
 

 

 

 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

met voorpremière van

WATERBOYS
Dinsdag 22 november

‘Waterboys’ vertelt het intens grap-
pige en ontroerende verhaal van 
misdaadromanschrijver Victor en 

zijn cellospelende zoon Zack. Op dezelfde dag 
door hun vrouwen het huis uitgezet, moeten de 
mannen zichzelf en hun relatie opnieuw zien uit 
te vinden tijdens een turbulente reis naar Schot-
land ter promotie van Victors nieuwste boek. 

Hoofdrollen in deze film van Robert Jan Westdijk 
(‘Zusje’, ‘Phileine Zegt Sorry’) worden vertolkt door Le-
opold Witte (‘Gooische Vrouwen’, ‘Ventoux’, ‘Dokter 
Deen’), aanstormend talent Tim Linde en de Schotse 
actrices Helen Belbin en Julie McLellan. Met sound-
track en special appearance van de vermaarde band 
The Waterboys (‘The Whole of the Moon’).

Nederland 2016 90 min. Regie en scenario 
Robert Jan Westdijk Met Leopold Witte, Tim 
Linde, Helen Belbin, Julie McLellan

‘Waterboys’  gaat 1 december officieel uit in Neder-
land, maar is dinsdag 22 november alvast in voorpre-
mière 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.

     DINSDAG 22 NOVEMBER VANAF 18.30 UUR 

De 59-jarige Daniel Blake verdient als tim-
merman zijn brood. Tot hij een hartaanval 
krijgt en voor het eerst in zijn leven een 

beroep op de staat moet doen. Hij probeert 
zich een weg te banen door het onpersoonlijke 
en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij 
ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en 
haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden 
samen hun waardigheid terug...

Zoals we gewend zijn van Loach neemt hij het op 
voor de gewone man die stand moet houden in het 
hedendaagse Engeland. Humor, warmte en wanhoop 
gaan hand in hand en maken van ‘I, Daniel Blake’ 
een oprechte, emotionele en uiterst innemende film.

Met ‘I, Daniel Blake’ won Ken Loach zijn tweede 
Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes (de eer-
ste was voor ‘The Wind That Shakes the Barley’). Op 
het festival van Locarno won de film de publieksprijs. 
‘I, Daniel Blake’ werd geschreven door Loachs vaste 
scenarist Paul Laverty.

GB 2016 97 min. Regie Ken Loach Met Natalie 
Ann Jamieson, Mark Burns, Colin Coombs 
     VANAF 23 NOVEMBER  1t

De 18-jarige Layla (Nora El Koussour) is 
een jonge vrouw van Marokkaanse af-
komst. Ze doet eindexamen vwo en is 

een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma 
en broer woont ze in Amsterdam-West. Layla 
is niet op haar mondje gevallen en durft voor 
haar mening uit te komen. Ze stoort zich aan het 
negatieve beeld dat er is over Marokkanen en 
het islamitische geloof. Thuis heeft ze discussies 
hierover en Layla zet zich steeds meer af tegen 
de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen 
hun wil en tot schrik en ergernis van haar beste 
vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep 
jonge moslims die strijden voor acceptatie en 
het uitoefenen van hun geloof. 

Binnen de groep maakt ze kennis met Abdel (Ilias 

Addab) die haar begrijpt en haar verhalen over de 
ruzies thuis aanhoort. Layla wordt verliefd en het kost 
Abdel geen moeite haar over te halen hem te volgen. 
In het geheim trouwen ze en Layla reist met hem naar 
het Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds 
meer zijn eigen weg volgt en een buurvrouw is haar 
enige contact met de buitenwereld. Langzaamaan en 
tot haar afgrijzen, realiseert Layla zich wat de echte 
reden is van hun reis.

Al bijna twintig jaar laten de films van Mijke de 
Jong, een Nederlandse regisseur-scenarioschrijfster, 
een grote maatschappelijke betrokkenheid zien. Haar 
eerste speelfilm ‘Hartverscheurend’ (1992) werd gese-
lecteerd voor festivals over de hele wereld, ‘Bluebird’ 
(2004) ontving de Crystal Bear in Berlijn en ‘Tussen-
stand’ (2007) won maar liefst drie Gouden Kalveren. 

Na ‘Joy’ (2010) en het prachtige en aangrijpende ‘Bro-
zer’ is ‘Layla M.’ haar negende en nieuwste speelfilm.

Voor De Jong is Layla een kwetsbare heldin. Dat 
moet ze ook zijn, wat haar betreft. ‘Al heel lang wil 
ik een film maken over een meisje dat radicaliseert en 
zich daarbij – deels – buiten de maatschappij plaatst. 
Ik herken in Layla veel patronen uit mijn eigen jeugd: 
de passie en betrokkenheid bij sociale misstanden, 
het zwart-wit ongenuanceerde denken en de aantrek-
kingskracht van wij tegen de rest van de wereld. Ik 
arriveerde in de jaren tachtig in Amsterdam, precies 
op het moment dat de kraakbeweging op het punt 
stond de stad te veroveren. Binnen een mum van tijd 
bestond mijn leven uit actievoeren. Hoe radicaler, hoe 
beter. Ik was op zoek naar kaders, naar een familie, 
naar mijn identiteit. Dat was dertig jaar geleden.’ Met 
‘Layla M.’ wilde ze (samen met scenarist Jan Eilander, 
ook verantwoordelijk voor het scenario van ‘Een 
Echte Vermeer’) een film maken die speelt in het NU. 

‘In een multiculturele samenleving die op zijn kop 
staat en waarin je je mening iedere dag weer opnieuw 
moet formuleren. In de ruim twee jaar dat Jan en ik 
met deze film bezig zijn geweest, is er niet zoveel 
veranderd in de basisgedachte van de film, maar 

wel in de wereld eromheen. De strijd is heel complex 
en goed en fout is niet zo makkelijk te duiden. Het 
is in ieder geval zo dat er een groep jonge Neder-
landers is die zich niet thuis voelt in het land waar 
zij geboren zijn. Wij vinden het belangrijk om in dit 
tijdsgewricht ons licht te laten schijnen op een jonge 
vrouw en een jonge man die tot die groep behoren. 
We willen inzichtelijk maken dat een meisje als Layla 
met haar karakter en haar rechtvaardigheidsgevoel 
de veilige kaders van de radicale groep nodig heeft 
om zich te kunnen ontplooien. Ze kan uiting geven 
aan haar onvrede, haar geloof belijden en de wereld 
onderverdelen in goed of fout. Maar ze breekt er ook 
weer uit. Dat is haar karakter. Uiteindelijk knellen 
de banden van de groep. Haar “externe agressieve” 
beleving van geloof en politieke overtuiging maakt 
plaats voor een meer verstilde interne beleving en 
ze durft meer kleur toe te laten in haar zwart-witte 
wereldbeeld, waardoor ze dichter bij zichzelf komt.’

Nederland 2016 97 min. Regie Mijke de Jong
Met Nora el Koussour en Ilias Addab
     VANAF 16 NOVEMBER  

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

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

De geliefden wonen op een verlaten eiland in 
West-Australië en koesteren al jarenlang een kin-
derwens. Helaas zijn de zwangerschappen van Isa-
bel tot op heden niet goed afgelopen. Uit wel heel 
onverwachte hoek komt er dan toch zicht op een 
kindje. Het stel vindt op een dag een aangespoelde 
roeiboot met daarin een gruwel en een wonder. In 
de boot liggen een dode man en een kleine baby. 
Het blijkt een meisje en Tom en Isabel besluiten haar 
uiteindelijk te adopteren. 

De familie leidt een gelukkig bestaan met zijn 
drieën. De ouders genieten met volle teugen van 
hun dochter Lucy, totdat ze na een aantal jaren een 
vrouw (Rachel Weisz) ontmoeten op het vasteland. 
Al snel na deze ontmoeting verandert hun perfecte 
leven langzaamaan in een hartverscheurend drama.

VS, Nieuw-Zeeland 2016 143 min. Regie 
Derek Cianfrance Met Alicia Vikander, Michael 
Fassbender, Rachel Weisz
     VANAF 9 NOVEMBER  3a

 23 november I, Daniel Blake
 30 november Frantz
  Nocturnal Animals
  Waterboys
 7 december Mal de Pierres
  The Salesman

 2 november Een Echte Vermeer
 9 november The Light Between Oceans
  Toni Erdmann
  Ultimo Tango
 16 november Layla M.
  Perfetti Sconosciuti
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De ultieme ode aan vaders & dochters
TONI ERDMANN

The Salesman

Prachtige opvolger van 
'A Separation' 
& 'Le Passé'

Jake Gyllenhaal in 
Nocturnal Animals

Tom Fords opvolger van 
'A Single Man'

Onvergetelijke reis
naar het hart 
van de tango

LAYLA M.

I, 
DANIEL 
BLAKE
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LIGHT 
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New York, de jaren twintig. Max Perkins 
(Colin Firth) is redacteur bij Scribner, 
uitgever van literaire grootheden als  

Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald. Als een 
manuscript van de onbekende Thomas Wolfe 
(Jude Law) op zijn bureau belandt, is Max ervan 
overtuigd dat hij een literair genie heeft ontdekt. 
Samen gaan de twee mannen aan de slag om het 
enorme manuscript van meer dan 1000 pagina’s 
klaar te stomen voor publicatie. 

Tijdens dit proces – een enorme klus en een strijd 
om iedere zin – ontstaat er een complexe vriendschap 

tussen de twee mannen. Het boek ‘Look Homeward, 
Angel’ wordt een doorslaand succes, maar voor Per-
kins – zelf een rustige en gelukkig getrouwde man 
– wordt het steeds lastiger de geniale, maar onhan-
delbare Thomas Wolfe in toom te houden.

‘Genius’ – gebaseerd op de bekroonde biografie 
‘Max Perkins: Editor of Genius’ van A. Scott Berg – is 
het filmdebuut van de succesvolle theaterregisseur 
Michael Grandage, die voor zijn eerste film meteen 
grootheden als Colin Firth, Nicole Kidman en Jude 
Law wist te strikken.

VS, GB 2016 104 min. Regie Michael Grandage 
Met Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman
     T/M 14 NOVEMBER  3g

Stel je voor dat je relatie op is. Dat het tijd 
is om je eigen weg te bewandelen, maar... 
je hebt samen nog een huis en niet de fi-

nanciële middelen om het alleen te redden.  
Marie en Boris zitten in deze situatie en gaan 
tot het uiterste om te krijgen wat ze willen. 
Vaak voorbijgaand aan de behoeftes van hun 
jonge kinderen. 

