijkt geen weg terug te 
zijn. De volgende vier jaar reageert Owen maar 
op één ding: Disney-films.

Wanneer zijn vader op een dag de pop Iago pakt 

(de papegaai uit Aladdin) en in die rol tegen Owen 
begint te praten, antwoordt hij hem plots met een 
zinnetje uit de film. Een keerpunt voor Owen en zijn 
familie. Hij leert zich uit de drukken aan de hand van 
dialogen uit de tientallen Disney-films die hij uit het 
hoofd kent. De rest van de familie neemt op haar 
beurt de rollen over van andere Disney-figuurtjes. 
De tekenfilms maken een weg vrij die als voorgoed 
afgesloten werd beschouwd. 

Owen en de wereld rondom hem leren elkaar 
begrijpen. Met zijn uitgebreide arsenaal aan verha-
len en dialogen maakt hij zich klaar om het hoofd te 
bieden aan de uitdagingen die het leven voor hem in 
petto heeft. Deze opmerkelijke geschiedenis wordt 
prachtig vormgegeven door de mix van scènes uit 
Disneyfilms en nagetekende gebeurtenissen uit het 
leven van Owen. De film stelt vragen over het hoe en 
waarom van zijn identificatie met tekenfilmfiguren, 
maar is bovenal een pleidooi voor liefde en begrip 
vanuit de omgeving. Een hartverwarmend verhaal 
en een terechte winnaar van Sundance en andere 
festival-awards. Genomineerd voor de Oscar Beste 
Documentaire.

VS 2016 89 min. Regie Roger Ross Williams 
Documentaire
     VANAF 22 MAART  1

De allerbeste Deense acteurs, Sofie Gråbøl 
(‘The Killing’) en Lars Mikkelsen (‘The 
Killing’, ‘House of Cards’) komen samen 

in dit indrukwekkende internaatdrama waaruit 

toch ook hoop en fantasie spreekt. Gebaseerd 
op een aantal waargebeurde delicten in Deense 
weeshuizen en internaten in de jaren ’60 - terwijl 
het land juist groei en voorspoed genoot.

Er wordt dagelijks gedemonstreerd tegen de oor-
log in Vietnam, de media berichten over de strijd om 
de eerste man op de maan en in heel Europa komt 
een nieuwe jeugdcultuur op. Voor Erik en zijn broertje 
Elmer zijn dromen over vrijheid en blijheid ver weg. 
Wanneer hun alleenstaande moeder ernstig ziek 
wordt, stuurt de staat hen naar een jongensinternaat. 

De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. Aan het 
hoofd staat de rechtlijnige directeur Heck (Mikkelsen). 
Hij gebruikt de jongens als goedkope werkkrachten 
en houdt ze in het gareel met lijfstraffen, vernede-
ringen en medicijnen. Ook de andere werknemers 
van het internaat houden zich strikt aan zijn hard-
vochtige regime, met uitzondering van de nieuwe 
lerares (Gråbøl). Bewapend met zeer levendige ver-
beeldingskracht en een flinke dosis durf, zoeken de 
broertjes een uitweg.

Denemarken 2016 120 min. Regie Jesper W. 
Nielsen Met Sofie Gråbøl, Lars Mikkelsen, Lars 
Ranthe, Harald Kaiser Hermann, Albert Rudbeck 
Lindhardt
     15 MAART T/M 5 APRIL  3ga
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FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME
In samenwerking met Museum Hilversum

KINDER- EN FAMILIEFILMS

GAY FILM NIGHT

Dinsdag 21 maart is de derde editie van 
Hilversum in Gesprek. Dan te gast: auteur 
Herman Koch, schrijver van het Boeken-

weekgeschenk 2017. Hij publiceerde onlangs 
de roman ‘De Greppel’. Hij wordt geïnterviewd 
door journaliste Cisca Dresselhuys.

Herman Koch (1953) is bekend als schrijver en tele-
visiemaker (Jiskefet). In 2009 kwam ‘Het Diner’ uit, de 
roman waarmee hij wereldberoemd werd. De rechten 
van ‘Het Diner’ zijn aan bijna 50 landen verkocht 
en de roman stond wekenlang op de bestsellerlijst 
van The New York Times. Wereldwijd werden er 
meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Op 
het Filmfestival van Berlijn is onlangs de Amerikaanse 
verfilming van ‘Het Diner’ in première gegaan met 
Richard Gere in een van de hoofdrollen. Herman 
Koch is auteur van het Boekenweekgeschenk 2017 
‘Makkelijk leven’. Zijn meest recente roman is ‘De 
Greppel’, over een Amsterdamse burgemeester die 
de weg kwijtraakt. Eerder verschenen van hem o.a. 
‘Zomerhuis met Zwembad’ en ‘Geachte Heer M.’, die 
beide lovend werden ontvangen.

De keuzefilm van Herman Koch is het veelbe-
kroonde ‘Hell or High Water’. 

DINSDAG 21 MAART 
19.30 – 20.30 uur Gesprek met Herman Koch o.l.v. 
Cisca Dresselhuys (60 min.)
20.30 – 21.00 uur pauze en mogelijkheid tot het 
laten signeren van boeken 
21.00 uur Herman Kochs keuzefilm ‘Hell or High 
Water (102 min.)

Kaarten Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als u ook 
naar de film gaat, krijgt u twee euro korting op het 
filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm 
slechts € 14,-. Filmkaartjes zijn ook los te koop.

Op dinsdag 25 april zal Gloria Wekker, emeritus 
hoogleraar sociale en culturele antropologie, te 
gast zijn bij Hilversum in Gesprek.

Op zondag 26 
maart vertonen 
we ter gelegenheid van het Movies 

that Matter festival een extra MtM voorstel-
ling. En wel een heel bijzondere. Je ziet dan de 
voorpremière van ‘Bram Fischer’, de nieuwste 
film van de Nederlandse regisseur Jean van de 
Velde (‘Wit Licht’, ‘Hoe Duur was de Suiker’), 
die in wereldpremière gaat tijdens het Movies 
that Matter festival (21 maart tot en met 1 april 
in Den Haag).

In het Zuid-Afrika van 1963, waar de onvrede tegen 
de ongelijkheid groeit, worden op een middag in het 
dorpje Rivonia bij een inval de kopstukken van het ANC 
(Afrikaans Nationaal Congres) opgepakt. Aan deze 
groep wordt een negende lid, dat al eerder gevangen 

genomen was, toegevoegd: Nelson Mandela. Er is 
het blanke regime veel aan gelegen om de groep als 
voorbeeld te stellen en tot de doodstraf veroordeeld te 
krijgen. Gerespecteerd advocaat Bram Fischer neemt 
hun verdediging op zich. Het is de start van een proces 
waarin Fischer heikele paden bewandelt.
Wat het regime niet weet, is dat Fischer eigenlijk de 
tiende verdachte had moeten zijn. Als de geheime 
politie gaandeweg Fischers dubbelrol ontdekt, komt 
Fischer voor een moreel dilemma te staan: verkiest 
hij de verdediging van zijn cliënten boven zijn eigen 
veiligheid en dat van zijn gezin?