Na 15 jaar huwelijk besluiten Marie en Boris om te 
scheiden. Het huis waar ze met hun dochters wonen, 
is door Marie gekocht, door Boris gerenoveerd en is 
hét discussiepunt van de scheiding. In tegenstelling 
tot Marie vindt Boris dat hij recht heeft op een aan-
zienlijk deel van de winst bij verkoop van het huis. 
Aangezien hij het zich niet kan veroorloven om in de 
tussentijd een andere woonruimte te huren, is er geen 
andere keuze dan samen in het huis te blijven wonen. 
Dagelijkse ruzies en hevige irritaties zijn het gevolg, 

met hier en daar een onverwacht hoopvol moment 
van vreedzame rust. Toch is geen van beiden bereid 
om toe te geven, zelfs niet wanneer alles gezegd en 
gedaan lijkt te zijn…

‘L’Économie Du Couple’ was – na ‘Elève Libre’, 
‘A Perdre La Raison’ en ’Les Chevaliers Blanc’ al de 
vierde film van de Belgische regisseur Joachim Lafosse 
die haar première op het Filmfestival van Cannes 
beleefde. Lafosse (die onlangs zelf een scheiding 
meemaakte) is ‘in topvorm met dit spaarzaam ge-
schreven verhaal over hoe het idioom van een relatie 
in de loop van de tijd verandert’ aldus de Filmkrant, 
die zijn film beloonde met vier welverdiende sterren.

Frankrijk, België 2016 98 min. Regie Joachim 
Lafosse Met Joachim Lafosse, Bérénice Bejo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller
     T/M 15 NOVEMBER  1t

Schuld en boetedoening staan centraal in 
de nieuwste film van de Belgische regis-
seurbroers Dardenne. Een jonge huisarts 

doet haar deur niet meer open wanneer er na 
sluitingstijd bij de praktijk wordt aangebeld. 
Wanneer de volgende dag blijkt dat er een jong 
meisje dood is gevonden aan de Maas, ontstaat 
er een boeiend en intelligent verhaal over de 
lijdensweg en speurtocht van de huisarts.

Jenny is een jonge, sociaal betrokken huisarts in 
Seraing, een stad vlak bij Luik. Op een avond nadat 
de praktijk gesloten is, wordt er aangebeld. Jenny 
besluit niet meer open te doen. De volgende dag 
hoort ze van de politie over de vondst van het lichaam 
van een jong Afrikaans meisje. Het is het meisje dat 
voor haar deur stond. Wat is er precies met haar 

gebeurd? Wat was haar naam en waar kwam ze 
vandaan? Het zijn vragen die Jenny door het hoofd 
blijven spoken en daarom neemt ze de beslissing zelf 
op onderzoek uit te gaan.

‘La Fille Inconnue’ van de broertjes Dardenne 
(‘Rosetta’, ‘Le Gamin au Vélo’) werd genomineerd 
voor een Gouden Palm op het Filmfestival van Can-
nes. Actrice Adèle Haenel maakt grote indruk als 
de jonge dokter Jenny. Naast Haenel zien we vaste 
Dardenne-acteur Jérémie Renier (‘L’Enfant’) terug.

België, Frankrijk 2016 113 min. Regie Jean-
Pierre Dardenne, Luc Dardenne Met Adèle Haenel, 
Jérémie Renier, Olivier Gourmet
     T/M 11 NOVEMBER  3at

Geloof het of niet, maar Courgette is de 
intrigerende roepnaam van een klein jon-
getje van negen jaar. En dit jochie is de ster 

in deze aandoenlijke stop-motion animatiefilm 
over universele thema’s als vertrouwen, fami-
liebanden en onvoorwaardelijke liefde, die niet 
alleen kinderharten zal doen smelten.

Courgette raakt na het overlijden van zijn moeder 
bevriend met de vriendelijke politieman Raymond. 
Via Raymond, die bijna een soort vaderfiguur voor 
hem wordt, krijgt hij een plekje in een weeshuis met 
andere kinderen van zijn leeftijd. Courgette vindt het 
best moeilijk om zich aan te passen en vriendjes te 
maken in deze gekke, nieuwe omgeving. Toch lukt 
het hem uiteindelijk met hulp van Raymond en de 
andere kinderen in het tehuis om mensen weer te 
vertrouwen en lief te hebben. Het leidt zelfs tot een 
geheel nieuwe familie voor hem.

De Frans-Zwitserse animatiefilm zal heel wat har-
ten veroveren en doen smelten. Dit komt niet op de 
laatste plaats door het geweldige script, geschreven 
door de talentvolle jonge regisseur en scriptschrijver 
Celine Sciamma. Zij maakte eerder furore met haar 

bekroonde en geprezen films ‘Girlhood’, ‘Tomboy’ en 
‘Water Lilies’, waarin altijd kinderen de hoofdrollen 
vertolkten. Het bijzondere van ‘Mijn Naam Is Cour-
gette’ is dat het een animatiefilm is waarin zwaardere 
onderwerpen niet worden geschuwd – Courgette 
blijkt een nogal tragisch en traumatisch leventje te 
hebben geleid – maar die de jonge kijkers op een 
integere manier serieus neemt en tegelijkertijd niet 
onnodig confronteert of beschadigt. ‘Courgette’ is 
schattig en echt tegelijk.

Prachtige, sfeerrijke, ontroerende, maar ook re-
alistische stop-motionfilm die met humor en een 
beetje melancholie de perfecte middenweg bewan-
delt tussen herkenbaarheid en vervreemding. De 
originele versie ‘Ma Vie de Courgette’ werd gese-
lecteerd voor het Cannes Filmfestival 2016 en won 
de prijs voor Beste Film en de Publieksprijs op het 
Annecy Filmfestival.

Zwitserland, Frankrijk 2016 66 min. Regie 
Claude Barras Animatie Nederlands gesproken
     T/M 4 DECEMBER  2g

Siv (7) gaat voor het eerst in haar leven 
logeren bij Cerisia, het nieuwe meisje in 
de klas. ’s Avonds zijn veel dingen al een 

beetje anders dan Siv gewend is, maar ’s nachts 
wordt het pas echt vreemd. Siv kan niet in slaap 
komen en wil papa bellen om haar op te halen. 
Maar het briefje met papa’s nieuwe telefoon-
nummer zit in Cerisia’s pyjama. Trouwens... waar 
is Cerisia? 

Siv gaat in het mysterieuze huis op zoek naar Ce-
risia. Het huis ziet er ’s nachts zo anders uit! Er komen 
heel veel deuren op de gang uit. Achter iedere deur 
wacht een nieuwe verrassing. Terwijl Siv piekert waar 
Cerisia kan zijn, beleeft ze wonderlijke avonturen. Ze 
ontmoet twee pratende dassen, die sprekend op haar 
knuffels Duimpje en Pinkie lijken. Vreemd, want ze 
had haar knuffels toch thuis gelaten?

‘Siv Gaat Logeren’ is een spannende, herken-
bare en grappige film over een meisje van zeven dat 

voor het eerst gaat logeren en allerlei avonturen 
meemaakt. Belevenissen die Siv helpen haar eigen 
gevoelens en kijk op het leven vorm te geven. De 
liefde voor het onconventionele, op smaak gebracht 
met een scheut magie, doet denken aan het werk 
van Lewis Carroll (‘Alice in Wonderland’) en ook aan 
de verhalen van Astrid Lindgren (‘Pippi Langkous’), 
met wie regisseur Catti Edfeldt vaak werkte aan het 
begin van haar carrière.

‘Siv Gaat Logeren’ is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van de bekende Zweedse kinderboeken-
schrijfster en illustratrice Pija Lindenbaum.

Zweden, Nederland 2016 76 min. Regie Catti 
Lene Edfeldt en Lena Hanno Clyne Met Barry 
Atsma, Annemarie Prins, Lilly Brown, Astrid 
Lövgren Nederlands gesproken
     T/M 7 DECEMBER  1t

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

oma Dolly (Susan Sarandon) in New York. Wan-
neer Ray, die al van jongs af aan weet dat ze in 
het verkeerde lichaam geboren is, besluit om 
een jongen te worden, moet de hechte familie 
leren omgaan met deze ingrijpende verandering. 

Dolly, die zelf lesbisch is, vindt het moeilijk te ac-
cepteren dat ze nu een kleinzoon heeft en Maggie 
wordt als moeder gedwongen om grote beslissingen 
te nemen. Om de transformatie in gang te zetten 
moeten ze de vader van Ray opsporen, zodat hij zijn 
wettelijke toestemming kan geven voor de geslachts-
verandering. ‘Three Generations’ is een ontroerende 

film over de identiteit van een jonge tiener en de 
kracht van een liefdevolle familie.

‘Three Generations’ ging in première op het film-
festival van Toronto en viel daar op omdat de film niet 
alleen gaat over de twijfels en transformatie van Ray, 
maar ook over de impact van zijn keuzes op de levens 
van zijn moeder, oma en vader. ‘Three Generations is 
in meerdere opzichten een warme en rijke film: vol 
gevoel en met sterke acteerprestaties van Elle Fan-
ning en Naomi Watts’, schreef Screen International.

VS 2016 87 min. Regie Gaby Dellal
Met Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon
     T/M 16 NOVEMBER  2gt

Op eerste pinksterdag 2010 fietst de 21-ja-
rige Tonio vroeg in de ochtend richting 
huis na een avond uit met zijn vrienden. 

Hij wordt onderweg geschept door een auto en 
komt hierbij om het leven. Zijn ouders Adri en 
Mirjam worden geconfronteerd met het groot-
ste verlies denkbaar, een verlies dat hun leven 
voorgoed zal veranderen. 

Terwijl Mirjam hard vecht om niet in een neer-
waartse spiraal van verdriet terecht te komen, doet 
Adri het enige waar hij op dat moment toe in staat 
is: in zijn herinnering graven, aantekeningen ma-
ken, schrijven. Daarbij voortgedreven door twee 
dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in 
de laatste uren en dagen voorafgaand aan de ramp, 
en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht 
naar het wat en het hoe, die leidt langs verschillende 
ooggetuigen, vrienden, politieagenten en artsen. 
Hij reconstrueert het leven van zijn zoon tijdens een 

radeloze queeste naar zin en betekenis.
‘Tonio’ is gebaseerd op de gelijknamige bestsel-

ler van A.F.Th. van der Heijden. Regisseur Paula van 
der Oest (‘Zus & Zo’, ‘Lucia de B.’, ‘Black Butterflies’), 
zelf moeder van een zoon van 18, zag er net als de 
meeste ouders tegenop om ‘Tonio’ te lezen: ‘Het was 
niet direct mijn idee om van deze prachtige maar 
gruwelijke roman een film te maken. Niet in de laat-
ste plaats omdat ik dan mijn eigen nachtmerrie zou 
verfilmen. Daarbij is het een ontzettend persoonlijk 
boek. Toch is het juist deze weerstand die het voor 
mij interessant maakt. De roman “Tonio” is verre 
van een banaal verslag van het verlies van een kind. 
Ik heb geprobeerd een film te maken die dezelfde 
complexiteit en gelaagdheid heeft als het boek. Een 
film die pijn doet, maar tegelijkertijd troost biedt.’

Nederland 2016 100 min. Regie Paula van der 
Oest Met Rifka Lofdeizen, Pierre Bokma, Chris 
Peters
     DE HELE MAAND DOOR  3ath

'Uilenbal’ is een herfstige feelgood-
familiefilm (van de makers van ‘Kik-
kerdril’) over vriendschap, dieren en 

avonturen in de natuur. We volgen de jonge 
Meral, die ontdekt dat het na een verhuizing nog 
niet zo heel eenvoudig is om nieuwe vriendjes 
en vriendinnetjes te maken. Gelukkig vindt ze 
de muis Piepiep en heeft ze nu een minivriendje 
om mee te nemen op schoolkamp. 

Meral is nog maar acht jaar oud wanneer ze met 
haar ouders verhuist en dus voor de uitdaging komt te 
staan om nieuwe vriendjes te vinden in haar nieuwe 
woonplaats. Piepiep wordt de eerste nieuwe vriend 
die ze maakt en dankzij hem sluit ze ook onverwachts 
vriendschap met Jason, Vito en Desi. Wanneer Pie-
piep echter in een onbewaakt moment door een uil 
gegrepen wordt, lijkt Meral ontroostbaar en geeft 

ze zelfs haar nieuwe vrienden de schuld. Tijdens een 
spannende tocht om de uilenbal met Piepieps botjes 
te zoeken, ontdekt Meral hoe belangrijk vriendschap 
eigenlijk is.

‘Uilenbal’ is dit jaar de openingsfilm van het Cine-
kid filmfestival. De hoofdrol van Meral wordt vertolkt 
door het jonge talent Hiba Ghafry. Zij is tevens het 
gezicht van Cinekid 2016. De cast bestaat naast Hiba 
uit o.a. Mathieu Hinzen (‘Bloed, Zweet en Tranen’), 
Mimoun Oaïssa (‘De Marathon’, ‘Shouf Shouf Habibi’) 
en Birgit Schuurman (‘Rokjesdag’, ‘Pijnstillers’).

Nederland 2016 80 min. Regie Simone van 
Dusseldorp Met Hiba Ghafry, Mathieu Hinzen, 
Mimoun Oaïssa, Birgit Schuurman
     T/M 3 DECEMBER  1

2
13 november 22 november t/m 30 november 5 novembert/m 27 november

LAATSTE KANS

 L’ÉCONOMIE DU COUPLE

THREE GENERATIONS

LA FILLE INCONNUE

GENIUS

TONIO

KINDER- EN FAMILIEFILMS

UILENBAL

MIJN NAAM IS COURGETTE

SIV GAAT LOGEREN

★★★★ De Standaard 
★★★★ De Filmkrant

★★★★ De Filmkrant

★★★★ VPRO Gids 
★★★★ TROUW
★★★★ Het Parool
★★★★ de Volkskrant 
★★★★★ NRC HANDELSBLAD

★★★★ ‘Het is knap hoe deze met zorg gemaakte 
jeugdfilm steeds weer weet te verrassen’ de Volkskrant

★★★★★ de Volkskrant 
★★★★★ NRC Handelsblad 
★★★★★ TROUW



 

 

 

 

In de jaren twintig van de vorige eeuw wordt 
Han van Meegeren gezien als een groot schil-
dertalent, dat zich laat beïnvloeden door de 

Oude Meesters. Han ontmoet de actrice Jólanka 
Lakatos en is meteen in de ban van deze prach-
tige verschijning. Ze blijkt echter de vrouw te zijn 
van Abraham Bredius, de belangrijkste kunst-
criticus van zijn tijd. 

De jaloerse Bredius neemt nietsontziend wraak 
op Han door zijn werk publiekelijk tot op de grond 
toe af te branden. Als daarnaast zijn vrouw en zoon 
hem verlaten, is Van Meegeren ten einde raad. Han 
van Meegeren verhuist naar Frankrijk en wil maar één 
ding: zich wreken op Bredius. Hij zet alles op alles 
om een perfecte Johannes Vermeer te schilderen, 
die door Bredius als echt moet worden beoordeeld. 
Maar als het moment daar is, moet Han een besluit 
nemen: eindelijk wraak nemen op Bredius, of kiezen 
voor de liefde van zijn leven. 

De nieuwe film van Rudolf van den Berg (‘Tirza’, 
‘Süskind’) is geïnspireerd door een waargebeurd 
verhaal.

Nederland 2016 105 min. Regie Rudolf van 
den Berg Met Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn, 
Porgy Franssen, Roeland Fernhout, Raymond 
Thiry, Dewi Reijs, Mingus Dagelet, Hans Croiset, 
Jhanna Houweling, Theo Pont, Viviane de 
Muynck, Angela Hick en Claude Humbert
     2 T/M 23 NOVEMBER  3sht

Eva en Rocco, een getrouwd stel van rond 
de veertig met een puberende dochter, 
hebben drie bevriende stellen uitgenodigd 

voor een etentje bij hen thuis. De meesten ken-
nen elkaar al sinds hun jeugd, maar Carlotta, 
de tweede vrouw van Lele, is nog vrij nieuw 
in het groepje, dat vol spanning uitkijkt naar 
de komst van de pas gescheiden Peppe, die 
heeft aangekondigd zijn nieuwe vriendin mee 
te zullen nemen. Maar hij arriveert alleen: ze 
was niet lekker.

Tijdens het voorgerecht komt het gesprek op een 
vrouw die haar man op overspel betrapte toen ze in 
zijn smartphone compromitterende boodschappen 
aantrof. Eva stelt jolig voor dat iedereen zijn mo-
bieltje op tafel legt en dat ze alle binnenkomende 
telefoontjes en berichtjes die avond met elkaar zullen 
delen. Ze hebben als goede vrienden toch niets voor 
elkaar te verbergen? 

Niemand durft te erkennen dit een minder goed 
idee te vinden en schoorvoetend gaat iedereen ak-
koord. Maar wat bij de pasta nog een leuk spelletje 
tussen vrienden lijkt te zijn, ontwikkelt zich tijdens het 
vleesgerecht en de tiramisu tot een pijnlijk gebeuren. 
Het wordt duidelijk hoe weinig ze eigenlijk van elkaar 
weten, zelfs van de eigen partner...

Met een Italiaanse sterrencast en met ruim 2,5 
miljoen bezoekers was de dramatische komedie  

‘Perfetti Sconosciuti’ (‘Perfect Strangers’) dé Itali-
aanse bioscoophit van dit voorjaar! 

Italië 2016 97 min. Regie Paolo Genovese
Met Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco 

Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba 
Rohrwacher, Kasia Smutniak
     16 NOV T/M 6 DEC  1t

‘Our Last Tango’ is een prachtig lief-
desverhaal over de twee bekendste 
tangodansers in de geschiedenis van 

deze gepassioneerde dans en over hun onbe-
grensde liefde voor de tango.

María Nieves Rego (80) en Juan Carlos Copes (83) 
ontmoetten elkaar toen ze 14 en 17 waren en dansten 
daarna bijna vijftig jaar lang als paar. In al die jaren 

lagen haat en liefde vlak bij elkaar. Hun wegen scheid-
den dan ook meerdere malen, maar altijd kwamen 
ze weer samen – speciaal voor hun gedeelde liefde: 
de tango. Uiteindelijk gebeurde echter het onvermij-
delijke: Juan verliet María voor een andere vrouw. Zij 
is maar liefst twintig jaar jonger dan María en werd 
ook de moeder van zijn twee kinderen. 

Nu, tegen het einde van hun levens, vertellen 

María en Juan het gehele verhaal aan een groep jonge 
tangodansers en choreografen uit Buenos Aires. Van 
hun ontmoeting, via de totale 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 Documentaire
     VANAF 9 NOVEMBER  1t 

‘Toni Erdmann’ is een bitterzoete tra-
gikomedie over een vader die tijdens 
een spontaan bezoek aan zijn dochter 

merkt hoe ongelukkig zij is. Hij vindt het tijd 
om in te grijpen, op zijn eigen clowneske ma-
nier. ‘Toni Erdmann’ was dé verrassing van het 
Filmfestival van Cannes en werd daar unaniem 
lovend ontvangen. ‘Niet vaak werd in Cannes zo 
hard gelachen om een film’, aldus de Volkskrant. 
Uniek, uiterst origineel en de ultieme ode aan 
de band tussen vaders en dochters!

Winfried, een gescheiden en gepensioneerd le-
raar, is een grappenmaker die graag verkleed opduikt. 
Met vreemde grapjes, pruiken en valse tanden verrast 
hij graag zijn omgeving. Zijn dochter Ines, een suc-
cesvolle zakenvrouw, woont in Boekarest en ziet hij 
vrijwel nooit. Als Winfrieds hond overlijdt, besluit hij 
onaangekondigd zijn dochter te verrassen met een 
bezoek. Ines is echter niet geamuseerd wanneer haar 
vader opeens voor de deur staat. 

Ze heeft het zeer druk op haar werk en wordt 
geleefd door haar mobiel. Duidelijk geïrriteerd tracht 
ze te verbergen dat ze niet lekker in haar vel zit. Ze 
laat haar vader weten dat het juist uitstekend met 
haar gaat en dat ze met volle teugen geniet van haar 
succesvolle carrière en vette salaris. Toch ziet Winfried 
al snel dat zijn dochter niet gelukkig is. 

Hij besluit haar op zijn eigen manier te helpen. Op-
eens verrast hij haar – als zijn alter ego Toni Erdmann 
met valse tanden en een malle pruik – op haar werk 

en introduceert zich als haar mentor; een levenscoach 
voor uiterst succesvolle zakenmensen. Overal waar 
Ines gaat, duikt Toni op. Van zakendiners tot belang-
rijke vergaderingen. Ines, die zich geen houding weet 
te geven, heeft geen andere optie dan erin mee te 
gaan en te doen alsof Toni Erdmann echt haar coach 
is. En dankzij Toni’s gekkigheid en ondanks de gê-
nante situaties lijkt het alsof Ines begint te begrijpen 
dat haar excentrieke vader misschien juist wel een 
plekje verdient in haar leven.

‘Toni Erdmann’ werd door de internationale film-
critici op het Cannes Filmfestival bekroond tot beste 
film. Het is dan ook een unieke film, met een lach en 

een traan. Waarschijnlijk zelfs voor velen de beste 
Duitse film die ze ooit gezien hebben. De bitterzoete 
tragikomedie, die ook doet denken aan de humor van 
John Cleese (‘Monty Python’) en Bill Murray (‘Broken 
Flowers’), heeft overigens ook een Nederlands tintje, 
want de Nederlandse actrice/zangers Hadewych  
Minis (‘Borgman’) speelt een prachtige bijrol.

Duitsland 2016 162 min. Regie Maren Ade 
Met Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael 
Wittenborn, Hadewych Minis
     VANAF 9 NOVEMBER  3st

★★★★★ ‘Origineel, wijs, grappig en ontroerend’ NRC

NIEUWE FILMS

EEN ECHTE VERMEER
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De dertigers Andreas en Stefan leiden een 
harmonisch leven: ze wonen samen in 
een geweldig huis met tuin aan de rand 

van Wenen en hebben beiden een leuke baan 
bij het radiosymfonieorkest, Stefan als hoornist, 
Andreas als manager. Met een groep collega’s 
vormen ze een hechte vriendengroep. En dan 
is er nog Mozes, de kater die niet meer weg te 
denken is uit hun leven.