Peter Paul Muller (‘Gooische Vrouwen’, ‘De Domi-
nee’) speelt de hoofdrol van advocaat Bram Fischer, 

de raadsman van Nelson Mandela met een gevaarlijke 
dubbelrol. 

Nederland 2016 124 min. Regie Jean van de 
Velde Met Peter Paul Muller, Antoinette Louw, 
Sello Motloung
     ZONDAG 26 MAART  4gt

De leerlingen van een middelbare school 
kijken vreemd op als een nieuwe leer-
ling het schoolplein opkomt. Lorenzo, 

die door pleegouders uit een tehuis is gehaald, 
maakt er geen geheim van dat hij homo is. 

Dat maakt hem tot mikpunt van heel wat treite-
rijen, maar daar trekt hij zich niet veel van aan. Met 
twee andere outsiders van de school krijgt hij goed 
contact: met de vrijgevochten Blu en de schuchtere 
Antonio. Blu heeft de reputatie van een slet gekregen 
toen een filmpje werd rondgestuurd waarin te zien 

was hoe ze, dronken gevoerd, met verschillende jon-
gens vrijde. Antonio is de ster van het basketbalteam, 
maar buiten de sportzaal een stille, verlegen jongen. 
Het drietal is al snel onafscheidelijk en neemt het 
op tegen de pestkoppen van de school. Maar een 
schuchtere kus verandert alles…

Italië 2016 102 min. Regie Ivan Cotroneo
Met Rimau Ritzberger Grillo, Valentina Romani, 
Leonardo Pazzagli
     MAANDAG 20 MAART  3g

‘Het doet zo zeer’ is een documentaire 
waarin schrijfster Heleen van Royen 
(‘De gelukkige huisvrouw’, ‘De harts-

vriendin’) een portret schetst van haar moeder. 
Van zeer dichtbij: Heleen bedient zelf de camera. 

In een periode van ruim een jaar volgt ze haar 
moeder in alledaagse situaties en bij de tocht langs 
artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke be-

slissingen over verhuizen en euthanasie en kostbare 
vrolijke momenten van samenzijn wisselen elkaar af. 
Liefdevol, herkenbaar, pijnlijk en vaak bijzonder grap-
pig, met dank aan moeder Margreet Breed.

Nederland 2017 85 min. Regie Heleen van 
Royen Documentaire
     T/M 4 APRIL  1t

In ‘Jackie’ kruipt Oscarwinnares Natalie Port-
man (‘Black Swan’) in de huid van First Lady 
Jackie Kennedy. 
Regisseur Pablo Larraín maakte niet zomaar een 

biografisch drama, maar toont in een ingenieuze 
cocktail van politiek, trauma en geheugen ook de rol 
van de media in de geschiedschrijving. De film vertelt 
het verhaal van de moord op John F. Kennedy en de 
vier dagen van nationale rouw door de ogen van de 

charismatische First Lady. De vrouw in rouw moest 
zich uiterlijk sterk houden om een geschokte natie 
gerust te stellen en het beeld van haar echtgenoot 
voor de eeuwigheid te bepalen. 

VS 2016 100 min. Regie Pablo Larraín
Met Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig, John Hurt
     HELE MAAND DOOR  4gt

Robert Frank (1924) is een revolutionair op 
het gebied van fotografie en onafhankelij-
ke film. Hij maakte foto- en filmdocumen-

taires van onder andere  de Welsh mijnwerkers, 
de Peruaanse Indianen, The Stones, Londense 
bankiers en de Amerikanen. Regisseur Laura 
Israel geeft met ‘Don’t Blink’ een inkijkje in het 
leven van deze teruggetrokken artiest.

Zelfs zijn vrienden zeggen dat fotograaf en filmer 
Robert Frank een moeilijk mens is. De nu 91-jarige 
Frank is wars van in zijn ogen onterechte aandacht 
en wil tot op de dag van vandaag niets weten van 
rijkdom en faam. Frank, vooral bekend geworden van 
zijn baanbrekende fotoboek ‘The Americans’ (1958) 
waarin hij met een kritische blik het alledaagse leven 
in Amerika in beeld bracht, heeft altijd meer belang 
gehecht aan de expressie van zijn gevoelens dan aan 
technische vaardigheden. Dat leverde hem de bijnaam 
‘dichter onder fotografen’ op. Hij geldt ook als een 
cultfiguur, die van dichtbij de Beat Generation volgde 
en in beeld bracht. 

Laura Israel heeft jarenlang Franks films gemon-
teerd. Zij is een van de weinigen met wie hij een 
goede band heeft en met wie hij op vertrouwelijke 
voet staat. Dat resulteerde in een uiterst persoonlijk 
portret van een even gecompliceerde als getroe-
bleerde kunstenaar.

VS 2015 82 min. Regie Laura Israel 
Documentaire Engels gesproken, niet 
ondertiteld
     MAANDAG 27 MAART  

Iedere laatste maandagavond van de maand vertonen 
we een nieuwe kunstdocumentaire in Cracking the 
Frame. De film wordt ingeleid door Brand Berghou-
wer, fotograaf en programmamaker van het Ken-
niscafé van de Volkskrant en De Balie.

Bezoekers van deze film kunnen met hun film-
kaartje gratis iemand meenemen naar Museum Hil-
versum. En bezoekers van Museum Hilversum krijgen 
op vertoon van een museumkaartje € 1,50 korting 
op een filmkaartje voor deze film (niet in combinatie 
met andere kortingen). Museum Hilversum vind je aan 
de Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor meer informatie: 
www.museumhilversum.nl.

Het romantische drama ‘Loving’ vertelt het 
waargebeurde verhaal over de moed en 
vastberadenheid van Richard en Mildred 

Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaan-
se vrouw uit de staat Virginia die verliefd werden 
en in 1958 trouwden, maar moesten vechten 
voor hun huwelijk.

Richard en Mildred trouwen in Washington, maar 
in hun thuisstaat Virginia zijn interraciale huwelijken 
verboden. Nadat ze zijn aangegeven worden ze ge-
vangen gezet. Dat is het begin van een jarenlange 

strijd om niet alleen hun huwelijk, maar ook dat van 
anderen in de gehele V.S. wettig te laten verklaren. 
Dit waargebeurde verhaal van regisseur Jeff Nichols 
(‘Midnight Special’, ‘Mud’) werd genomineerd voor 
twee Golden Globes voor de hoofdrolspelers en le-
verde Negga zelfs een Oscarnominatie op.

VK, VS 2016 123 min. Regie Jeff Nichols Met 
Ruth Negga, Joel Edgerton, Michael Shannon
     T/M 15 MAART  a

Soms geeft een vriendschap je vleugels. De 
paden van Lukas en de kleine arend Abel 
kruisen elkaar als Abel uit zijn nest wordt 

geduwd door zijn sterkere broer. Wanneer Lukas 
hem vindt, neemt hij hem onder zijn hoede en 
de twee worden beste vrienden.