Maar dan maakt een impulsieve daad van Stefan, 
die hijzelf niet kan verklaren, alles kapot. Andreas vraagt 
zich af of hij degene met wie hij zijn huis en leven deelt 
eigenlijk wel kent en of hij met hem door wil gaan, 
terwijl Stefan van spijt en berouw niet weet waar hij 
het zoeken moet. ‘Kater’ won op het festival van Berlijn 
de Teddy Award: de prijs voor de beste LGBT-film.

Oostenrijk 2016 114 min. Regie Klaus Händl
Met Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Gerald 
Votava, Gabriela Hegedüs
     21 NOVEMBER 21.00 UUR  4s 

KATER

GAY 
FILM 

NIGHT

Jacques Arnault (Vincent Lindon), hoofd van 
de non-profitorganisatie ‘Move for Kids’, 
bereidt een humanitaire bliksemactie voor 

in een Afrikaans land. Hij wil driehonderd jonge 
weeskinderen, die het slachtoffer zijn van de 
burgeroorlog, evacueren. De hele operatie, 
gebaseerd op een waargebeurde gebeurtenis, 
verloopt echter niet zonder slag of stoot en 
levert een reeks morele dilemma’s op.

Een gecharterd vliegtuig moet de groep naar 
Frankrijk brengen, waar de kandidaat-adoptieouders, 
die de hele actie financieren, hen opwachten. Samen 
met een ploeg vrijwilligers – artsen, brandweerlie-
den, verpleegsters, vriendin Laura, en Françoise, de 
journaliste die de hele operatie moet verslaan – stort 
Jacques zowel zijn organisatie als de kinderen in een 
gevaarlijk avontuur. Niets verloopt zoals verwacht, 

zowel in de regio als bij ‘Move for Kids’ zelf, waardoor 
de spanningen steeds hoger oplopen. 

Regisseur Joachim Lafosse (‘Nue-propriété’, ‘À 
Perdre la Raison’) maakte met ‘Les Chevaliers Blancs’ 
een beklemmende en indringende film over wereld-
politiek. De film werd onder andere geselecteerd 
voor de filmfestivals van San Sebastián en Rotterdam 
en won op het filmfestival van Toronto de prijs voor 
Beste Regisseur.

België, Frankrijk 2015 112 min. Regie 
Joachim Lafosse Met Vincent Lindon, Louise 
Bourgoin, Reda Kateb Nederlands ondertiteld
     DI 8 NOVEMBER 20.15 UUR  3gt 

Te zien in het kader van Movies that Matter on Tour 
in samenwerking met Amnesty International. 

Linda Polman zal de film “Les Chevaliers 
Blancs” inleiden en na afloop toelichten en 
vragen beantwoorden uit het publiek. Linda 

is een bekend auteur en journalist rond interna-
tionale ontwikkelings- en veiligheidsvraagstuk-
ken. Zij heeft onder andere de bestseller “The 
Crisis Caravan” geschreven, dat in een groot 
aantal landen is gepubliceerd en veel aandacht 
heeft gekregen. Het boek handelt over de di-
lemma’s waarmee hulp-organisaties te maken 
krijgen bij de uitoefening van hun werk in (een 
aantal) ontwikkelingslanden. Zij is zeer actief 
als freelance journalist en auteur voor bekende 
internationale publicaties en TV programma’s 
zoals The Guardian, Vrij Nederland, IDFA, etc. 

Deze films is ook te zien op Filmthuis! 
Zie: www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis

Iedere laatste maandagavond van de maand 
vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire 
in Cracking the Frame: een programma met 

een internationale selectie van veelgeprezen 
kunstfilms en films over hedendaagse kunste-
naars, fotografen, muzikanten, filmmakers, de-
signers en schrijvers. Kortom, over mensen die 

het huidige culturele landschap een ander aan-
zien hebben gegeven. Cracking the Frame brengt 
films die niet eerder in Nederland vertoond zijn. 
De film wordt ingeleid door CB Berghouwer, fo-
tograaf en programmamaker van het Kenniscafé 
van de Volkskrant en De Balie.

Het lukte maar weinig mensen om op 
enigszins vriendschappelijke voet te ko-
men staan met Beat Generation-voorman 

William Burroughs, maar het was de New Yorkse 
regisseur Howard Brookner min of meer gelukt, 
getuige zijn documentaire ‘Burroughs, The Mo-
vie’ uit 1983. Brookner, die alle ins en outs van 
de New Yorkse kunstscene van die tijd kende, 
overleed zes jaar later aan de gevolgen van aids. 
Hij was pas 34.

Voor neef Aaron Brookner is oom Howard een 
jeugdheld – reden voor hem het korte leven van zijn 
oom in beeld te brengen. Een schat aan informatie 
vindt hij in Burroughs’ bunker, waar al dertig jaar 
honderden filmblikken met materiaal van Howard lig-
gen te verstoffen. Samen met ander archiefmateriaal, 
interviews met vrienden en vroegere medewerkers als 
Jim Jarmusch en Tom DiCillo, levert dat een even eer-
lijk als fascinerend portret op. Te zien zijn o.a. William 

Burroughs, Patti Smith, Allen Ginsberg, Andy Warhol, 
Spike Lee, Francis Bacon, Matt Dillon en Madonna.

VS, 2016 100 min. Engels gesproken, niet 
ondertiteld
     MA 28 NOVEMBER 20.35 UUR  
Met inleiding van CB Berghouwer.

Bezoekers van deze film kunnen met hun 
filmkaartje gratis iemand meenemen naar 
Museum Hilversum. En bezoekers van Mu-

seum Hilversum krijgen op vertoon van een mu-
seumkaartje € 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.

MET HET OOG OP PALESTINA

Na vier jaar in Hilversum te zijn gehouden maakt de Palestijnse Filmdag de overstap naar 

Utrecht. Op zondag 27 november wordt in Filmtheater ’t Hoogt de hele middag en avond 

een zeer gevarieerd pakket aan documentaires vertoond. Bijna alle films worden ingeleid 

of nabesproken door filmmakers en deskundigen (o.a. van Een Ander Joods Geluid).

Het complete programma vindt u op www.hoogt.nl

Dancing in Jaffa

Koudelka

Censored Voices

Speed Sisters

Een echte ouderwetse, hartverwarmende 
familiefilm, gebaseerd op het gelijknami-
ge boek ‘De Grote Vriendelijke Reus’ van 

Roald Dahl. Speciaal voor een nieuwe generatie 
kinderen heeft regisseur en meesterverteller 
Steven Spielberg samen met Disney het betove-
rende en uiterst populaire kinderverhaal, waarin 
een weesmeisje kennismaakt met de magische 
reuzenwereld, in een nieuw jasje gestoken. 

VS 2016 117 min. Regie Steven Spielberg 
Met de stemmen van Warre Borgmans, Eva 
Kolsteren, Bas Keijzer, Murth Mossel 
2D, Nederlands gesproken
     6 NOVEMBER  2ga

De allerleukste en meest avontuurlijke Sin-
terklaasfilm ooit is terug in Filmtheater 
Hilversum! 

Winky Wong komt in Nederland wonen, waar haar 
vader al drie jaar een Chinees restaurant heeft. In 
het begin is dat best lastig, want Winky kan nog 
geen Nederlands spreken. Ze ontdekt de traditie van 
Sinterklaas en begrijpt dat je Sinterklaas alles mag 
vragen als je het afgelopen jaar lief bent geweest. 
Winky weet wat ze wil hebben van de Sint: een paard!

Nederland 2005 88 min. Regie Mischa Kamp 
Met Ebbi Tam, Aaron Wan, Hanyi Han, Jan 
Decleir, Mamoun Elyounoussi, Anneke Blok
     26 + 30 NOV & 3 + 4 DEC  1

Wat spoken huisdieren uit wanneer 
de baasjes van huis zijn? In ‘Huis-
diergeheimen’ (‘The Secret Life of 

Pets’) volgen wij de hilarische avonturen van 
de trouwe terriër Max, de slome kat Chloë, het 
snoezige dwergkeeshondje Gidget, mopshond 
en lady-killer Mel, de knorrige bastaard Duke, 
de onnozele cavia Norman en het schattige maar 
gestoorde konijntje Snowball.
‘Huisdiergeheimen’ is de nieuwe vrolijke animatiefilm 
van de makers van ‘Despicable Me’ (‘Verschrikkelijke 
Ikke’) en de ‘Minions’.

VS 2015 91 min. Regie Chris Renaud, Yarrow 
Cheney Met de stemmen van Frank Lammers, 
Karin Bloemen, Georgine Verbaan en Giel Beelen 
Nederlands gesproken
     20 NOVEMBER & 7 DECEMBER  2ga

INGEZONDEN MEDEDELING

In samenwerking met Museum Hilversum

‘Aaron Brooker’s excellent documentary 
about his uncle... an indelible, must-see ode 
to gay New York’ The New York Times

‘A sensitive, intelligent portrait’ The Guardian

LES 
CHEVALIERS 
BLANCS

FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME

UNCLE HOWARD
★★★★ ‘In het onthutsende “Les Chevaliers Blancs“ wordt 
de spanning knap tot thrillerhoogte opgevoerd. De morele 

dilemma’s rond het redden van Afrikaanse weeskinderen brengt 
regisseur Lafosse zonder oordeel in beeld.’ de Volkskrant

★★★★ ‘Sprookjesachtige verfilming 
van het boek’ de Volkskrant
★★★★ ‘Er is een sprankelende chemie tussen 
Sophie en haar reus’ Het Parool
★★★½ NRC

HET PAARD VAN 
SINTERKLAAS

DE GVR

HUISDIERGEHEIMEN

EXTRA KINDER- EN FAMILIEFILMS
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De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. In 
een Duits dorp bezoekt Anna elke dag 
het graf van haar verloofde, die sneuvelde 

aan het front in Frankrijk. Op een dag merkt ze 
de Fransman Adrien op die bloemen op hetzelfde 
graf legt. Zijn aanwezigheid zo kort na de Duitse 
nederlaag verhit de gemoederen in het dorp, 
maar Adrien laat zich niet zomaar afschrikken. 

Hij is naar Duitsland gekomen om zijn respect te 
tonen aan een Duitse jongen die dezelfde oorlog als 
hij meemaakte. Een jongen die zonder een oorlog 
wellicht ooit tot zijn vriendengroep had kunnen beho-
ren. De ontmoeting tussen Anna en Adrien heeft een 
onverwacht effect op beide levens. Frantz’ ouders, 
nog steeds kapot van de dood van hun zoon, moeten 
in eerste instantie niets van deze Fransman weten, 
maar al snel brengt hij hen dichter bij elkaar. Tegelij-
kertijd worden onzekerheden en angsten aangewak-
kerd, maar biedt hij Anna en haar schoonouders ook 
een bijzondere kans om de oorlog te verwerken en 
hun levensgeluk te hervinden.

‘Frantz’, de nieuwste film van François Ozon 
(‘Swimming Pool’, ‘8 Femmes’, ‘Sous le Sable’), is 

een verhaal over liefde en herinnering, verdriet en 
rouw en verteld op een verrassende manier. Ozon 
– vanwege zijn enorm productieve carrière ook wel 
de Woody Allen van Frankrijk genoemd – baseerde 
zijn film op Ernst Lubitsch’ drama ‘Der Fremde Sohn’ 
(‘Broken Lullaby’) uit 1932. Net als Lubitsch filmt hij 
(grotendeels) in zwart-wit, maar Ozon veranderde 
het verhaal flink. Terwijl Lubitsch’ film vooral om een 
jonge Fransman draaide, kiest Ozon juist voor een 
vrouwelijk perspectief, de jonge Anna. Ozon is vaak 
op zijn best als hij met vrouwelijke acteurs werkt – 
denk aan Charlotte Rampling in ‘Sous le Sable’ of 
Kristin Scott Thomas in ‘Dans la Maison’ – en van 
Paula Beer maakt hij een nieuwe ster in haar rol als 
Anna. Zij is fantastisch als de jonge weduwe Anna 
en werd – terecht – op het Filmfestival van Venetië al 
bekroond voor haar waanzinnig sterke acteerwerk.

Duitsland, Frankrijk 2016 114 min. Regie 
François Ozon Met Pierre Niney, Paula Beer, 
Ernst Stötzner
     VANAF 30 NOVEMBER  3a 

Loyaliteit, toewijding en liefde 
in een ‘wegwerpcultuur’: 
Regisseur, scenarist en van 

origine mode-ontwerper Tom Ford (‘A 
Single Man’) balanceert constant op 
de dunne scheidslijnen tussen liefde 
en wreedheid, en tussen wraak en 
verlossing. Het resultaat is een on-
heilspellende thriller en een psycho-
logische studie van een vrouw in een 
crisissituatie. 

Amy Adams en Jake Gyllenhaal spe-
len een gescheiden echtpaar dat duis-

tere ontdekkingen doet over elkaar. Susan 
(Adams), een kunsthandelaar uit Los Angeles, 

leidt een luxueus maar onbevredigend leven sa-
men met haar man Hutton (Armie Hammer). Als 

Hutton weer eens een weekend weg is 
op een van zijn vele zakenreisjes, 

ontvangt Susan een anoniem 

pakje. Het is een boek genaamd ‘Nocturnal Animals’, 
geschreven door haar ex-man Edward (Gyllenhaal), 
met wie ze al jaren geen contact meer heeft gehad. 
Bij het manuscript zit een briefje waarin Edward Susan 
vraagt het boek te lezen en vervolgens contact met 
hem op te nemen als hij weer in de stad is. In haar 
eentje in bed begint Susan de roman te lezen. Het 
boek is aan haar opgedragen...

Ford bewijst met deze film niet alleen goed te zijn 
in smetteloze stijloefeningen, ‘Nocturnal Animals’ 
is briljant gemonteerd, spannend, verontrustend en 
bovenal ontregelend door Fords zorgvuldige blik op 
het complexe innerlijke leven van een vrouw van 
middelbare leeftijd die wordt geconfronteerd met 
demonen uit het verleden. 

VS 2016 117 min. Regie Tom Ford Met Jake 
Gyllenhaal, Amy Adams, Aaron Taylor-Johnson, 
Michael Shannon, Armie Hammer
     VANAF 30 NOVEMBER  4gt 

De nieuwste film van de Iraanse regis-
seur Ashgar Farhadi (‘A Separation’ en 
‘Le Passé’). Met ‘The Salesman’ bewijst 

regisseur Asghar Farhadi opnieuw dat hij tot 
de internationale top van filmmakers behoort. 
In deze bijzondere schets van het hedendaagse 
Iran, zet Farhadi een mengvorm in van realisme 
gecombineerd met suspense à la Hitchcock. Het 
resultaat is een zowel ingetogen als spannend 
drama dat het hedendaagse Iran een spiegel 
voorhoudt, en zich afvraagt wat wraak is.

We volgen het jonge koppel Emad en Rana. Zij 
betrekken overhaast een nieuw appartement in Te-
heran nadat hun eigen woning door werkzaamheden 
dreigt in te storten. De vorige bewoonster van het 
appartement lijkt ineens vertrokken en heeft erg veel 
van haar spullen laten staan. Het is een ‘vrouw die 
heel veel mannen kent’, een eufemisme in Teheran 
voor prostituee. Op een dag gaat de deurbel. Rana 
denkt dat het haar man is, drukt op de zoemer en 
gaat douchen. Maar het is Emad niet. Het betekent 
de start van een zoektocht om te achterhalen wat 
er precies is gebeurd.

‘The Salesman’ werd in Cannes bekroond voor 
beste scenario en beste acteur (Shahab Hosseini) en 
won de publieksprijs op het World Cinema Amster-
dam Festival. 

Iran, Frankrijk 2016 124 min. Regie Asghar 
Farhadi Met Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 
Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini
     VANAF 7 DECEMBER  3at THE SALESMAN

FRANTZ

NOCTURNAL ANIMALS
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LINE UP
--------------
THE GRAND EAST
LA CORNEILLE
45ACIDBABIES
RADIO ELIZA
A BRIGHTER LIGHT
VREEMDE VOGELS
MARTEN FISHER
STAHLR
NANA ADJOA
SASCHA ELISAH
MATT WINSON
MIHAEL HRUSTELJ TRIO
MARTHA JANE & THE 
 TALISMAN
MONEY & THE MAN
THE YUKON CLUB
ROSEMARY & GARLIC

TOLLS
SINGLE PILOT
AVI ON FIRE
THE WANDERER
THE MOTTO
TIM DAWN
KAREL J. SCHEPERS
THE ROYAL ENGINEERS
RUUD FIETEN
RILAN & THE BOMBARDIERS
GRENADEERS
JO GOES HUNTING
POTMAN JR.
STORKSKY
JASPER SCHALKS
CYNBEL
THE BADGER AND THE BASS
WILLEM WITS
MAGNETIC SPACEMEN

PODIA
-----------
‘T OOR
DE VORSTIN
PUUR SMAECK
THE SKIFF
THE GUARDIAN
FILMTHEATER HILVERSUM
HI-FI KLUBBEN
YOUR COFFEE

NUL VIJF EN DERTIG
IL DIVINO
DE KEI
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Rolf Winters (consultant en coach) en  
Renata Heinen (self-made artiest en kun-
stenaar) voelden de behoefte om beter 

in contact te staan met zichzelf en de natuur. 
Om los te komen van de bestaande systemen 
deden ze met hun gezin een stapje terug uit de 
Westerse maatschappij. 

Rolf en Renata leefden met hun drie kinderen vier 
jaar lang samen met een indianenstam in de bossen 
van Upper Michigan in Noord-Amerika. Al zoekende 
naar een nieuw perspectief en zingeving ontstond 
ook het idee om de wijsheid van de stamoudsten 
op film vast te leggen. Het bleef echter niet bij de 

indianenstam. Het gezin trok ver-
volgens een jaar rond de wereld 

op zoek naar verborgen ‘Wis-
dom Keepers’ en leefde bij 
verschillende volksstammen 

– vaak nog nooit gefilmd 
of geïnterviewd – op zes 

continenten. 

De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior 
in Michigan tot het hart van de Amazone; van het 
Australische achterland tot de Kalahariwoestijn en 
van de Andes tot aan de binnenlanden van India. 
De ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ la-
ten niemand onberoerd. Het is een wake-upcall en 
tegelijkertijd een baken van hoop voor de wereld 
van morgen.

GB 2015 90 min. Regie Rolf Winters en Renata 
Heinen, documentaire

     T/M 4 DECEMBER  2gt 

Willem Marinus Dudok is wereldbe-
roemd. Hilversum had honderd jaar 
geleden de moed hem als gemeen-

tearchitect aan te stellen. Hij heeft het gezicht 
van de stad bepaald met een opmerkelijke visie 
op ontwerpen: ‘Hoe eenvoudig is toch alles. Je 
belijnt maar wat je ziet. Maar als er geen ziel 

vloeit door den punt van het potlood, hoe dor 
is dan de lijn!’ 

Filmmakers Leo Kerkhoff en Gijs Konings gaan op 
zoek naar de ziel in de lijn van Dudok. Talloze huizen, 
scholen, begraafplaatsen bepalen het aangezicht van 
de mediastad. Want er is veel meer dan het raadhuis. 
Welke rol speelt deze architectuur in ons moderne 

bestaan? Wat is er mooi aan? En zien we dat nog wel?
Een profiel van een fenomeen dat zo uniek is dat 

het vanzelfsprekend lijkt.

Nederland 2015 50 min. Regie Leo Kerkhoff 
en Gijs Konings
     DE HELE MAAND DOOR  

Sergio Leones beroemde klassieker ‘Once 
Upon a Time in the West’ is digitaal geres-
taureerd. De vrouwelijke hoofdrol wordt 

vertolkt door de Italiaanse filmster Claudia Car-
dinale, omringd door Hollywoodsterren Henry 
Fonda, Charles Bronson en Jason Robards. Het 
is het sluitstuk van Leones ode aan het western-
genre dat onder de benaming ‘spaghettiwestern’ 
ongekend populair zou worden. 

Na drie iconische producties met Clint Eastwood 
(‘A Fistful of Dollars’, ‘For a Few Dollars More’ en ‘The 
Good, the Bad and the Ugly’) koos Leone (1929-1989) 
de Italiaanse filmster Claudia Cardinale als protagonist 
naast drie doorleefde westernmannen: slechterik 
Henry Fonda, enigmatische redder in nood Charles 
Bronson en Jason Robards als de tough guy. Inzet is 
de strijd om een stuk grond langs het traject van de 
spoorbaan. Jill McBain (Cardinale) weigert haar bezit 
op te geven na de brute moord op haar man en drie 
kinderen. De film werd beroemd door de lange ope-
nings- en eindsequenties, de soundtrack van Ennio 
Morricone, de extreme close-ups en de langgerekte 
story-line die naar de climax van het revolverduel 
leidt. Ook de aandacht voor een vrouw om wie drie 
mannen cirkelen, gaf de film een ander perspectief 
dan de traditionele Amerikaanse western.

Italië, VS, Spanje Mexico 1968 165 min. 
Regie Sergio Leone Met Henry Fonda, Charles 
Bronson, Claudia Cardinale
     12, 15 EN 20 NOVEMBER  3g

In Filmtheater Hilversum zijn te zien: 

16.00 uur: STAHLR
Stahlr het nieuwe conceptuele muziekproject 

van Anne Broekman (MTT). Voor Stahlr liet zij 
zich inspireren door brutalisme, horrorfilms en 
actrices in de tijd van stomme films. Dit geluid 
werkte ze uit met producer Krampfhaft. Stahlr 
klinkt als Cocteau Twins die een musicalversie 
van Mary Shelleys ‘Frankenstein‘ opvoeren in 
een betonnen parkeergarage.

19.30 uur: LA CORNEILLE
Het trio La Corneille speelt en zingt met onge-

evenaarde overgave. Meesters in spanning 
en theatrale dynamiek, van breekbaar intiem 
tot opzwepend energiek. Het materiaal van La 
Corneille bezit vulkanische kwaliteit. Ze ver-
dienden hun sporen in poptempels door heel 
Nederland na debuutalbum ‘I Was A Bird’ (2015) 
en komen nu met nieuwe, vlijmscherpe muziek.