Na het overlijden van Lukas’ moeder is het moei-
lijk communiceren met zijn weinig begripvolle vader. 

De vriendschap met de arend 
komt op het juiste moment. 
Maar Abel blijft natuur-

lijk wel een roofvogel… Zal Lukas hem ooit kunnen 
leren vliegen?

Oostenrijk 2016 98 min. Regie Gerardo 
Olivares, Otmar Penker Met de stemmen van 
Sander de Heer, Tom Bohmer, Finn Poncin, Nine 
Meijer
     T/M 5 APRIL  2a

Tiener Zahira trapt lol met haar vriendin-
nen, gaat op stap en heeft verkering. 
Net zoals de meeste Waalse meisjes van 

haar leeftijd. Ze heeft een goede band met haar 
Pakistaanse ouders, totdat zij haar willen uit-
huwelijken aan een man die ze niet kent. Een 
onverwachte zwangerschap dwingt haar een 
moeilijke beslissing  te nemen.

De  Belgisch-Pakistaanse Zahira is nog maar acht-
tien en staat nu al voor een gecompliceerd dilemma. 
In het ‘vrije’ westen, waar ze opgroeide, is het heel 
normaal om als vrouw te beslissen over je eigen lot. 
Maar haar familie denkt daar heel anders over. Haar 

ouders willen haar uithuwelijken aan een Pakistaanse 
man. Het is in hun ogen al heel progressief dat ze 
zelf de keuze mag maken uit drie kandidaten die 
ze via Skype kan ontmoeten. Zahira heeft echter al 
een Belgisch vriendje en blijkt ook nog zwanger van 
hem te zijn. Verscheurd door het verlangen haar 
eigen koers te bepalen en de liefde voor haar familie 
staat Zahira voor een levensbepalende keuze. Hoe 
echter te kiezen wanneer ze de gevolgen nauwelijks 
kan overzien?

België, Pakistan, Frankrijk, Luxemburg 
2016 95 min. Regie Stephen Streker Met Lina 
El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 
Nederlands ondertiteld
     DI 14 MRT, DAARNA VANAF 30 MRT  3g

Deze voorpremière wordt ingeleid door Lisanne 
Drost. Zij is bij het Verwey-Jonker Instituut werk-
zaam als onderzoeker en projectleider op het terrein 
van veiligheid, rechtshandhaving en rechtspleging. 

Te zien in het kader van Movies that Matter on 
Tour, het landelijke film- en debatprogramma in sa-
menwerking met Amnesty International.

De brutale eend So-
lan zet het kleine 
Noorse dorpje opnieuw 

op stelten. Wanneer hij hoort 
over de traditionele kaasrace 
tussen zijn eigen stad en het na-
burige dorp, zet hij alles op alles om zichzelf 

te bewijzen als een echte 
racekampioen.

Noorwegen 2015 78 min. 
Regie Rasmus A. Sivertsen 

Nederlands gesproken
     T/M 5 APRIL  1

Nieuw drama van regisseur Boudewijn Koo-
le, waarin we dochter Roos volgen tijdens 
haar jaarlijkse bezoek aan haar moeder.

Moeder Louise was ooit een wereldberoemde 
pianiste, maar heeft de concertpodia vaarwel gezegd 
en leidt nu, samen met haar jongste zoon, een rustig 
leven in de prachtige natuur van het Noorse Indre 
Troms. Ieder jaar komt haar dochter Roos langs, maar 

dit keer heeft Roos slecht nieuws. Met hoofdrol-
len voor Rifka Lodeizen (‘Tonio’) en Elsie de Brauw 
(‘Cloaca’).

Nederland 2017 91 min. Regie Boudewijn 
Koole Met Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Jakob 
Oftebro
     T/M 20 MAART  3ast

Deze winnaar van de Oscar voor Beste 
Film en voor Beste Mannelijke Bijrol 
(Mahershala Ali – ‘House Of Cards’) is 

een tijdloos verhaal over menselijke relaties en 
zelfontdekking. We volgen een gekleurde man 
van kindertijd naar volwassenheid en zijn wor-
steling om zijn plaats in de wereld te vinden. 
Adembenemend mooi, ontroerend en origineel.

De film bestaat uit drie delen, waarin steeds een 

andere levensfase van de jongen Chiron centraal 
staat. ‘Moonlight’ is lovend ontvangen, kreeg van 
de pers een vijfsterrenregen, en werd door The New 
York Times uitgeroepen tot ‘een van de beste films 
van het jaar’.

 
VS 2016 111 min. Regie Barry Jenkins Met 
Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson
     HELE MAAND DOOR  3gatdh

Na dertien jaar celstraf keert Tanner (Ben 
Foster) terug naar zijn familielandgoed, 
waar zijn broer Toby (Chris Pine) en neef-

jes wonen. Wanneer ze dreigen hun ouderlijk 
huis te verliezen, beginnen de onafscheidelijke 
broers Tanner en Toby 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 naar zijn pensioen uitkijkt, 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 
genomineerd voor maar liefst vier Oscars.

VS 2016 102 min. Regie David Mackenzie
Met Ben Foster, Chris Pine, Jeff Bridges 
     21 MAART  4gt

★★★/2 ‘Prachtige natuurfilm over 
een jongen en zijn arend’ Filmtotaal

DON’T BLINK - ROBERT FRANK

2

LAATSTE 
KANS

met Herman Koch
DINSDAG 21 MAART 19.30 uur

VERDWIJNEN

MOONLIGHT

JACKIE

★★★★★ De Filmkrant 
★★★★★ de Volkskrant

HET DOET 
ZO ZEER

LOVING

HELL OR HIGH 
WATER

Movies that Matter voorpremière:    BRAM FISCHER

met voorpremière:

NOCES
[A WEDDING]

UN BACIO LUKAS & ABEL: 
VLEUGELBROERTJES

SOLAN EN LUDWIG: DE GROTE
KAASRACE★★★★ de Volkskrant 

★★★★ Cinemagazine
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Een duister verhaal van eigen bodem. De 
Nederlandse regisseur Martin Koolhoven 
(‘Oorlogswinter’) maakte met ‘Brimstone’ 

een epische en gewelddadige western over een 
stomme vrouw (Dakota Fanning) en een door 
haar geobsedeerde dominee (Guy Pearce) in een 
Amerikaanse kerkgemeenschap. 

Het is het einde van de 19e eeuw. Het leven van 
de jonge vrouw Liz en dat van haar gezin komt in 
serieus gevaar wanneer er een huiveringwekkende 
dominee in hun leven verschijnt. 

Nederland, Duitsland, België, Frankrijk 
2016 148 min. Regie Martin Koolhoven Met 
Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van Houten
     25 EN 27 MAART  4gst

Gezegend met een onwaar-
schijnlijke hoeveelheid li-
chaamskracht en elegantie 

bestormde Sergei Polunin op zeer 
jonge leeftijd de professionele bal-
letwereld. Hij maakte grote indruk en 
werd de jongste eerste solist die het 
Londense Royal Ballet ooit had gehad. 
Toen hij 25 jaar was werd het succes 
hem echter teveel. 

Zijn beroemdheid maakte hem zelfdes-

tructief en zijn talent zag hij steeds meer als een 
zware last dan als een gave. Deze documentaire 
biedt een unieke kijk in het leven van een complexe 
jongeman, die eigenhandig een online-hit van ballet 

wist te maken. Hij heeft ballet zo-
als we het kennen volledig weten 

te veranderen en naar een ander 
niveau getild. Maar tegen welke prijs? Is 

het mogelijk je ooit nog vrij te voelen als je het 
meest waardevolle bezit van de balletwereld bent? 
De kijker wordt een blik geboden op de kindertijd van 

Polunin toen hij in de studio al de hoge spron-
gen van een professional maakte. Ook zien we hem 
tijdens het hoogtepunt van zijn succes, toen hij zich 
ongelukkig voelde en uit het Royal Ballet stapte. 

Het grote publiek kent Polunin voornamelijk van de 
videoclip van Hozier’s ‘Take Me To Church’ waarin 
hij dramatisch en gepijnigd over de dansvloer glijdt. 
De videoclip is ondertussen al meer dan 14 miljoen 
keer bekeken op YouTube. Onlangs vertelde Polunin 
aan The Guardian dat hij toch hoopt terug te keren 
bij het Royal Ballet, maar dan als gastartiest. De 
reden? Zodat hij meer kan dansen met de eveneens 
beroemde balletdanseres Natalia Osipova, met wie 
hij inmiddels een relatie heeft.

VK 2016 85 min. Regie Steven Cantor Met 
Sergei Polunin Documentaire
     VANAF 16 MAART  1

Collageachtig portret van drie mannen 
op zoek naar een droom. Tom Waits (‘DJ 
Zack’), John Lurie (‘pooier Jack’) en Ro-

berto Benigni (‘verdwaalde toerist’) ontsnappen 
uit een gevangenis in de bayou van Louisiana 
en proberen de draad van hun onthechte levens 
op te pakken, in deadpan komedie stijl en met 
songs van Tom Waits. 

‘Down By Law’ zet de conventies van het sub-
genre van de ontsnappingsfilm overboord door te 
concentreren op de relaties tussen de mannen, en 

niet zozeer op de voorbereiding en uitvoering van de 
ontsnapping. De film was de eerste samenwerking 
tussen Jarmusch en de Nederlandse cameraman Rob-
bie Müller, bekend van zijn werk met Wim Wenders. 
Zijn langzaam bewegende beelden waarbij hij de stad 
New Orleans en de moerassen in beeld brengt, zijn 
bepalend voor de sfeer van de film.

VS, Duitsland 1986 106 min. Regie Jim Jarmusch 
Met John Lurie, Tom Waits, Roberto Benigni
     19 EN 21 MAART  2gt

Internationale topexposities zijn er het hele 
jaar door, maar vaak ontbreekt de tijd om 
ze te gaan bezoeken. Exhibition On Screen 

brengt in samenwerking met topmusea en 
kunstinstituten spraakmakende tentoonstel-
lingen naar het witte doek. Kijkers lopen niet 
alleen door de tentoonstelling, ze krijgen ook 

boeiende informatie aangeboden in interviews 
met curatoren, kunstenaars en restauratoren. 

De Exhibition on Screen films bieden een meesle-
pende, filmische reis langs ’s werelds meest geliefde 
kunst en hun makers. En nu dus ook gewoon vanuit 
de comfortabele bioscoopstoel in mediastad Hilver-
sum. In maart starten we met:

Duik in het eerste deel van de nieuwe se-
rie Exhibition on Screen in de levendige 
verbeelding van de  visionair Hierony-

mus Bosch. Wie was hij? Waarom resoneren zijn 
vreemde en fantastische schilderijen nu meer 
dan ooit bij kunstlief-
hebbers? Hoe weet 
hij de kloof tussen de 
middeleeuwen en de 
renaissance te overbrug-
gen? Waar kwamen zijn 
onconventionele en tijdloze 
creaties vandaan?

Ontdek de antwoorden op 
deze vragen en meer in deze 
opmerkelijke nieuwe film. ‘The 
Curious World of Hieronymus 
Bosch’ toont de veelgeprezen 

Finland 1962. De 25-jarige bokser Olli Mäki 
traint voor de wedstrijd van zijn leven: het 
wereldkampioenschap. Het is de eerste 

keer ooit dat een Fin de finale heeft gehaald, 
waardoor de bescheiden Olli plotseling in het 
middelpunt van de belangstelling staat. Hij voelt 
de druk van zijn ambitieuze coach, van de media 
en het hele land dat uitkijkt naar zijn overwin-
ning. Het is dan ook de slechts mogelijke timing 
voor Olli om tot over zijn oren verliefd te worden 
op Raija…

Geschoten in prachtig zwart/wit en bekroond op 
vele festivals. Een heerlijke romantische feelgoodfilm 
die weinig van doen heeft met het vechtfilm-genre.

Finland, Zweden, Duitsland 2016 92 min. 
Regie Juho Kuosmanen Met Oona Airola, Eero 
Milonoff, Jarkko Lahti
     28 MAART  2g

Magallanes werkt als taxichauffeur 
in Lima. Op zekere dag stapt er een 
vrouw in zijn taxi die hij herkent als 

Celina. Als jonge soldaat in het Peruaanse leger 
ontmoette hij haar voor het eerst. Celina was 
toen 14 jaar. Tijdens de strijd met de guerillabe-
weging het Lichtend Pad werd Celina gevangen 

gehouden en misbruikt door de kolonel onder 
wie Magallanes diende. Diezelfde, ietwat se-
niel geworden kolonel, vervoert hij nu, twintig 
jaar later, regelmatig in zijn taxi. Celina herkent 
Magallanes niet. 

Vastbesloten zich over haar te ontfermen  verzint 
hij een listig en riskant plan. Door de kolonel te chan-

teren wil Magallanes een grote som geld vergaren 
waarmee Celina haar schulden kan aflossen. Op die 
manier probeert hij de open wonden uit het verleden 
alsnog te genezen. Maar in zijn poging Celina te hel-
pen en te beschermen raakt hij uiteindelijk verstrikt 
in een gevaarlijk wespennest. 

Het filmdebuut van de Peruaanse regisseur Salva-
dor del Solar is gedeeltelijk gebaseerd op de roman 
‘La Pasajera’ van schrijver Alonso Cuento. Magal-
lanes is een socio-politieke film in de vorm van een 
levendige thriller, waarbij de filmkijker geconfronteerd 
wordt met de louche deals, leugens en corruptie 
van complexe, getraumatiseerde en tegenstrijdige 
karakters. Maar Magallanes is ook het verhaal van 
twee mensen die aan elkaar vastgeketend zitten door 
een vreselijk geheim. De kans zichzelf te bevrijden 
van het overweldigend gewicht van hun verleden 
hangt af van moed en de bereidheid tot vergeving. 