Op zondag 13 november 2016 komt de 
Popronde weer naar Hilversum. Tussen 
15:30 en 23:00 uur zijn er 38 optredens 

op 17 locaties, allemaal GRATIS toegankelijk! 

Na hun legendarische Amerikaanse de-
buut in ‘The Ed Sullivan Show’ in 1964, 
lieten zij de gehele VS in verbijstering 

achter en de naweeën van dit optreden werden 
in de gehele wereld gevoeld. Met hun albums 
en tv-optredens veranderden zij voor eeuwig 
de muziek- en popcultuur. Hun uitzonderlijke 

vakmanschap en charisma maakten hen tevens 
tot één van de grootste liveacts aller tijden. In 
‘The Beatles: Eight Days a Week – The Touring 
Years‘ gaat de Oscarwinnende regisseur Ron 
Howard (‘A Beautiful Mind‘, ‘Apollo 13‘) op ont-
dekkingsreis naar de liveoptredens van de groep.

 Van hun vroege optredens in clubs in Liverpool 

en Hamburg tot hun weergaloos grote concerten in 
uitverkochte stadions over de gehele wereld: van New 
York tot aan Melbourne en Tokyo. Deze allereerste 
door The Beatles geautoriseerde documentaire sinds 
zij in 1970 uit elkaar gingen, laat veel zeldzaam en 
nog nooit eerder vertoonde beelden zien van hun 
shows en interviews. Daarnaast ook heel veel nieuwe 
interviews met Paul McCartney, Ringo Starr en vele 
andere prominente betrokkenen. De film laat niet 
alleen de weg naar hun enorme roem zien, maar ook 
de wissel die dit trekt op de bandleden waardoor 
zij uiteindelijk beslissen om met touren te stoppen 
(in augustus 1966). Ze storten zich volledig op hun 
ongeëvenaarde en geniale muzikale energie, wat 
heeft geresulteerd in een serie van baanbrekende 
studio-opnamen waar zij heden ten dage het meest 
bekend om zijn.

Verenigd Koninkrijk 2016 137 min. Regie 
Ron Howard Met Paul McCartney, Ringo Starr, 
George Harrison, John Lennon
     T/M 26 NOVEMBER  1

Op woensdag 11 juli 2001 springt rock-‘n- 
roll muzikant en schilder Herman Brood 
van het dak van het Hilton hotel. De wijze 

waarop hij een einde aan zijn leven maakt, is 
net zo extravagant als dat hij het geleefd heeft. 
Herman heeft in zijn eigen video’s, liedteksten 
en interviews een kruimelspoor achtergelaten 
dat antwoord geeft op de vragen die zijn dood 
heeft opgeroepen. 

‘Unknown Brood’ duikt in het verleden om met 
dit niet eerder vertoonde materiaal en de mensen die 

het dichtst bij hem stonden, de belangrijke momenten 
te herbeleven. Broods leven was van begin tot einde 
een worsteling tussen het zijn van een mens of het 
worden van een mythe. Op 11 juli kwamen die twee 
paden samen.

‘Unknown Brood’ beleefde haar première onlangs 
op het IDFA. Regisseur Dennis Alink werd getrig-
gerd om deze documentaire te maken toen Broods 
oud-manager Koos hem de privé-tapes van Herman 
Brood overhandigde. In een stoffige doos hadden 
deze bandjes meer dan vijftien jaar onaangeraakt 

gelegen en hij had ze zelf nooit bekeken. De bandjes 
waren zo goed bewaard dat zelfs zijn familie niet van 
het bestaan wist. ‘Ik was altijd al gefascineerd door 
Herman Brood en toen ik door zijn eigen opnames aan 
het spitten was, zag ik de mogelijkheid om eindelijk 
Hermans verhaal te vertellen.’ 

Nederland 2016 90 min. Regie Dennis Alink
     DI 6 DECEMBER  1t

IN HET FILMTHEATER!

Beide optredens zijn in de blauwe zaal en de toe-
gang is dus gratis! 
Voor alle informatie over de Propronde in Hilver-
sum: www.popronde.nl/steden/hilversum. 

Om te vieren dat de Popronde Hilversum aandoet  
met geweldige optredens vertonen we die dag ook 
muziekdocumentaires over The Beatles (11.00 uur) 
en Oasis (21.10 uur). 

Zondag 13 november 
Toegang gratis!
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DE LIJN VAN DUDOK

DOWN TO EARTH

UNKNOWN 
BROOD

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK

★★★★ Het Parool
‘Een zeer aanstekelijke film, waarin The Beatles niet 
alleen muzikaal fantastisch voor de dag komen, 
maar ook als protopopidolen indruk maken’
★★★★ NRC
‘Het verhaal van ‘Beatlemania’ blijft fascinerend’



Indrukwekkend drama over een man die zich 
maar niet emotioneel kan binden en waarbij 
deze blokkade zelfs tot een obsessie leidt. 

Armando is een man van middelbare leeftijd die 
in Caracas in een laboratorium voor gebitsprotheses 
werkt. Bij de bushalte lokt hij jonge jongens en biedt 

hen geld aan om met hem naar zijn huis te gaan. 
Hier geniet hij van hun aanwezigheid zonder ze aan 
te raken. Armando houdt zich verder bezig met het 
bespioneren van een oude man, met wie hij blijkbaar 
een traumatische band heeft. Op een dag ontmoet hij 
de jonge gangster Elder. Het bendelid wordt een re-
gelmatige bezoeker van Armando’s huis, voornamelijk 
gedreven door economische belangen. Gaandeweg 
ontstaat er een onverwachte intimiteit tussen hen die 
hun beider levens voor altijd zal veranderen.

Met dit speelfilmdebuut won de Venezolaanse 
regisseur Lorenzo Vigas de Gouden Leeuw op het 
Filmfestival van Venetië.

Venezuela 2015 93 min. Regie Lorenzo Vigas 
Met Alfredo Casto, Luis Silva
     DI 22 NOV 13.45 EN 19.00 UUR  

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

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

Een gezellig weerzien wordt het niet, wanneer 
de terminaal zieke toneelschrijver Louis (Gaspard 
Ulliel) na 12 jaar zijn familie weer opzoekt. De reden 
van zijn bezoek is dan ook geen vrolijke: Louis komt 
de rest van het gezin vertellen dat hij stervende is. 
Een middag lang zijn we deelgenoot van de tafel-
gesprekken tussen Louis en zijn familie. Een familie 
die hij niet zonder reden zo lang niet gezien heeft. 
De spanningen tussen allen, zijn moeder (Nathalie 
Baye), zus (Léa Seydoux), broer (Vincent Cassel) en 

schoonzus (Marion Cotillard), lopen al snel flink op. 
Een film met een droomcast vol Franse supersterren 
voor de rollen van de vergeten familieleden en waarin 
de nadruk ligt op hetgeen dat juist niet gezegd wordt.

Na het meesterlijke ‘Mommy’ zet Xavier Dolan al-
weer de familieverhoudingen op scherp. Alle typische 
‘Dolan-elementen’ zijn weer aanwezig: spannende 
dialogen, queer personages, ontwrichte en complexe 
familiebanden en wervelende muziek. De 27-jarige 
Dolan won met zijn zesde film de Grand Prix in Cannes 
en mocht daarnaast de Juryprijs in ontvangst nemen. 

Frankrijk, Canada 2016 97 min. Regie Xavier 
Dolan Met Léa Seydoux, Marion Cotillard, 
Vincent Cassel, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel
     VANAF 14 DECEMBER  3th

‘La La Land’ is een moderne variant op 
de klassieke Hollywoodmusical en een 
ode aan iedereen die durft te dromen.

In het romantische en kleurrijke ‘La La Land’ valt 
de matig succesvolle jazzpianist Sebastian (Ryan Gos-
ling) voor de beginnende actrice Mia (Emma Stone). 
Wanneer hun carrières succesvol worden, moet het 
koppel keuzes maken die hun liefde onder druk zet. 

De jonge Amerikaanse regisseur Damien Chazelle 
is bezeten van musicals en jazzgrootheden, zo bleek 
al uit zijn doorbraakfilm ‘Whiplash’, over een sadis-
tische jazzdocent die een leerling-drummer onder 
handen neemt op een conservatorium. ‘La La Land’ 
is zijn tweede film en een pastiche op de grote Hol-
lywoodmusicals van weleer. 

Toch geeft hij zich niet volledig over aan de nostalgie; 
de regisseur begrijpt dat de kunstenaars die hij zo 
vereert in hun eigen tijd allesbehalve nostalgisch met 
hun hoofd in het verleden leefden. Zij sloegen juist 
nieuwe wegen in. Pianist Sebastian moet zich dus 
aanpassen aan een nieuw tijdperk en krijgt, tot groot 
genoegen van zanger John legend, les in soulmuziek. 
Dit is een film die zelfs bij de grootste zuurpruimen 
een lach op het gezicht tovert!

VS 2016 128 min. Regie Damien Chazelle Met 
Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, John 
Legend
     VANAF 21 DECEMBER  

Romantisch drama naar de Italiaanse best-
seller ‘Mal di Pietre’ (‘From the Land of the 
Moon’) van Milena Agus, over een vrijzin-

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

Gabrielle (Marion Cotillard) komt uit een klein 
stadje in het zuiden van Frankrijk. Hier huwelijken 
haar ouders haar uit aan José, een eerlijke en liefheb-
bende Spaanse boer. De ouders denken dat de land-
arbeider een eervolle vrouw zal maken van Gabrielle, 

maar ondanks de toewijding van de aanstaande echt-
genoot zweert Gabrielle zelf dat ze nooit van José 
zal houden. Ze voelt zich een gevangene van de 
conventionele naoorlogse samenleving. 

Er lijkt niets anders op te zitten dan haar ro-
mantische verlangens los te laten. Een plekje in het 
gekkenhuis wacht immers op haar, indien ze niet 
instemt met het huwelijk. Dan wordt ze op een dag 
weggestuurd naar de Alpen om te genezen van haar 
nierstenen. De frisse lucht zou haar goed doen. Hier 
ontmoet ze André, een gewonde luitenant en haar 
romantische ideaal. Hij weet de passie in haar weer 
te doen oplaaien. Gabrielle belooft André dat ze er 
samen met hem vandoor zal gaan. Haar dromen 
achterna. Er zal nu toch niemand meer zijn die deze 
dromen durft te verstoren?

Frankrijk 2016 116 min. Regie Nicole Garcia
Met Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex 
Brendemühl
     VANAF 7 DECEMBER  

De naam van het rustige, landelijke dorpje 
Gokseong, in Jeollanam-do, Zuid-Korea 
betekent vrij vertaald: ‘het gejammer’. 

Het is gelegen in een regenachtig, somber deel 
van het rurale Korea. Bewoners behandelen 
elkaar respectloos en met minachting, de regen 
komt met bakken uit de hemel en de grimmig-

heid sijpelt over alle wegen het dorp binnen.
Een serie moorden stort het vredige dorpje in het 

verderf. De politie concludeert op basis van gegevens 
van het ziekenhuis dat de moorden het gevolg van 
een collectieve verslaving aan giftige paddenstoelen 
zijn. Maar al snel beginnen de geruchten zich te ver-
spreiden: het wordt veroorzaakt door de nieuwkomer 

in het dorp – een vreemde Japanse man die altijd aan 
het vissen is. Wantrouwen en paranoia zijn nog de 
enige drijfveren van de dorpelingen.