Argentinië, Peru, Colombia, Spanje 2015 
109 min. Regie Salvador del Solar Met Damián 
Alcázar, Tatiana Astengo, Jairo Camargo
     23 MAART T/M 5 APRIL  1

Jarmusch’ eerste 
succes geldt nog 
steeds als mijl-

paal in de geschie-
denis van de Ameri-
kaanse independent 
film. Winnaar van de 
Gouden Camera en 
het Gouden Luipaard. 
Droogkomisch por-
tret van een stel post-
punktwintigers die 
weinig met hun leven 

weten aan te vangen. Hoofdrol voor John Lurie. 
New Yorkse ‘hipster’ Willie (jazzmuzikant John 

Lurie) krijgt onverwacht bezoek van zijn zestienjarige 
Hongaarse nichtje. Na enkele dagen vertrekt zij weer 
naar een tante in Cleveland. Willie en zijn vriend Eddie 
vervelen zich stierlijk en besluiten een jaar later om 
Eva op te zoeken. De leegte in hun leven blijft. De 
minimalistische plot van Stranger than Paradise valt 
uiteen in drie delen: ‘The New World’ speelt zich af 
in New York, ‘One Year Later’ in Cleveland en het 
derde ‘Paradise’ in Florida. Elk lang zwart-wit shot 
wordt afgesloten met een zwart beeld, gelardeerd 
met muziek van Screaming Jay Hawkins.

VS, Duitsland 1984 90 min. Regie Jim Jarmusch 
Met John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson
     12 EN 13 MAART  

Tussen IJsland en Schotland liggen de 
adembenemend mooie Faeröer eilanden. 
Op de rotsachtige heuvels groeit weinig, 

dus leeft het inheemse volk al eeuwenlang van 
walvisvlees en zeevogels. Het voortbestaan van 
deze traditionele manier van leven wordt echter 
vandaag de dag bedreigd. Het aantal vogels 
neemt sterk af en het walvisvlees zit vol met 

giftige stoffen als kwik. 
Een lokale toxicoloog heeft ontdekt dat het 

eten van het verontreinigde vlees een cognitieve 
groeiachterstand bij kinderen veroorzaakt, en 
waarschijnlijk ook gelinkt kan worden aan diverse 
gezondheidsproblemen bij de eilandbewoners. 
Daarnaast komt er druk op de bevolking van bui-
tenaf om te stoppen met de walvisjacht. Honderden 

activisten komen naar de eilanden, vastberaden 
om (fysiek) in te grijpen. Dit alles leidt tot een 
defensieve houding van de eilandbewoners die 
vast willen houden aan hun tradities.

VK, Denemarken 2016 82 min. Regie Mike Day 
Documentaire 
     VANAF 30 MAART  

Polen 1990. Er waait een wind van veran-
dering door het land. Het communistische 
juk is afgeworpen en de Polen proeven 

voor het eerst de vrijheid, maar zijn ook onzeker 
over hun toekomst.

Vier vrouwen in een provinciestad worstelen 

met eenzaamheid en de zoektocht naar affectie. 
Ze wonen in hetzelfde flatgebouw, in de grauwe, 
verstikkende Oostblok-bouw. Agata is een jonge 
moeder in een ongelukkig huwelijk en verliefd op een 
priester. Renata is een oudere lerares die gefascineerd 
is door haar buurvrouw Marzena, een voormalige 

lokale beauty-queen die droomt van een model-
lencarrière, wier echtgenoot al jaren in Duitsland 
werkt. Marzena’s zus Iza, directrice van de school, 
heeft een geheime relatie met de getrouwde vader 
van een van de leerlingen.

‘United States of Love’ is schitterend gefilmd in 
verbleekte pastelkleuren, een handelsmerk van de 
Moldavische cameraman Oleg Mutu. Hij is bekend 
van vele films uit de Roemeense new-wave, zoals ‘4 
maanden, 3 Weken, 2 dagen’ en ‘Beyond the Hills’ 
van Christian Mungiu, ‘The Death of Mr. Lazarescu’ 
van Cristi Puiu. Mutu weet op eigen, onnavolgbare 
wijze gevoelens in beeld te vangen en daarmee onder 
de huid van het personage te kruipen.

Polen, Zweden 2016 104 min. Regie Tomasz 
Wasilewski Met Julia Kijowska, Magdalena 
Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz
     30 MAART T/M 5 APRIL  1

In vervolg op de succesvolle documentaire 
‘De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw’ 
(Bekroond met de Kristallen Film voor meer 

dan 10.000 bezoekers) van Cherry Duyns, is nu 
de integrale uitvoering van de Matthäus Pas-
sion te zien. 

Het is Cherry Duyns’ complete registratie van de 
aangrijpende uitvoering in De Nieuwe Kerk, gediri-

Een ingetogen drama over een vrouw die op 
een nieuw hart wacht en ouders die voor 
de keuze staan het hart van hun aangere-

den tienerzoon al dan 
niet te doneren. 

Vroeg in de och-
tend trekken drie 
surfers naar zee om 

DE MATTHÄUS 
PASSION VAN 
REINBERT 
DE LEEUW

★★★★★ ‘Hartveroverende, weldadige, 
verfrissende film’ NRC  ★★★★ de Volkskrant

★★★★ ‘Brimstone is een 
duistere, bloederige western 
met een niet mis te verstane 
feministische boodschap die 
absoluut niet teleurstelt.’ NRC

geerd door Reinbert de Leeuw. Met solisten Joanne 
Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), Christopher 
Watson (tenor), Tomáš Král (bas), Andreas Wolf 
(Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland 
Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het Roder 
Jongenskoor. Concertmeester: Judith Steenbrink.

Nederland 2017 178 min. + pauze Regie 
Cherry Duyns      VANAF 18 MAART  1

Kaartjes zijn € 10,- / Cineville ook geldig.

‘Bij Reinbert de Leeuws Matthäus tellen beleving en 
muzikale waarheid, die altijd plooibaar is. ’Frits van 
der Waa, Volkskrant.

KLASSIEKERS VAN 
JIM JARMUSCH

Jarmusch is een van de grootste levende 
filmmakers, met een voorliefde voor bui-
tenstaanders die geen echte richting in 

het leven lijken te hebben en bij toeval ergens 
belanden – net als in het echte leven. Ze zijn 
vreemdelingen in hun eigen land. Zijn losjes ge-
componeerde, vaak droogkomische films tonen 
juist de alledaagse gebeurtenissen die de meeste 
mensen voor lief nemen. 

Begin februari ging 
Jim Jarmusch’ meester-
lijke ‘Paterson’ bij ons 
in première. Deze is 
nog twee keer te zien 
deze maand en ook 
vertonen we twee klas-
siekers van zijn hand: 
Stranger than Paradise 
(1984) en Down by Law 
(1986).

de golven te trotseren. Op de weg terug krijgen 
ze een ongeval. De negentienjarige Simon Limbres 
wordt in comateuze toestand naar het ziekenhuis 
gebracht, waar de arts constateert dat hij hersendood 
is. Hij wordt door machines in leven gehouden. Zijn 
ouders moeten snel de moeilijke beslissing nemen 
over mogelijke orgaandonatie. Tegelijkertijd moet 
Claire, moeder van twee net volwassen zonen, in 
Parijs onder ogen zien dat haar hart niet lang meer 
zal blijven functioneren. Haar kwaliteit van leven 
gaat snel achteruit. Een nieuw hart zou haar red-
ding zijn. Het hart van Simon. Urgente keuzes en 
de consequenties daarvan vormen de basis van de 
verfilming van de roman ‘De Levenden Herstellen’ 
van Maylis de Kerangal. 

Frankrijk 2016 104 min. Regie Katell Quillévéré 
Met Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dor-
val en Bouli Lanners
     3 EN 5 MAART  3s

THE CURIOUS WORLD OF HIERONYMUS BOSCH
tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ in Het 
Noordbrabants Museum. Daar, in zijn geboorte-
stad ’s Hertogenbosch, werd in 2016 het grootste 
deel van de schilderijen en tekeningen van Bosch 
samenbracht. De tentoonstelling trok bijna een 
half miljoen kunstliefhebbers uit de hele wereld.

Zijn fascinerende leven wordt onthuld, en de 
details en verhalen binnen zijn werken zijn te zien 
als nooit tevoren. Deze filmische verkenning van 
een groot creatief genie is onmisbaar. 

GB 2016 Engels gesproken Nederlands 
ondertiteld  90 min. Regie David Bickerstaff 
Documentaire
     19, 20 EN 25 MAART  

In april staat ‘Rembrandt’ op het programma.

3

NIEUWE FILMS

★★★★ de Volkskrant

UNITED STATES OF LOVE

DANCER

THE ISLANDS AND THE WHALES 

NIEUW! EXHIBITION ON SCREEN

BRIMSTONE

THE HAPPIEST 
DAY IN THE LIFE 
OF OLLI MÄKI

RÉPARER 
LES
VIVANTS

MAGALLANES

IJzersterk geacteerd, prachtig en hartverscheu-
rend drama - gebaseerd op een toneelstuk 
- over je lot, over hoe je omgeving je vormt 

en over de invloed van je ouders die ondanks 
de beste bedoelingen niet altijd de beste uit-
werking heeft. 

Pittsburgh in de jaren 1950. Troy Maxson is een 
vuilnisman en voormalig honkballer in de Negro 
league, een divisie waar enkel teams bestaande 
uit Afro-Amerikanen aan deelnemen. Hij heeft het 
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en 
zijn gezin te onderhouden. Hij probeert zijn zoon 
klaar te stomen voor een leven in een racistische 
maatschappij, maar die lijkt alleen maar te lijden 
onder het strenge bewind van zijn vader. Onder-
tussen is Troy’s eigen leven een rommeltje en is hij 
gefrustreerd dat hij nooit heeft kunnen profiteren 
van zijn honkbalcarrière.

Het scenario van ‘Fences’ komt uit handen van 
August Wilson en is gebaseerd op zijn gelijknamige 
toneelstuk dat bekroond werd met o.a. een Pulitzer 
Prize en Tony Award.

Vorige pogingen om Wilsons toneelstuk te 
verfilmen liepen op niks uit omdat Wilson een 
Afro-Amerikaans regisseur eiste. Begin 2016 werd 
bekend dat acteur Denzel Washington (‘American 
Gangster’, ‘Malcolm X’) de regie op zich zou nemen. 
Hij en actrice Viola Davis (‘The Help’, ‘How To Get 
Away With Murder’) besloten bovendien de hoofd-
rollen te hernemen die ze in 2010 op Broadway op 
het toneel ook al speelden. Viola Davis ontving de 
Oscar en de Golden Globe voor Beste Vrouwelijke 
Bijrol voor haar rol in ‘Fences’.

FENCES
VS 2016 139 min. Regie Denzel Washington 
Met Denzel Washington, Viola Davis
     30 MAART T/M 4 APRIL  3gtd



DO 16 MAART
13:30 Dancer
13:45 After The Storm
14:00 The Day Will Come
15:15 Verdwijnen
16:10 Jackie
16:25 Demain Tout Commence
17:10 Het Doet Zo Zeer
18:30 Alberta
18:45 Jackie
19:00 After The Storm
20:30 American Honey
20:45 The Day Will Come
21:20 Moonlight

VR 17 MAART
13:30 American Honey
13:45 Alberta
14:00 After The Storm
15:45 Jackie
16:20 Lion
16:35 Manchester by the Sea
17:45 Dancer
18:35 Verdwijnen
19:15 Alberta
19:30 Jackie
21:00 Bright Blue Gorilla:  
 Mr. Rudolpho’s Jubilee
21:15 After The Storm
21:30 The Day Will Come

ZA 18 MAART
13:30 Solan & Ludwig: 
13:45 Down to Earth
14:00 De Matthäus Passion
15:15 Jackie
15:35 Verdwijnen
17:15 Moonlight
17:30 Dancer
18:20 After The Storm
19:15 Alberta
19:30 Jackie
20:40 American Honey
21:15 The Day Will Come
21:30 Demain Tout Commence

ZO 19 MAART
11:00 Lukas & Abel
11:15 Hieronymos Bosch
11:30 Demain Tout Commence
13:20 Jackie
13:35 Solan & Ludwig 
13:50 After The Storm
15:20 Alberta
15:35 American Honey
16:10 The Day Will Come
17:20 Het Doet Zo Zeer
18:30 Alberta
18:45 Down by Law
19:10 Jackie
20:30 La La Land
20:55 Paterson
21:10 Moonlight

MA 20 MAART
13:30 Alberta
13:45 American Honey
14:00 After The Storm
15:30 Jackie
16:20 The Day Will Come
16:45 Verdwijnen
17:30 Dancer
18:45 Hieronymos Bosch
19:00 Alberta
19:15 Jackie
20:40 After The Storm
21:00 The Day Will Come
21:15 Un Bacio

DI 21 MAART
13:30 American Honey
13:45 Jackie
14:00 Ida
15:45 Demain Tout Commence
16:10 Down by Law
16:30 Moonlight
18:20 Alberta
18:55 After The Storm
19:30 Hilversum in Gesprek 
20:15 Ida
21:00 Hell or High Water
21:15 The Day Will Come

WO 22 MAART
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Lukas & Abel
14:00 The Day Will Come
15:20 Alberta
15:50 After The Storm
16:25 Demain Tout Commence
17:20 Dancer
18:30 Life, Animated
18:45 Jackie
19:10 Alberta
20:25 American Honey
20:45 The Day Will Come
21:10 After The Storm

DO 9 MAART
13:30 Jackie
13:45 American Honey
14:00 Alberta
15:35 Verdwijnen
16:00 Moonlight
16:45 Lion
17:30 Zaatari Djinn
18:25 Demain Tout Commence
19:05 Verdwijnen
19:20 Jackie
20:45 Alberta
21:00 Loving
21:20 Moonlight