De film is een combinatie van prachtige land-
schapscinema, een misdaad-thriller, een zombie-apo-
calyps, een sullig-komische politie exercitie, exorcisme 
en verschillende religieuze elementen uit het Oosten 

en het Westen. Een onvoorspelbaar verhaal, waarbij 
de kijker tot het einde in twijfel blijft over het ‘kwaad’. 

Korea 2016 156 min. Regie Na Hong-Jin Met 
Kwak Do Won, Hwang Jung Min, Kunimura Jun
     27 EN 29 NOVEMBER  

Je vader kun je niet kiezen. Je zoon ook niet. 
‘Waterboys’ vertelt het intens grappige en 
ontroerende verhaal van misdaadroman-

schrijver Victor en zijn cellospelende zoon Zack. 
Op dezelfde dag door hun vrouwen het huis 
uitgezet, moeten de mannen zichzelf en hun 
relatie opnieuw zien uit te vinden tijdens een 
turbulente reis naar Schotland ter promotie van 
Victors nieuwste boek. De confrontatie met 
elkaar en de ontstane situatie als vrijgezel, is 
onvermijdelijk. Een film over een vader die maar 

niet volwassen wil worden en zijn zoon die het 
leven wat minder serieus zou moeten nemen. 

Robert Jan Westdijk kennen we nog als regisseur 
van het iconische ‘Zusje’, zijn succesvolle en bekroon-
de debuutfilm uit 1995. Hierna maakte hij een aan-
tal commerciëlere films, zoals de boekverfilmingen 
‘Phileine Zegt Sorry’ en ‘De Eetclub’. ‘Waterboys’ is 
wederom een persoonlijke film, waarvoor hij tevens 
het scenario schreef. Hoofdrollen in deze muzikale, 
komische roadmovie worden vertolkt door Leopold 
Witte (‘Gooische Vrouwen’, ‘Ventoux’, ‘Dokter Deen’), 

aanstormend talent Tim Linde en de Schotse actrices 
Helen Belbin en Julie McLellan. 

Een belangrijke rol in de film is weggelegd voor 
de muziek van de befaamde band The Waterboys, be-
kend van de hit ‘The Whole of the Moon’, die in de 
film niet alleen te horen, maar ook te zien is. Regis-
seur Robert Jan Westdijk vertelt trots en verbaasd: 
‘Dit voelt als een jongensdroom. Het begon met een 
mail waarin ik schreef dat ik sinds de jaren tachtig 
fan ben en dat ik een film wil maken over een vader 
en zoon die dankzij de muziek van The Waterboys 

nader tot elkaar komen. Niet veel later zat ik in Dublin 
tegenover mijn muzikale held Mike Scott. Het verhaal 
raakte hem en nu kan ik The Waterboys daadwer-
kelijk een verbinding laten maken in het verhaal.’ In 
december 2014 gaven The Waterboys voor de film 
twee speciale concerten in Paradiso Amsterdam.

Nederland 2016 90 min. Regie en scenario 
Robert Jan Westdijk Met Leopold Witte, Tim 
Linde, Helen Belbin, Julie McLellan 
     VANAF 30 NOVEMBER  1t

‘De Kinderen van Juf Kiet’ is een hartver-
warmende, grappige en aangrijpende 
film; een film waardoor je je als kijker 

weer op de lagere school waant; een ode aan 
de juf die ieder kind verdient.

Een jaar lang volgden regisseurs Petra en Pe-
ter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen uit 
alle windstreken. Kiet is een lerares die je ieder kind 

toewenst. Ze is liefdevol en altijd rechtvaardig. Haar 
geduld is oneindig. Ze leert haar kinderen Nederlands 
lezen en schrijven, maar vooral ook hoe je met elkaar 
omgaat en samen problemen oplost.

Nederland 2016 114 min. Regie Peter Lataster, 
Petra Lataster-Czisch
     VANAF 24 NOVEMBER  1

7

WATERBOYS

MAL DE PIERRES

DESDE ALLÁ

THE WAILING

JUSTE 
LA 
FIN 
DU 
MONDE

★★★★ ‘Xavier Dolan’s 
nightmarish homecoming 
is a dream’ The Guardian

★★★★ Ongetemd, ongeremd en onveilig (…) 
betoverende, hypnotiserende cinema’ NRC

DE KINDEREN 
VAN JUFFROUW KIET

★★★★★ ‘The Wailing 
is een zinderend gefilmd 
en haast hallucinant spel 
van christelijke symboliek 
en oosters occultisme. 
De goed gedoseerde 
absurde humor maakt het 
verhaal nóg krankzinniger’ 
de Volkskrant



DO 17 NOVEMBER 
13:30 Layla M.
13:45 Perfetti Sconosciuti
14:00 Toni Erdmann
15:30 Een Echte Vermeer
15:45 The Light Between Oceans
17:05 Down to Earth
17:40 Ultimo Tango
18:30 Tonio
19:00 Perfetti Sconosciuti
19:25 Layla M.
20:30 Toni Erdmann
21:00 The Light Between Oceans
21:25 Een Echte Vermeer

VR 18 NOVEMBER 
13:30 Layla M.
13:45 The Light Between Oceans
14:00 Ultimo Tango
15:30 Perfetti Sconosciuti
15:45 Toni Erdmann
16:20 The Beatles
17:30 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:45 Tonio
19:00 Perfetti Sconosciuti
19:15 Layla M.
20:45 Toni Erdmann
21:00 The Light Between Oceans
21:15 Een Echte Vermeer

ZA 19 NOVEMBER 
13:30 Down to Earth
13:45 Uilenbal
14:00 Siv Gaat Logeren
15:20 Toni Erdmann
15:35 The Light Between Oceans
15:50 Ultimo Tango
17:35 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:30 Toni Erdmann
18:45 Perfetti Sconosciuti
19:10 Een Echte Vermeer
20:45 The Light Between Oceans
21:20 Layla M.
21:35 Tonio

ZO 20 NOVEMBER 
11:00 Florence Foster Jenkins
11:15 Huisdiergeheimen
11:30 Uilenbal
13:10 Mijn Naam is Courgette
13:25 Once Upon a Time in the West
13:40 Perfetti Sconosciuti
14:40 Toni Erdmann
15:40 The Light Between Oceans
16:30 Layla M.
17:45 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:20 Perfetti Sconosciuti
18:35 Ultimo Tango
18:50 Tonio
20:15 Toni Erdmann
20:30 The Light Between Oceans
20:50 Een Echte Vermeer

MA 21 NOVEMBER 
13:30 Perfetti Sconosciuti
13:45 Toni Erdmann
14:00 The Light Between Oceans
15:30 Layla M.
16:35 Ultimo Tango
16:50 Tonio
17:30 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:20 Een Echte Vermeer
18:45 Layla M.
19:00 Perfetti Sconosciuti
20:30 Toni Erdmann
20:45 The Light Between Oceans
21:00 Kater

DI 22 NOVEMBER 
13:30 Layla M.
13:45 Desde Allá
14:00 Perfetti Sconosciuti
15:30 Down to Earth
15:45 Een Echte Vermeer
16:00 The Light Between Oceans
17:20 The Red Turtle
18:20 Perfetti Sconosciuti
18:35 Ultimo Tango
19:00 Desde Allá
20:20 Toni Erdmann
18:30 Film&Food: Waterboys
20:55 The Light Between Oceans

WO 23 NOVEMBER 
13:30 Mijn Naam is Courgette
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 The Light Between Oceans
15:00 Perfetti Sconosciuti
15:30 Uilenbal
16:35 Tonio
17:00 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
17:20 Een Echte Vermeer
18:35 Ultimo Tango
18:50 Perfetti Sconosciuti
19:25 Layla M.
20:20 Toni Erdmann
20:50 The Light Between Oceans
21:20 I, Daniel Blake

DO 10 NOVEMBER 
13:30 Ultimo Tango
13:45 Toni Erdmann
14:00 The Light Between Oceans
15:20 Three Generations
16:35 Tonio
16:50 Down to Earth
17:15 L’Economie Du Couple
18:40 Ultimo Tango
19:15 Een Echte Vermeer
20:30 Toni Erdmann
21:00 The Light Between Oceans
21:20 Genius

VR 11 NOVEMBER 
13:30 Ultimo Tango
13:45 Toni Erdmann
14:00 The Light Between Oceans
15:15 Genius
16:35 La Fille Inconnue
16:50 Florence Foster Jenkins
17:20 Down to Earth
18:45 Tonio
19:00 The Light Between Oceans
19:15 Een Echte Vermeer
20:45 Toni Erdmann
21:20 L’Economie Du Couple
21:35 Three Generations

ZA 12 NOVEMBER 
13:30 Ultimo Tango
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 L’Economie Du Couple
15:15 Toni Erdmann
15:30 Uilenbal
16:00 The Light Between Oceans
17:15 Ultimo Tango
18:25 Een Echte Vermeer
18:40 Genius
19:00 Tonio
20:30 Toni Erdmann
20:45 Once Upon a Time in the Wes
21:00 The Light Between Oceans

ZO 13 NOVEMBER 
11:00 The Beatles
11:30 Uilenbal
12:40 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
13:20 Siv Gaat Logeren
13:40 Een Echte Vermeer
14:15 The Light Between Oceans
15:45 Toni Erdmann
16:00 Popronde Live: STAHLR
16:45 Ultimo Tango
18:30 Tonio
18:50 The Light Between Oceans
19:30 Popronde Live: LE CORNEILLE
20:30 Toni Erdmann
21:10 Oasis: Supersonic
21:25 Genius

MA 14 NOVEMBER 
13:30 Ultimo Tango
13:45 Toni Erdmann
14:00 The Light Between Oceans
15:15 Een Echte Vermeer
16:35 Down to Earth
16:50 L’Economie Du Couple
17:20 Three Generations
18:30 Tonio
18:55 The Light Between Oceans
19:15 Ultimo Tango
20:30 Toni Erdmann
21:00 Een Echte Vermeer
21:30 Genius

DI 15 NOVEMBER 
13:30 Once Upon a Time in the West
13:45 Toni Erdmann
14:00 Tonio
16:00 The Light Between Oceans
16:35 Ultimo Tango
16:50 L’Economie Du Couple
18:20 Tonio
18:35 Three Generations
18:50 Een Echte Vermeer
20:20 Once Upon a Time in the West
20:35 Toni Erdmann
20:55 The Light Between Oceans

WO 16 NOVEMBER 
13:30 Mijn Naam is Courgette
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 The Light Between Oceans
15:00 Toni Erdmann
15:30 Uilenbal
16:35 Een Echte Vermeer
17:20 Three Generations
18:40 Ultimo Tango
18:55 Perfetti Sconosciuti
19:15 Layla M.
20:30 Toni Erdmann
20:55 The Light Between Oceans
21:15 Tonio