VR 10 MAART
13:30 Jackie
13:45 Alberta
14:00 Loving
15:30 Manchester by the Sea
15:45 Verdwijnen
16:25 La La Land
17:40 Het Doet Zo Zeer
18:55 Verdwijnen
19:10 Jackie
19:30 Alberta
20:50 American Honey
21:15 Demain Tout Commence
21:30 Moonlight

ZA 11 MAART
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Lukas & Abel
14:00 Lion
15:15 Jackie
15:50 American Honey
16:20 Alberta
17:20 Het Doet Zo Zeer
18:45 Verdwijnen
19:00 Alberta
19:15 Jackie
20:40 Loving
21:00 Moonlight
21:15 Demain Tout Commence

ZO 12 MAART
11:00 Lukas & Abel
11:15 Lion
12:45 Down to Earth
13:20 Solan & Ludwig
13:35 Alberta
14:40 Jackie
15:10 Verdwijnen
15:35 American Honey
16:40 Demain Tout Commence
17:05 Moonlight
18:35 Alberta
19:00 Jackie
19:20 Stranger Than Paradise
20:30 Loving
21:00 La La Land
21:15 Paterson

MA 13 MAART
13:30 Verdwijnen
13:45 Jackie
14:00 Alberta
15:25 Stranger Than Paradise
15:45 Sieranevada
16:00 Moonlight
17:20 Zaatari Djinn
18:30 Verdwijnen
19:00 Jackie
19:15 Alberta
20:25 American Honey
21:00 Loving
21:15 Demain Tout Commence

DI 14 MAART
13:30 Alberta
14:00 A Quiet Passion
15:30 American Honey
16:15 Moonlight
16:30 Het Doet Zo Zeer
18:20 Alberta
18:35 Verdwijnen
19:00 Jackie
20:15 A Quiet Passion
20:30 Movies that Matter:  
 Noces [A Wedding]
21:00 Loving

WO 15 MAART
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Lukas & Abel
14:00 Jackie
15:15 Moonlight
15:55 Loving
16:15 Demain Tout Commence
17:30 Het Doet Zo Zeer
18:35 Verdwijnen
19:00 Jackie
19:20 Alberta
20:30 American Honey
21:00 After The Storm
21:15 The Day Will Come

DO 23 MAART
13:30 Life Animated
13:45 The Day Will Come
14:15 De Matthäus Missie  
 van Reinbert de Leeuw
15:20 Jackie
15:55 After The Storm
16:10 Moonlight
17:25 Het Doet Zo Zeer
18:25 After The Storm
19:00 Alberta
19:15 Jackie
20:45 Magallanes
21:00 The Day Will Come
21:15 Demain Tout Commence

VR 24 MAART
13:30 Life Animated
13:45 American Honey
14:00 Jackie
15:20 Demain Tout Commence
16:00 Manchester by the Sea
16:45 Magallanes
17:40 Dancer
19:00 Jackie
19:15 Life Animated
19:30 Alberta
21:00 Moonlight
21:15 After The Storm
21:30 The Day Will Come

ZA 25 MAART
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Down to Earth
14:00 Lukas & Abel
15:15 Life Animated
15:35 Jackie
16:10 Magallanes
17:05 Moonlight
17:35 Hieronymos Bosch
18:25 After The Storm
19:15 Alberta
19:30 Jackie
20:45 Brimstone
21:15 The Day Will Come
21:30 Demain Tout Commence

ZO 26 MAART
11:00 Solan & Ludwig:
11:15 Demain Tout Commence
11:30 De Kinderen van Juf Kiet
12:45 Lion
13:35 Jackie
13:55 After The Storm
15:10 De Matthäus Passion
15:35 Alberta
16:15 The Day Will Come
17:30 Dancer
18:35 Life Animated
18:50 Magallanes
19:15 Jackie
20:30 Movies that Matter  
 Voorpremiere: Bram Fischer
21:00 La La Land
21:15 Moonlight

MA 27 MAART
13:30 Alberta
13:45 Magallanes
14:00 Brimstone
15:25 Life Animated
15:55 After The Storm
16:50 Demain Tout Commence
17:15 Dancer
18:20 After The Storm
19:00 Jackie
19:15 Alberta
20:40 Don’t Blink - Robert Frank
21:00 The Day Will Come
21:15 Magallanes

DI 28 MAART
13:30 Jackie
13:45 The Happiest Day in 
  the Life of Olli Mäki
14:00 Luther
15:30 Life Animated
15:45 The Day Will Come
16:50 Dancer
17:20 Het Doet Zo Zeer
18:20 The Happiest Day in the  
 Life of Olli Mäki
19:00 Alberta
19:15 Jackie
20:15 Film & Religie: Luther
21:00 After The Storm
21:15 The Day Will Come

WO 29 MAART
13:30 Alberta
13:45 Ballerina
14:00 After The Storm
15:30 Life Animated
15:45 Lukas & Abel
16:20 Demain Tout Commence
17:20 Dancer
18:20 Magallanes
18:40 After The Storm
19:10 Jackie
20:30 Film & Food: Alone in Berlin
21:00 The Day Will Come
21:15 A United Kingdom

DO 30 MAART
13:30 The Islands and the Whales
13:45 United States of Love
14:00 A United Kingdom
15:15 Noces [A Wedding]
15:50 After The Storm
16:15 Demain Tout Commence
17:15 Life, Animated
18:45 Jackie
19:00 A United Kingdom
19:15 United States of Love
20:45 Fences
21:10 The Day Will Come
21:25 Moonlight

VR 31 MAART
13:30 A United Kingdom
13:45 United States of Love
14:00 Magallanes
15:40 Life, Animated
15:55 After The Storm
16:10 Fences
17:30 Dancer
18:45 Jackie
19:00 United States of Love
19:15 A United Kingdom
20:50 Manchester by the Sea
21:10 The Day Will Come
21:30 Demain Tout Commence

ZA 1 APRIL
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Ballerina
14:00 Noces [A Wedding]
15:15 A United Kingdom
15:45 Life, Animated
16:00 Fences
17:25 Dancer
17:40 Down to Earth
18:45 United States of Love
19:10 A United Kingdom
19:30 Jackie
20:50 The Day Will Come
21:25 Demain Tout Commence
21:40 Moonlight

ZO 2 APRIL
11:00 Lion
11:15 A United Kingdom
11:30 Demain Tout Commence
13:20 Ballerina
13:35 Jackie
13:50 After The Storm
15:15 United States of Love
15:40 A United Kingdom
16:10 The Day Will Come
17:20 Life, Animated
18:20 A United Kingdom
18:35 Magallanes
19:15 De MatthÄus Passion
20:30 Toni Erdmann
20:45 La La Land

MA 3 APRIL
13:30 Réparer les vivants
13:45 After The Storm
14:00 A United Kingdom
15:35 Noces [A Wedding]
16:10 Moonlight
16:25 The Day Will Come
17:30 Life, Animated
18:45 United States of Love
19:00 A United Kingdom
19:20 Réparer les vivants
20:50 Fences
21:10 Magallanes
21:25 Jackie

DI 4 APRIL
13:30 United States of Love
13:45 A United Kingdom
14:00 La Fille Inconnue
15:35 Jackie
16:00 Fences
16:30 Het Doet Zo Zeer
17:40 The Islands and the Whales
18:20 Noces [A Wedding]
19:00 A United Kingdom
19:25 United States of Love
20:15 La Fille Inconnue
21:15 The Day Will Come
21:30 Alberta

WO 5 APRIL
13:30 Solan & Ludwig
13:45 Magallanes
14:00 A United Kingdom
15:15 Lukas & Abel
16:00 Réparer les vivants
16:15 The Day Will Come
17:25 The Islands and the Whales
18:45 Jackie
19:00 United States of Love
19:15 Denial
20:45 A United Kingdom
21:05 After The Storm
21:25 Alberta

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor € 6,50
n Gay en Lesbian films

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 € 19,00 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!

9 MAART T/M 5 APRIL 2017

Het duo Bright Blue Gorilla (bestaande uit Ro-
byn Rozenkrantz en Michael Glover) is weer 
op tournee in Nederland. Natuurlijk doen ze 

ook Hilversum weer aan. Zoals we gewend zijn tre-
den ze live een half uur op met hun liedjes, om daarna 
hun nieuwste film te presenteren: ‘Mr. Rudolpho’s 
Jubilee’, een vrolijke mix van diverse genres: screw-
ball comedy, musical plus en om de boel lekker pittig 
te maken een policier. 

Mr. Rudolpho is een Italiaanse modeontwerper. Hij is 
rijk en beroemd, maar toch voortdurend in een depressieve 
stemming. Omgeven door luxe in zijn Toscaanse villa, 24/7 
bewaakt door een team van beveiligers en voortdurend 
uitgefoeterd door de CEO van Rudolpho Inc., is hij een 
gevangene geworden van zijn eigen succes. Hij smeedt 
plannen om er maar een eind aan te maken. Dat is toeval-
lig! Want de CEO wil hem toch al uit de weg ruimen. Dode 
mode-iconen zijn namelijk goed voor de winst. Vraag dat 

Chanel of Gucci maar.
In Berlijn, zo heeft Rudolpho bedacht, moet het ge-

beuren. Als hij daar voor de Fashion Week naartoe reist, 
wordt hij gevolgd door een paar huurmoordenaars. Maar 
alles loopt niet zoals gepland. Door een reeks van ge-
beurtenissen komt hij terecht bij een groepje alternatieve 
kunstenaars – bohémiens, zoals we vroeger zeiden – die 
geen idee hebben wie hij is. Ze denken dat hij een dakloze 
is en nodigen hem uit te blijven. Ondertussen zitten kil-
lers, politie en reporters allemaal achter de verdwenen 
ontwerper aan…

Duitsland, VS 2017 70 min. Scenario & regie 
Michael Glover Productie Robyn Rosenkrantz Met 
Francesco Mazzini e.v.a. Engels, Duits en Frans 
gesproken, met Nederlandse ondertiteling
     VRIJDAG 17 MAART 21.00 UUR 

FILM & 
RELIGIE

Pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw 
(78) heeft zijn leven gewijd aan de moderne klas-
sieke muziek. 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 De 
Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen tot de aangrij-
pende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. 
Een film over het mysterie van muziek, betovering, 
bezieling en ontroering.

Nederland 2016 75 min. Regie Cherry 
Duyns Documentaire
 DI 11 APRIL 14.00 EN 20.30 UUR  1

De film wordt 
ingeleid door Ds. 
Heleen Weimar 
(Regenboogkerk)

Schuld en boetedoening staan centraal in de 
laatste film van de Belgische regisseursbroers 
Dardenne. Wanneer 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 waar het meisje de avond ervoor 
voor de deur stond. 

België, Frankrijk 2016 113 min. Regie Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne Met Adèle Haenel, Jérémie 
Renier, Olivier Gourmet
 DI 4 APRIL 14.00 EN 20.15 UUR  3at

De film wordt 
ingeleid door As-
sisterend Pastoor 
Helen Gaasbeek 
(Oud-katholieke 
St. Vituskerk)

Als Luther op jonge leef-
tijd aan de dood ont-
snapt, besluit hij zijn le-

ven te wijden aan het dienen van God. Hij is echter 
een kritische student en zet openlijk vraagtekens 
bij de beslissingen van Paus Leo X. Luther is ervan 
overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlos-
sing biedt. Als hij zijn beroemde 95 stellingen op de 
deur van de kerk in Wittenberg spijkert, is er geen 
weg meer terug...

VS, Duitsland 2003 123 min. Regie Eric Till
Met Joseph Fiennes, Bruno Ganz en Peter Ustinov
 DI 28 MAART 14.00 EN 20.15 UUR  3ga

Ingeleiding door 
Ds. Jurjen Zeilstra 
(Regenboogkerk) 
en Pastoor Wietse 
van der Velde 
(Oud-katholieke 
St. Vituskerk)

Regisseur Pawel Pawlikowski 
(1957) keert met deze film terug 
naar zijn geboorteland Polen, dat 

hij op 14-jarige leeftijd verliet. In ‘Ida’ schildert hij in 
prachtig gecomponeerde zwart-wit filmbeelden het 
Polen van 1962, een tijd van politieke repressie en 
verdringing van het Poolse antisemitisme – wat nog 
steeds een taboeonderwerp is. Een veelbekroonde 
moderne klassieker.

Polen 2013 80 min. Regie Pawel Pawlikowski
Met Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza
 DI 21 MAART 14.00 EN 20.15 UUR  3h

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

Wie was Emily Dickinson? Wat voor soort 
persoon zat er achter de verhalen over de 
eenzame dichteres die het grootste deel 

van haar leven op het landgoed van haar ouders 
in Massachusetts doorbracht? Regisseur Terence 
Davies onderzoekt het leven van Emily en tegelij-
kertijd ook hoe het mogelijk was dat zij ondanks 
haar eigen ‘kleine’ leventje deze wereldwijze poëzie 
kon schrijven.

GB, België 2015 125 min. Regie Terence Davies 
Met Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine
 DI 14 MAART 14.00 EN 20.15 UUR 

De film wordt 
ingeleid door 
Ds. Jurjen Zeilstra 
(Regenboogkerk)

Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hilver-
sum in samenwerking met de Regenboogkerk 
en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus 

tijdens de veertigdagentijd een cyclus met films 

die passen bij de vastentijd voor Pasen en het lij-
densverhaal van Christus of anderszins gaan over 
lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en 
kort nabesproken.

FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 2017
- EEN CYCLUS VAN 6 FILMS

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken
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www.ontwerpfabriek.com

'Als je er samen uit wil komen'

SCHEIDINGBEMIDDELING 
HILVERSUM

Milly 
Neuman

hetmoeilijkegesprek@gmail.com
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06 1422 1289

MR.
RUDOLPHO’S 
JUBILEE

LUTHER

A QUIET PASSION

IDA

LA FILLE INCONNUE

DE MATTHÄUS MISSIE VAN REINBERT DE LEEUW