DO 3 NOVEMBER 
13:30 Down to Earth
13:45 L’Economie Du Couple
14:00 Een Echte Vermeer
15:20 Tonio
15:50 De Ziel in de Lijn Van Dudok
16:10 The Beatles
17:20 Florence Foster Jenkins
18:50 Een Echte Vermeer
19:15 Three Generations
19:30 Tonio
20:55 Genius
21:10 La Fille Inconnue
21:30 L’Economie Du Couple

VR 4 NOVEMBER 
13:30 Three Generations
13:45 Een Echte Vermeer
14:00 Tonio
15:25 La Fille Inconnue
15:50 Genius
16:10 Florence Foster Jenkins
17:30 Down to Earth
17:55 De Ziel in de Lijn Van Dudok
19:00 Three Generations
19:15 Tonio
19:30 L’Economie Du Couple
20:55 Een Echte Vermeer
21:15 Genius
21:30 La Fille Inconnue

ZA 5 NOVEMBER 
13:30 Mijn Naam is Courgette
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 Een Echte Vermeer
15:05 Uilenbal
15:35 Tonio
16:10 The Beatles
16:55 Florence Foster Jenkins
17:35 L’Avenir
18:50 Een Echte Vermeer
19:05 La Fille Inconnue
19:35 Three Generations
20:55 Tonio
21:15 L’Economie Du Couple
21:30 Genius

ZO 6 NOVEMBER 
11:00 Down to Earth
11:15 Genius
11:30 De GVR
12:50 Mijn Naam is Courgette
13:20 Siv Gaat Logeren
13:55 Een Echte Vermeer
14:20 Tonio
15:05 Uilenbal
16:20 L’Economie Du Couple
16:50 Three Generations
18:20 Tonio
18:45 La Fille Inconnue
19:00 Een Echte Vermeer
20:20 The Beatles
20:50 Genius
21:05 Florence Foster Jenkins

MA 7 NOVEMBER 
13:30 Een Echte Vermeer
13:45 L’Economie Du Couple
14:00 Three Generations
15:35 Tonio
15:50 Genius
16:05 La Fille Inconnue
17:35 De Ziel in de Lijn Van Dudok
17:55 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:45 Een Echte Vermeer
19:00 L’Economie Du Couple
19:30 Three Generations
20:50 Tonio
21:05 La Fille Inconnue
21:25 Genius

DI 8 NOVEMBER 
13:30 Een Echte Vermeer
13:45 Genius
15:35 L’Economie Du Couple
15:50 La Fille Inconnue
16:35 Tonio
17:35 Down to Earth
18:20 Three Generations
18:45 Tonio
19:25 Genius
20:15 Movies that Matter: 
 Les Chevaliers Blancs
20:45 Een Echte Vermeer
21:25 L’Economie Du Couple

WO 9 NOVEMBER 
13:30 Uilenbal
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 Een Echte Vermeer
15:15 Mijn Naam is Courgette
15:30 Three Generations
16:10 Tonio
16:50 L’Economie Du Couple
17:20 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:30 Ultimo Tango
18:55 Een Echte Vermeer
19:10 Genius
20:15 Toni Erdmann
21:00 The Light Between the Oceans
21:15 La Fille Inconnue

DO 24 NOVEMBER 
13:30 Perfetti Sconosciuti
13:45 I, Daniel Blake
14:00 The Light Between Oceans
15:30 De Kinderen van 
 Juffrouw Kiet
15:45 Toni Erdmann
16:35 Layla M.
17:50 Ultimo Tango
18:35 Layla M.
19:00 I, Daniel Blake
19:35 Perfetti Sconosciuti
20:30 Toni Erdmann
21:00 The Light Between Oceans
21:30 Tonio

VR 25 NOVEMBER 
13:30 Layla M.
13:45 Down to Earth
14:00 I, Daniel Blake
15:25 Ultimo Tango
15:40 Perfetti Sconosciuti
16:00 The Light Between Oceans
17:10 De Kinderen van 
 Juffrouw Kiet
17:40 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:45 Layla M.
19:00 I, Daniel Blake
19:35 Perfetti Sconosciuti
20:45 Toni Erdmann
21:00 The Light Between Oceans
21:30 Tonio

ZA 26 NOVEMBER 
13:30 Uilenbal
13:45 Het Paard Van Sinterklaas
14:00 Tonio
15:15 I, Daniel Blake
15:45 Perfetti Sconosciuti
16:00 The Light Between Oceans
17:20 Ultimo Tango
17:45 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:35 Perfetti Sconosciuti
19:00 Layla M.
19:15 I, Daniel Blake
20:35 Toni Erdmann
21:00 The Beatles
21:15 The Light Between Oceans

ZO 27 NOVEMBER 
11:00 Uilenbal
11:15 Tonio
11:30 Florence Foster Jenkins
12:50 Mijn Naam is Courgette
13:20 Siv Gaat Logeren
13:45 Perfetti Sconosciuti
14:25 I, Daniel Blake
15:10 Toni Erdmann
15:45 The Light Between Oceans
16:25 Ultimo Tango
18:20 I, Daniel Blake
18:35 Perfetti Sconosciuti
18:50 Layla M.
20:20 Toni Erdmann
20:35 The Wailing
20:50 The Light Between Oceans

MA 28 NOVEMBER 
13:30 Perfetti Sconosciuti
13:45 I, Daniel Blake
14:00 Layla M.
15:30 Ultimo Tango
15:45 The Light Between Oceans
16:00 De Kinderen van 
 Juffrouw Kiet
17:15 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:20 Layla M.
18:35 Perfetti Sconosciuti
19:00 I, Daniel Blake
20:20 Toni Erdmann
20:35 Film&Kunst: Uncle Howard
21:00 The Light Between Oceans

DI 29 NOVEMBER 
13:30 Toni Erdmann
13:45 Perfetti Sconosciuti
14:00 I, Daniel Blake
15:45 The Wailing
16:00 Ultimo Tango
16:35 Down to Earth
17:45 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:30 Layla M.
18:45 The Light Between Oceans
19:00 I, Daniel Blake
20:30 Toni Erdmann
21:00 Perfetti Sconosciuti
21:20 Tonio

WO 30 NOVEMBER 
13:30 Siv Gaat Logeren
13:45 I, Daniel Blake
14:00 Perfetti Sconosciuti
15:15 Het Paard Van Sinterklaas
15:45 The Light Between Oceans
16:10 Layla M.
17:10 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:30 Waterboys
18:45 The Light Between Oceans
19:00 I, Daniel Blake
20:25 Toni Erdmann
21:00 Frantz
21:15 Nocturnal Animals

DO 1 DECEMBER 
13:30 I, Daniel Blake
13:45 Waterboys
14:00 Frantz
15:30 Layla M.
15:45 Toni Erdmann
16:15 Nocturnal Animals
17:30 Ultimo Tango
18:45 Perfetti Sconosciuti
19:00 Waterboys
19:15 I, Daniel Blake
20:45 Frantz
21:00 The Light Between Oceans
21:15 Nocturnal Animals

VR 2 DECEMBER 
13:30 Frantz
13:45 Nocturnal Animals
14:00 Waterboys
15:45 I, Daniel Blake
16:00 The Light Between Oceans
16:15 Layla M.
17:45 Ultimo Tango
18:25 Toni Erdmann
19:00 I, Daniel Blake
19:30 Frantz
21:00 Waterboys
21:30 Nocturnal Animals
21:45 Perfetti Sconosciuti

ZA 3 DECEMBER 
13:30 Mijn Naam is Courgette
13:45 Uilenbal
14:00 Frantz
15:00 Waterboys
15:30 Het Paard Van Sinterklaas
16:15 I, Daniel Blake
16:55 Nocturnal Animals
17:30 Layla M.
18:45 Waterboys
19:10 I, Daniel Blake
19:30 Perfetti Sconosciuti
20:45 Toni Erdmann
21:15 Frantz
21:30 Nocturnal Animals

ZO 4 DECEMBER 
11:00 Het Paard Van Sinterklaas
11:15 Down to Earth
11:30 De Kinderen van 
 Juffrouw Kiet
12:55 Mijn Naam is Courgette
13:20 Perfetti Sconosciuti
13:55 I, Daniel Blake
14:30 Frantz
15:20 Waterboys
16:00 Nocturnal Animals
16:45 Layla M.
17:15 Ultimo Tango
18:20 I, Daniel Blake
18:45 Frantz
19:00 Waterboys
20:25 Toni Erdmann
20:55 The Light Between Oceans
21:10 Nocturnal Animals

MA 5 DECEMBER 
13:30 I, Daniel Blake
13:45 Waterboys
14:00 Frantz
15:30 Tonio
15:45 Toni Erdmann
16:15 Nocturnal Animals
17:30 Ultimo Tango
18:45 Layla M.
19:00 Waterboys
19:15 I, Daniel Blake
20:45 Frantz
21:00 Nocturnal Animals
21:15 Perfetti Sconosciuti

DI 6 DECEMBER 
13:30 Waterboys
13:45 Unknown Brood
14:00 I, Daniel Blake
15:25 Layla M.
15:40 Nocturnal Animals
16:00 The Light Between Oceans
17:25 Ultimo Tango
17:55 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:45 I, Daniel Blake
19:00 Unknown Brood
19:15 Frantz
20:45 Waterboys
21:00 Nocturnal Animals
21:30 Perfetti Sconosciuti

WO 7 DECEMBER 
13:30 Siv Gaat Logeren
13:45 De Kinderen van 
 Juffrouw Kiet
14:00 Waterboys
15:15 Huisdiergeheimen
15:55 Toni Erdmann
16:10 Frantz
17:15 I, Daniel Blake
18:25 Mal de Pierres
19:00 Waterboys
19:15 Nocturnal Animals
20:45 The Salesman
21:00 Frantz
21:30 I, Daniel Blake

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

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

Filmtheater-Hilversum

@FilmHilversum

Abonnee worden: 
Woon je in Hilversum, dan kun 
je onze programmakrant iedere 
maand gratis in de bus krijgen. 
Mail je adres naar: 
info@filmtheaterhilversum.nl

Wij accepteren alleen pin!

3 NOVEMBER T/M 7 DECEMBER 2016
See All You Can See 

met               

Onbeperkt* naar de film 
voor maar € 19,- per maand
Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas
* Specials uitgezonderd: Film & Food op 22 november

DE NIEUWE FILM VAN 
FRANÇOIS OZON

FRANTZ
★★★★★ The Guardian

De ultieme ode aan vaders en dochters

vanaf 23 novembervanaf 9 november vanaf 30 novembervanaf 30 november

EEN FILM VAN MAREN ADE

★★★★★ ‘Origineel, wĳ s, grappig en ontroerend’
NRC Handelsblad

vanaf 23 november

DE NIEUWE FILM VAN 
KEN LOACH

Gouden Palm 
Beste Film,
Cannes Filmfestival

TIM LINDELEOPOLD WITTE
(GOOISCHE VROUWEN)

JE VADER KUN JE NIET KIEZEN. JE ZOON OOK NIET.
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voor huis, tuin en keuken
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Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

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

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

Leg samen de basis voor 
jullie gescheiden toekomst

Milly Neuman
06 14 22 12 89
www.2divorce.nl
neuman@2divorce.nl

‘‘
gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding


