
 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

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

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

Tijdens dit proces – een enorme klus en een 
strijd om iedere zin – ontstaat er een complexe 
vriendschap tussen de twee mannen. Het boek 
‘Look Homeward, Angel‘ wordt een doorslaand 
succes, maar voor Perkins – zelf een rustig en ge-
lukkig getrouwd man – wordt het steeds lastiger 
de geniale, maar onhandelbare Thomas Wolfe in 
toom te houden.

‘Genius’ – gebaseerd op de bekroonde biografie 
‘Max Perkins: Editor of Genius’ van A. Scott Berg – is 
het filmdebuut van de succesvolle theaterregisseur 
Michael Grandage, die voor zijn eerste film meteen 
grootheden als Colin Firth, Nicole Kidman en Jude 
Law wist te strikken.
VS, GB 2016 104 min. Regie Michael 
Grandage Met Colin Firth, Jude Law, Nicole 
Kidman
     VANAF 19 OKTOBER  3g 

Niets  in haar simpele af-
komst als Amerikaanse 
boerendochter uit ‘the 

midwest’ maakt Loïe Fuller 
(Soko) voorbestemd om het 
te schoppen tot pionier van 
de moderne dans. En toch ont-
ketende ze met haar adem-
benemende serpentinedans 
in Parijs een ware revolutie. 
Ze werd het symbool van een 
generatie; een sensatie die 
de lichtstad voorstelling na 
voorstelling in lichterlaaie 
zette. 

‘La Danseuse’ vertelt dit 
waargebeurde, doch onwaar-
schijnlijke en tumultueuze 
levensverhaal van Loïe Fuller. 
De film focust zich hierbij op 
de gecompliceerde relatie met 

wonderkind en rivale Isodora Duncan (Lily-Rose 
Depp). Constant voelt Fuller de hete adem in haar 
nek. Zelfs als haar ogen achteruitgaan en haar rug 
het begeeft onder het gewicht van haar outfit, gaat 
ze door en blijft ze de strijd aangaan.

Fuller werd met haar bijzondere danstechnieken 
en hang naar innovatie op het gebied van licht en 
kostuums, gezien als de verpersoonlijking van de 
art-nouveaubeweging. Ze werd aanbeden door kun-
stenaars en aristocraten en gold als inspiratie voor 
Toulouse-Lautrec en de broers Lumière. 
De meeslepende film – met adembenemende dans-
scènes – beleefde zijn première tijdens het Filmfestival 
van Cannes van 2016 en werd ontvangen met een 
staand applaus.
 
Frankrijk, België 2016 108 min. Regie 
Stéphanie Di Giusto Met Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Thierry, Lily-Rose Depp
     VANAF 6 OKTOBER  4st

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
     VANAF 12 OKTOBER  3ath

Voorpremière FRANTZ:
De nieuwe film van François Ozon!
Dinsdag 1 november

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 
onverwachts effect op beide levens. Onzekerheden 
en angsten worden aangewakkerd, maar het biedt 
ze beiden ook een bijzondere kans om de oorlog te 
verwerken en hun levensgeluk te hervinden.

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

‘Frantz  gaat 1 december officieel uit in Nederland, 
maar is dinsdag 1 november 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.

     DINSDAG 1 NOVEMBER VANAF 18.30 UUR 

See all you can see met:
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DE FILMKRANT VAN

Zie pag. 3Zie pag. 7Zie pag. 3 Zie pag. 4 en 5

 12 oktober As I Open My Eyes
  Tonio
 19 oktober La Fille Inconnue
  Genius
 26 oktober L’Économie du Couple
  Three Generations
 2 november Een Echte Vermeer

GENIUS

LA DANSEUSE

TONIO

★★★★ VPRO Cinema 
★★★½ Jan Pieter Ekker (Parool/Filmkrant): 
★★★ Ab Zagt (AD/Radio 4)
‘An intelligent, thoughtful biopic about 19th-century 
dancer Loïe Fuller that has more on its mind than a 
strict recitation of her career highlights’ Screen Daily

Susan Sarandon & Naomi Watts in: 

THREE GENERATIONS

THE BEATLES HERFSTVAKANTIE MET CINEKID
De hele week extra vroeg open 
met extra veel kinderfilms!

L’ÉCONOMIE 
DU COUPLE

★★★★★ ‘Van een in Nederland zelden vertoond niveau’ NRC Handelsblad



NIEUWE KINDER- EN FAMILEFILMS
zie pagina 4 en 5

Maak je bij ‘24 Wochen’ klaar voor een 
emotionele reis. Actrice Julia Jentsch, 
bekend van haar award-winning rol in 

‘Sophie Scholl’, speelt in dit aangrijpende verhaal 
de bekende cabaretière Astrid. Samen met haar 
manager Lucas vormt ze ook privé een succesvol 
koppel. Ze hebben al een dochter van negen 
jaar en Astrid is in verwachting van hun tweede 
kindje. Het lijkt alsof het leven ze toelacht, maar 
dan ontvangen ze verschrikkelijk nieuws.

Astrid en Lucas krijgen te horen krijgen dat hun 
ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Ter-
wijl hun wereld instort, moeten ze beslissen om voor 
24 weken een abortus te laten plegen of een onzekere 
toekomst tegemoet te gaan. Hoewel ze gewend 
zijn alles samen te doen, komt Astrid tot het besef 
dat alleen zij deze moeilijke beslissing kan nemen…

Duitsland 2016 103 min. Regie Anne Zohra 
Berrached Met Julia Jentsch, Bjarne Mädel, 
Johanna Gastdorf
     T/M 19 OKTOBER  3at

Een uniek en compromisloos portret van 
een vader-dochterrelatie van internationaal 
gevierd Roemeens regisseur en Gouden 

Palmwinnaar Cristian Mungiu (‘4 maanden, 3 
weken & 2 dagen’, ‘Beyond the Hills’). Vader 

Romeo is vastberaden om zijn dochter aan de 
cijfers te helpen die nodig zijn om haar te laten 
studeren in het ‘meer geciviliseerde’ Verenigd 
Koninkrijk. En gaat daarin tot het uiterste.

Romeo Aldea (49) is dokter in een klein berg-

stadje in Transsylvanië. Hij heeft zijn dochter Eliza 
(gespeeld door een magnifieke Maria Dragus – ‘Das 
Weiße Band’) opgevoed met het idee dat wanneer 
ze achttien is, ze in het buitenland gaat studeren. Zijn 
plan lijkt een succes te worden: Eliza heeft een beurs 
gekregen om in het Verenigd Koninkrijk psychologie 
te gaan studeren. Ze moet alleen nog één laatste 
examen halen – niet meer dan een formaliteit voor 
zo’n voorbeeldige leerling. 

Maar op de dag voor haar eerste examen gebeurt 
er iets verschrikkelijks wat alle plannen in de war 
schopt. Het idee dat dit haar hele toekomst in gevaar 
brengt, kan vader Romeo niet verkroppen. Hij zal 
koste wat het kost de situatie oplossen. Zelfs als dat 
inhoudt dat hij principes moet toepassen, waarmee 
hij zijn dochter zeer zeker niet heeft opgevoed.

Regisseur Christian Mungiu won op het filmfes-
tival van Cannes met deze krachtige en universele 
studie over de uitdagingen van het ouderschap de 
Juryprijs en de prijs voor Beste Regisseur. De Britse 
krant The Guardian gaf alvast vijf sterren.
 
Roemenië, Frankrijk, België 2016 128 min 
Regie Cristian Mungiu Met Adrian Titieni, Maria 
Dragus, Lia Bugnar
     T/M 23 OKTOBER  3gt

Eva Hesse (1936-1970) is een van de meest 
toonaangevende post-WO II-kunstenaars 
van de Verenigde Staten. Met haar sculptu-

ren, die zij vervaardigde uit materialen als latex, 
plastic en fiberglas, was zij een van de wegbe-
reiders van het post-minimalisme. Daarmee was 
zij een centrale figuur in de kunstscene van die 
tijd, een van de weinige vrouwen. Helaas was 
haar niet veel tijd gegund: op 34-jarige leeftijd 
stierf zij aan de gevolgen van een hersentumor. 

Filmmaker Marcie Begleiter brengt haar leven in 
beeld aan de hand van haar uitvoerige dagboeken, 
briefwisselingen met haar dierbare vriend en mentor 
Sol LeWit en interviews met collega-kunstenaars als 
Richard Serra, Robert Mangold en Dan Graham. Zij 
herinneren zich haar als een bron van inspiratie, als 
een gedreven en moedige vrouw. 

Met inleiding van CB Berghouwer.

VS 2016 105 min. Regie Marcie Begleiter
Let op: Engels gesproken, niet ondertiteld
     MA 31 OKTOBER 20.25 UUR  

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.

Nathalie (een prachtrol van de veelzijdige 
Isabelle Huppert) is een toegewijde, ge-
passioneerde filosofiedocente aan een 

Parijs lyceum. Wanneer haar eigen leven allerlei 
onverwachte wendingen neemt, merkt ze dat 
niet alle theorieën uit de filosofie zich zo mak-
kelijk in de praktijk laten omzetten. Subtiel en 
oprecht portret van een sterke vrouw op leeftijd 
die opeens ongevraagd een nieuw pad moet 
inslaan.

Nathalie is getrouwd, heeft twee kinderen en 
verdeelt haar tijd over haar familie, haar leerlingen 
en haar zeer bezitterige en zieke moeder. Tot haar 
man plotseling aankondigt dat hij haar verlaat voor 
een andere vrouw. Na vijfentwintig jaar huwelijk 
staat Nathalie er opeens alleen voor. Ze wordt ge-
confronteerd met een nieuwe vrijheid en ziet zich 
in de herfst van haar leven genoodzaakt zichzelf 
opnieuw uit te vinden.

Frankrijk 2016 100 min. 
Regie Mia Hansen-Løve Met Roman Kolinka, 
Isabelle Huppert en Edith Scob
     T/M 29 OKTOBER  1t

IS TERUG!

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.

In samenwerking met Museum Hilversum

Meryl Streep kruipt in de huid van Flo-
rence Foster Jenkins, de New Yorkse 
erfgename die begin 20ste eeuw furore 

maakte als de slechtste operazangeres aller tij-
den. Van de regisseur van ‘Philomena’ en ‘The 
Queen’.

‘Florence Foster Jenkins’ vertelt het waargebeurde 
verhaal van de gelijknamige legendarische New York-
se societydame (heerlijk overtuigend neergezet door 
Streep) die er alles aan deed om haar droom – een 
groots zangeres worden – uit te laten komen. 

De stem die ze in haar hoofd hoorde, was prach-
tig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk 
vals. Haar echtgenoot en manager, de aristocratische 
Engelse acteur St. Clair Bayfield (Hugh Grant), was 
vastbesloten om zijn geliefde Florence tegen de waar-
heid te beschermen. Wanneer Florence besluit een 
openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij 
voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan.

De 65-jarige Streep geeft glans aan de onverstoor-
bare Florence, net zoals ze dat deed aan rollen van 
andere bekende grootheden zoals Margaret Thatcher 
(waarvoor ze een Oscar won), tv-kok Julia Child en 
de Deense schrijfster Karen Blixen.

GB 2016 110 min. Regie Stephen Frears
Met Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, 
Rebecca Ferguson
     HELE MAAND DOOR  1t

Moedige documentaire van de jonge 
Chinese filmmaker Nanfu Wang. Ge-
wapend met haar camera volgt ze een 

groep activisten onder leiding van Ye Haiyan 
(Hooligan Sparrow) tijdens hun protesten tegen 
de straffeloosheid rond een seksschandaal.

Door haar kritische houding is Sparrow al snel 
een staatsvijand en trekt de overheid alles uit de kast 
om haar de mond te snoeren. Ye Haiyan verwierf 
bekendheid als activist door op controversiële wijze 
de leefomstandigheden in Chinese bordelen aan de 
kaak te stellen. Ze werkte een tijdlang vrijwillig als 
prostituee in een bordeel en legde de benarde situatie 
vast waarin de vaak arme plattelandsvrouwen wer-
ken. Het leverde haar de bijnaam ‘Hooligan Sparrow’ 
en veel online aandacht op, én wekte de aandacht 
van de autoriteiten.

China, VS 2016 84 min. Regie Nanfu Wang
Let op: deze film is Chinees gesproken en Engels 
ondertiteld.
     DI 11 OKTOBER 20.15 UUR  

Te zien in het kader van Movies that Matter on Tour, 
een landelijk film-en-debat-programma in samen-

werking met Amnesty International. Iedere tweede 
dinsdag om 20.15 uur vertoont Filmtheater Hilversum 
een film waarin een mensenrechtenkwestie aan de 
orde komt.

De Hilversumse Amnesty-afdeling nodigt 
bij iedere film een deskundige uit die de 
film zal inleiden en naderhand vragen zal 

beantwoorden. De sprekers voor het nagesprek 
bij ‘Hooligan Sparrow’ zijn inmiddels bekend.

Het nagesprek wordt gemodereerd door  
Marijn Heemskerk, werkzaam bij de online krant De 
Correspondent. Zij heeft de hoofdpersonen in de 
documentaire geïnterviewd en zal Mariëlle de Goede 
ondervragen, die als China-deskundige – met name 
op het gebied van de positie van vrouwen – werk-
zaam is voor Amnesty International. Ook zij heeft een 
persoonlijke band met de documentaire: ze heeft de 
regisseur Nanfu Wang begeleid toen ze in Nederland 
was voor het Movies that Matter Festival 2016.

Wordt verwacht: 
Dinsdag 8 november: Les Chevaliers Blancs
Dinsdag 13 december: Frame by Frame

     VANAF 12 OKTOBER       VANAF 12 OKTOBER       VANAF 12 OKTOBER  2

FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME

EVA HESSE ´Hesse’s work has taken its place as a seminal 
part of 20th-century art, and this indispensable 

film will be shining a light on it, and her, for 
a long time to come´ Wall Street Journal

FLORENCE
FOSTER

JENKINS

24 WOCHEN

BACALAUREAT
[The Graduation]

L’AVENIR

HOOLIGAN SPARROW

★★★★  ´Florence Foster Jenkins is een fijne, mooie en 
knappe film.´ ´Weergaloze Hugh Grant´ de Volkskrant 
★★★★ NRC★★★★ Algemeen Dagblad

Lovende recensies: 
★★★★ 'IJzersterk en ijzingwekkend' 

NRC Handelsblad 
★★★★ de Volkskrant 

★★★★ Trouw 
★★★★ Het Parool 

★★★★ De Telegraaf

★★★★★ ‘A brave, important, emotionally 
charged drama from Germany.
A Berlinale highlight featuring a stand-out performance by 
home-grown actress Julia Jentsch.’ The Hollywood News

12 oktober 10 + 12  oktober

LAATSTE
KANS

★★★★★ Trouw
★★★★★ NRC
★★★★★ de Volkskrant
★★★★★ Het Parool



Samuele, 12 jaar, woont op een eiland in 
de Middellandse Zee. Zoals alle jongens 
van zijn leeftijd wil hij lekker een beetje 

rondhangen en plezier maken. Op zijn eiland 
Lampedusa, dat ongeveer halverwege tussen 
Libië en Sicilië ligt, is dat echter lastig. Het is 
het eiland dat we kennen van de families die 
de oversteek maken in te kleine bootjes. Van 
mensen op zoek naar vrede, vrijheid en geluk. 
De eilandbewoners zijn iedere dag weer getuige 
van een van de grootste menselijke tragedies 
van onze tijd. Al 15.000 mensen verdronken 
tijdens de oversteek.

Voor de Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi 
zijn de massale verdrinkingen op de Middellandse 

Zee ’s werelds ergste ramp sinds de Holocaust. In 
tegenstelling tot veel journalisten verbleef hij voor  
‘Fuocoammare’ maar liefst een jaar lang op Lampe-
dusa. Het resulteerde in een film vol confronterende 
en emotionele beelden die de Gouden Beer, de prijs 
voor de beste film tijdens het Filmfestival van Berlijn, 
won. ‘Vissers accepteren alles wat uit zee komt. La-
ten wij daar in Europa een voorbeeld aan nemen!’ 
riep regisseur Gianfranco Rosi met de Gouden Beer 
in zijn hand.
 
Italie, Frankrijk 2016 108 min. Regie 
Gianfranco Rosi Documentaire
     10 T/M 19 OKTOBER  3a

Een jonge Duitse vrouw komt in contact 
met een oudere Japanse dame, terwijl ze 
rondreist in de Fukushima-regio vlak na 

de aardbeving in 2011. Het blijkt een confron-
terende en helende ontmoeting.

De Duitse Marie vliegt naar Japan om te ontsnap-
pen aan haar uiteengespatte dromen in haar thuis-
land. Ze sluit zich aan bij de organisatie Clowns4Help: 
een groep mensen die probeert wat lichtheid aan 
te brengen in het leven van de slachtoffers van de 
Fukushima-ramp uit 2011. De meeste inwoners willen 
blijven – het zijn oudere mensen die simpelweg niet 

kunnen of willen verhuizen. 
Marie realiseert zich echter al snel dat ze niet zo 

geschikt is voor haar nieuwe baan in Japan. Net wan-
neer ze er weer vandoor wil gaan, leert ze de koppige 
Satomi kennen. Zij is Fukushima’s laatste geisha en 
ze heeft besloten om terug te verhuizen naar haar 
geruïneerde huis midden in het verboden gebied. 
Marie besluit dat ze blijft en helpt Satomi haar huis 
weer op te knappen. Zowel Marie als Satomi wordt 
hierbij geconfronteerd met geesten uit haar verleden.

Na ‘Kirschblüten – Hanami’ (‘Cherry Blos-
soms’) keert regisseur Doris Dörrie – tevens verant-

woordelijk voor het scenario – terug naar Japan. Het 
resultaat is een zwart-witdrama dat een poëtisch en 
universeel verhaal vertelt over loslaten en het op-
nieuw oppakken van je leven, tegen de achtergrond 
van de nasleep van de ramp rond de kerncentrale van 
Fukushima in Okuma, Japan. 
Duitsland 2015 108 min zwart-wit Regie Doris 
Dörrie Met Rosalie Thomass, Kaori Momoi, 
Nami Kamata
     6 T/M 19 OKTOBER  9at

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 

financiële 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.

Frankrijk, België 2016 98 min. Regie Joachim 
Lafosse Met Joachim Lafosse,Bérénice Bejo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller
     VANAF 26 OKTOBER  1t

Na hun legendarische Amerikaanse debuut 
in ‘The Ed Sullivan Show’ in 1964, lieten 
zij de gehele VS in verbijstering achter. De 

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

charisma maakten hen tevens tot een 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 ontdekkingsreis 
naar de live-optredens van de groep.
 Van hun vroege optredens in clubs in Liverpool en 

★★★★ ‘Powerful and spellbinding, Fuocoammare 
is a quiet observation awakening a surge of 
sympathy that no journalistic account could 
provoke in the same visceral way’ The Upcoming

Schuld en boetedoening staan centraal in de 
nieuwste film van de Belgische regisseur-
broers Dardenne. Een jonge huisarts doet 

haar deur niet meer open als 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 boei-
end 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
     VANAF 19 OKTOBER  3at 

LA FILLE 
INCONNUE

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 zeldzame en 
nog nooit eerder vertoonde beelden zien van hun 
shows en interviews. Daarnaast ook heel veel nieuwe 
interviews met onder andere 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 vol-
ledig op hun ongeëvenaarde en geniale muzikale 
energie, heeft geresulteerd in de serie 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 en John Lennon
     VANAF 14 OKTOBER  1
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NIEUWE FILMS DOCUMENTAIRES

‘A refreshingly quirky perspective 
on a heavy subject’ Variety

★★★★ 
'Een fascinerende ontrafelingvan een verloren liefde. 

Van een van de beste regisseurs van Italië' De Standaard

FUKUSHIMA, MON AMOUR

FUOCOAMMARE
(FIRE AT SEA)

THE BEATLES: 
EIGHT DAYS A WEEK

L'ÉCONOMIE DU COUPLE



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

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

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

De Frans-Zwitserse animatiefilm zal heel wat harten veroveren 
en doen smelten. Dit komt niet op de laatste plaats door het ge-
weldige 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 Courgette’ is dat het een animatiefilm is waarin 
zwaardere onderwerpen niet worden geschuwd – Courgette blijkt 
een nogal tragisch en traumatisch leventje te hebben geleid – maar 
die de jonge kijkers op een integere manier serieus neemt en te-
gelijkertijd niet onnodig confronteert of beschadigt. ‘Courgette’ 
is schattig én echt tegelijk.

Prachtige, sfeerrijke, ontroerende, maar ook realistische stop-
motionfilm die met humor en een beetje melancholie de perfecte 
middenweg bewandelt tussen herkenbaarheid en vervreemding. 
De originele versie ‘Ma Vie De Courgette’ werd geselecteerd 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
     VANAF 12 OKTOBER  2g advies: 6+

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 telefoonnummer zit in Cerisia’s pyjama. Trouwens... 

waar is Cerisia? 

Siv gaat in het mysterieuze huis op zoek naar Cerisia. 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, herkenbare 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, doen 

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 gelijknamige boek van de 

bekende Zweedse kinderboekenschrijfster en illustratrice Pija Lin-

denbaum.

Zweden, Nederland 2016 76 min. Regie Catti Lene Edfeldt 

en Lena Hanno Clyne Met Barry Atsma, Annemarie Prins, Lilly 

Brown, Astrid Lövgren

     VANAF 12 OKTOBER  1t

De oude Pettson woont alleen op zijn 
boerderij op het Zweedse platteland. 
Op een dag brengt buurvrouw Beda 

hem een katje – Findus – dat ze gevonden 
heeft in het bos. Findus is ondernemend en 
ondeugend, maar heeft ook een klein hartje. 

Het leven van de oude Pettson wordt een stuk 
leuker met Findus. Zeker als blijkt dat de kat kan 
praten. Bekend van de boeken en tekenfilms, maar 
hier gespeeld door echte mensen.

Duitsland 2014 89 min. Regie Samadi 
Ahadi Nederlands gesproken
1 advies: 4+

OM TE VIEREN DAT HET VAKANTIE IS GAAN WE SPECIAAL VOOR AL ONZE JONGSTE BEZOEKERS VAN ZONDAG 16 T/M ZONDAG 23 OKTOBER WEER LEKKER VROEG OPEN! IEDERE DAG DRAAIEN WE AL OM 11.00 UUR FILMS. EN WE DRAAIEN ER EXTRA VEEL! OOK ZIJN ER ALLERLEI ACTIVITEITEN. EN DAARVOOR GAAN WE VAN MAANDAG 17 T/M VRIJDAG 21 OKTOBER AL OM 10 UUR OPEN! KOM DUS LEK-KER KNUTSELEN EN PUZZELEN! 

Logeren, wie heeft het niet gedaan? Een nachtje bij oma of je neefje in het verre Bussum 
of zo. De spanning van een hele nacht weg van je veilige huis en haard. Je vertrouwde 
kamertje en bedje inruilen voor het grote avontuur, het grote onbekende. Maar eerst 
natuurlijk je koffertje inpakken! Wat moet er allemaal echt mee? Je pyjama, je knuffel, 
je liefste stripboek, tandenborstel en misschien je eigen kussen.

Om ervoor te zorgen dat je nooit meer iets vergeet mee te nemen, maak je bij 
ons je eigen logeerkoffertje, knip je alle kaartjes uit waar de dingen op staan die je 
mee wilt nemen en stop je ze in het koffertje. Of je maakt je eigen kaartjes en stopt 
die er ook in. Ook is er een leuke rebus die je bij ons kan oplossen.

VAN MAANDAG 17 TOT EN MET 21 VRIJDAG OKTOBER – VAN TIEN TOT HALF 
VIER – KUN JE BIJ ONS TERECHT! TOT IN DE HERFSTVAKANTIE!

Shaun vindt het leven op de boer-

derij maar saai, dus bedenkt hij 

een plan om een dagje vrij te ne-

men. Prachtige klei-animatiefilm boor-

devol gekke avonturen en hilarische 

grappen voor kinderen. En vanwege de 

heerlijke droge humor ook een aanrader 

voor volwassenen!

UK 2015 85 min. Regie Mark Burton, 

Richard Starzak Geen dialoog

1 advies: 4+

D e katten Pim en Pom zijn 
beste vrienden en wonen 
bij ‘de Vrouw’. De nichtjes Treesje en Sjaantje nemen de poezen mee naar buiten, en willen de katten houden. Gelukkig ontsnappen Pim en Pom, maar ze moeten op straat overleven. Lukt het ze hun baasje terug te vinden?

Nederland 2014 70 min. Regie Gioia Smid 1

Pluk komt in de Petteflet te-

recht en gaat in het toren-

kamertje wonen. Hij wordt 

vrienden met de bewoners en de 

dieren uit de Torteltuin. Totdat hij 

ontdekt dat de Torteltuin vernie-

tigd dreigt te worden en hij alles 

op alles moet zetten om de tuin 

te redden. 

Nederland 2004 90 min. Regie 

Ben Sombogaart en Pieter van Rijn

1

ZO 16 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
13:40 Mijn Naam is Courgette
14:20 Uilenbal

MA 17 OKTOBER
11:00 Bollie en Billie 
11:15 De GVR
11:30 Uilenbal
12:55 Casper en Emma op Safari
13:20 Mijn Naam is Courgette
14:40 Siv Gaat Logeren

DI 18 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Pettson en Findus
11:30 De kleine prins
12:50 Meester Kikker
13:20 Huisdiergeheimen
14:45 Uilenbal
15:20 Mijn Naam is Courgette

WO 19 OKTOBER
11:00 Mijn Naam is Courgette 
11:15 Pluk van de Petteflet
11:30 Uilenbal
12:35 Eliot & Me
13:20 Buurman & Buurman
14:15 De GV
14:40 Siv Gaat Logeren

DO 20 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Huisdiergeheimen
11:30 Shaun het schaap: de film
12:45 Pim & Pom: 
 Het Grote Avontuur
13:35 Mijn Naam is Courgette 
15:05 Uilenbal

VR 21 OKTOBER
11:00 Uilenbal
11:15 De GV
11:30 Pettson en Findus
12:50 De Zoon van Winnetou
13:25 Siv Gaat Logeren
15:10 Mijn Naam is Courgette 

ZA 22 OKTOBER
11:15 Mijn Naam is Courgette
11:30 Huisdiergeheimen
12:45 Minoes
13:25 Siv Gaat Logeren
15:15 Uilenbal

ZO 23 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
12:50 Mijn Naam is Courgette
15:20 Uilenbal

ZO 16 OKTOBER 
11:00 Siv Gaat Logeren Blauw
13:40 Mijn Naam is Courgette  Rood
14:20 Uilenbal Blauw
MA 17 OKTOBER 
11:00 Bollie en Billie Blauw
11:15 De GVR (Nederlands gesproken) Rood
11:30 Uilenbal Groen
12:55 Casper en Emma op Safari Blauw
13:20 Mijn Naam is Courgette  Groen
14:40 Siv Gaat Logeren Blauw

WO 19 OKTOBER 
11:00 Mijn Naam is Courgette  Blauw
11:15 Pluk van de Petteflet Groen
11:30 Uilenbal Rood
12:35 Eliot & Me Blauw
13:20 Buurman & Buurman: al 40 jaar beste vrienden! Groen
14:15 De GVR (Nederlands gesproken) Blauw
14:40 Siv Gaat Logeren Groen
DO 20 OKTOBER 
11:00 Siv Gaat Logeren Groen
11:15 Huisdiergeheimen Rood
11:30 Shaun het schaap: de film Blauw
12:45 Pim & Pom: Het Grote Avontuur Groen
13:35 Mijn Naam is Courgette  Blauw
15:05 Uilenbal Blauw
VR 21 OKTOBER 
11:00 Uilenbal Groen
11:15 De GVR (Nederlands gesproken) Rood
11:30 Pettson en Findus Blauw
12:50 De Zoon van Winnetou Groen
13:25 Siv Gaat Logeren Blauw
15:10 Mijn Naam is Courgette  Blauw
ZA 22 OKTOBER 
11:15 Mijn Naam is Courgette  Groen
11:30 Huisdiergeheimen Blauw
12:45 Minoes Groen
13:25 Siv Gaat Logeren Blauw
15:15 Uilenbal Blauw
ZO 23 OKTOBER 
11:00 Siv Gaat Logeren Rood
12:50 Mijn Naam is Courgette  Rood
15:20 Uilenbal Blauw
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MIJN NAAM IS COURGETTE

SIV GAAT LOGEREN Herfstvakantie met het Cinekid Festival!

PLUK VAN DE 
PETTEFLET

PIM & POM

SHAUN 
HET SCHAAP

PETTSON 
EN FINDUS



CINEKID 
IS JARIG

‘Uilenbal’ is een herfstige feelgood-familiefilm 

(van de makers van ‘Kikkerdril’) over vriend-

schap, dieren en avonturen in de natuur. We 

volgen de jonge Meral, die ontdekt dat het na een verhui-

zing nog niet zo heel eenvoudig is om nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes te maken. ‘Uilenbal’ is dit jaar de openings-

film van het Cinekid filmfestival. 

Meral is nog maar acht jaar oud wanneer ze met haar ou-

ders verhuist en voor de uitdaging komt te staan om nieuwe 

vriendjes te vinden in haar nieuwe woonplaats. Muis Piepiep 

wordt de eerste nieuwe vriend die ze maakt en dankzij hem 

sluit ze ook onverwachts vriendschap met Jason, Vito en Desi. 

Wanneer Piepiep echter in een onbewaakt moment door een 

uil gegrepen wordt, lijkt Meral ontroostbaar en geeft ze zelfs 

haar nieuwe vrienden de schuld. Tijdens een spannende tocht 

om de uilenbal met Piepieps botjes te zoeken, ontdekt Meral 

hoe belangrijk vriendschap eigenlijk is.

Nederland 2016 80 min. Regie Simone van Dusseldorp 

Met Hiba Ghafry, Mathieu Hinzen, Mimoun Oaïssa, Birgit 

Schuurman 

     VANAF 12 OKTOBER  1

Cockerspaniël Billie is heel blij 

als Bollie, een jongen met 

dezelfde rode haren als hij, 

zijn nieuwe baasje wordt. De vader 

van Bollie is eigenlijk niet zo blij met 

Billie. En al helemaal niet meer als 

het gezin van het platteland naar de 

grote stad gaat verhuizen voor zijn 

nieuwe baan. Wat moet je nu met 

een hond in een flat?
Bollie en Billie maken er het beste 

van, maar ondanks hun goede bedoe-

lingen gaat er steeds weer iets mis.

Frankrijk 2013 90 min. Regie 

Alexandre Charlot Nederlands 

gesproken 1 advies: 5+

De tienjarige Lucy is dolblij 
met haar nieuwe hond Eliot. 
Groot is dan ook haar ver-

driet als Eliot plotseling verdwenen 
is. Bijna nog erger dan de scheiding 
van haar ouders. Maar ze geeft de 
moed niet op en zet een spannende 
speurtocht op touw. Een mooi drama 
voor kinderen met indrukwekkende 
acteerprestaties van de jonge hoofd-
rolspeelster Ella Connolly.

Ierland 2011 60 min. Regie Fintan 
Connolly Nederlands ondertiteld 
1 advies: 8+ 

Deze filmvoorstelling wordt gestart 
met de Europese korte film ‘Home 
Sweet Home’. 

Frankrijk 2013 10 min. Regie 
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain 
Mazenet, Stéphanie Paccolat

Max is in zijn hart een 

echte indiaan, ook al is 

hij dik, bleek en draagt 

hij een bril. Wanneer hij zijn indi-

anenpak aan heeft en in zijn tent 

zit, hoeft hij niet na te denken over 

zijn ouders die net gescheiden zijn. 

Max gaat graag naar het zomer-

indianenkamp.

Daar ontmoet hij zijn nieuwe 

vriend Morton, die zich helemaal geen 

indiaan voelt. Op een dag hoort Max 

dat het indianenpretpark een nieuwe 

zoon van Winnetou zoekt voor hun 

show. Max zet alles op alles om de 

rol te bemachtigen.

Duitsland 2015 91 min. Regie 

André Erkau Nederlands 

gesproken 2 advies: 7+

Een echte ouderwetse, hartverwarmende familiefilm, gebaseerd op het 

gelijknamige boek ‘De Grote Vriendelijke Reus‘ van Roald Dahl. Speciaal 

voor een nieuwe generatie kinderen heeft regisseur en meesterverteller 

Steven Spielberg samen met Disney het betoverende en uiterst populaire kinder-

verhaal, 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 

2ga

OM TE VIEREN DAT HET VAKANTIE IS GAAN WE SPECIAAL VOOR AL ONZE JONGSTE BEZOEKERS VAN ZONDAG 16 T/M ZONDAG 23 OKTOBER WEER LEKKER VROEG OPEN! IEDERE DAG DRAAIEN WE AL OM 11.00 UUR FILMS. EN WE DRAAIEN ER EXTRA VEEL! OOK ZIJN ER ALLERLEI ACTIVITEITEN. EN DAARVOOR GAAN WE VAN MAANDAG 17 T/M VRIJDAG 21 OKTOBER AL OM 10 UUR OPEN! KOM DUS LEK-KER KNUTSELEN EN PUZZELEN! 

Logeren, wie heeft het niet gedaan? Een nachtje bij oma of je neefje in het verre Bussum 
of zo. De spanning van een hele nacht weg van je veilige huis en haard. Je vertrouwde 
kamertje en bedje inruilen voor het grote avontuur, het grote onbekende. Maar eerst 
natuurlijk je koffertje inpakken! Wat moet er allemaal echt mee? Je pyjama, je knuffel, 
je liefste stripboek, tandenborstel en misschien je eigen kussen.

Om ervoor te zorgen dat je nooit meer iets vergeet mee te nemen, maak je bij 
ons je eigen logeerkoffertje, knip je alle kaartjes uit waar de dingen op staan die je 
mee wilt nemen en stop je ze in het koffertje. Of je maakt je eigen kaartjes en stopt 
die er ook in. Ook is er een leuke rebus die je bij ons kan oplossen.

VAN MAANDAG 17 TOT EN MET 21 VRIJDAG OKTOBER – VAN TIEN TOT HALF 
VIER – KUN JE BIJ ONS TERECHT! TOT IN DE HERFSTVAKANTIE!

Wat spoken huisdieren uit wanneer de baasjes van huis 
zijn? In ‘Huisdiergeheimen‘ (‘The Secret Life of Pets’) 
volgen wij de hilarische avonturen van de trouwe ter-riër 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 2016 91 min. Regie Chris Renaud, Yarrow Cheney Met de stemmen van o.a. Frank Lammers, Karin Bloemen, Georgine Verbaan en Giel Beelen  Nederlands gesproken 2ga

Het leven van de kinderen 

uit de klas van Meester 

Frans staat op zijn kop 

als blijkt dat hij soms spontaan in 

een kikker verandert.  Gebaseerd 

op het succesvolle, gelijknamige 

boek van kinderboekenschrijver 

Paul van Loon.

Nederland 2016 85 min. Regie 

Anna van der Heide Met Georgina 

Verbaan, Jeroen Spitzenberger, 

Joke Tjalsma, Wine Dierickx, Yenthe 

Bos, Michiel Nooter, Harriet Stroet, 

Paul Kooij, Bianca Krijgsman, Bobby 

van Vleuten, Coen van Vlijmen, 

Charmène Sloof 2a

Compilatie van de ongekend 
populaire serie over twee 
klunzige maar altijd posi-

tieve buurmannen. Aan de lopen-
de band bedenken de bevriende 
buren nieuwe klusideeën om hun 
levens nog leuker en handiger te 
maken. A Je To!

Nederland 2016 56 min. Regie 
Marek Beneš Met de stemmen 
van Kees Prins en Siem van 
Leeuwen 1

Tibbe wordt bijna ontslagen 
als journalist wanneer hij juf-
frouw Minoes ontmoet, die 

hem – dankzij de ‘kattenpersdienst’ 
– aan exclusief nieuws helpt. Het 
levert Tibbe voorpaginanieuws op, 
totdat hij een pittig verhaal schrijft 
over de plaatselijke weldoener. 

Nederland 2001 88 min. Regie 
Vincent Bal 1

‘Een oude piloot vertelt een 
jong meisje over een magi-
sche ontmoeting met een 

kleine, wijze prins die een wereld vol 
kansen voor hem opende. Door de 
vriendschap met de oude piloot gaat 
ook voor het meisje een nieuwe wereld 
open en ontdekt ze dat je alleen met je 
hart kunt zien wat echt belangrijk is. 
Gebaseerd op de bestseller 'Le Petit 
Prince'.

Frankrijk 2015 108 min. Regie Mark 
Osborne Met de stemmen van Bram 
van der Vlugt, Ruben Nicolai, Loretta 
Schrijver, Jada Borsato 1

D e Noorse kleuters Casper 
en Emma zijn terug en gaan 
voor een nieuw avontuur naar Afrika. Ze vinden het span-nend, maar hebben ook veel zin om alle wilde dieren te ontmoeten.  

Noorwegen 2015 80 min. Regie Arne Lindtner Næss Nederlands gesproken 1
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UILENBAL

Herfstvakantie met het Cinekid Festival! HUISDIERGEHEIMEN

ELIOT & ME
BOLLIE &

BILLIE

DE ZOON
VAN 

WINNETOU

MEESTER 
KIKKER

CASPER & 
EMMA 

OP SAFARIDE KLEINE 
PRINS 

MINOES

BUURMAN &
 BUURMAN

DE GVR



Fernando is, samen met zijn beste vrienden, 
op vakantie in de prachtige omgeving van 
Buenos Aires. Zonder hun vriendinnen pra-

ten de jongens over hun diepste verlangens en 
de angst voor de toekomst. 

Afgesloten van de buitenwereld genieten ze van 
het samen zonnen, zwemmen, roken en drinken. 
De jongens voelen zich vrij om half naakt rond te 
lopen. In die context besluit Fernando om Germán, 
een vriend van zijn taekwondogroep uit te nodigen. 
Germán wordt snel opgenomen in de vriendengroep 
van Fernando, maar Germán voelt zich aangetrokken 
tot mannen. Beetje bij beetje wordt de groep vrienden 
closer en intiemer, op de grens van romantiek. In de 
volledige heteroseksuele omgeving waarin de jon-
gens zich bevinden, lijkt dit een situatie die volledig 
verborgen moet blijven voor de anderen, of niet... 

Argentinië 2016 105 min. Regie Marco 
Berger, Martín Farina Met Nicolás Barsoff, 
Francisco Bertín
     MA 17 OKTOBER 20.55 UUR  4

Het programma ‘Forum van de regisseurs’ 
met 6 films – 'Bodkin Ras', 'A Family Af-
fair', 'Full Contact', 'History's Future', 

'Out of Love', 'A Strange Love Affair with Ego' 
– was een nieuw competitieprogramma op het 
Nederlands Film Festival, wat eind september 
plaatsvond. Dit onderdeel – een podium voor 
regisseurs die uit de band durven te springen 
en artistieke risico’s nemen – werd samenge-
steld door curatoren en filmjournalisten Dana 
Linssen (NRC/ De Filmkrant) en Jan Pieter Ekker 
(Het Parool). 

Een aantal hiervan waren eerder al bij ons op 
het witte doek te bewonderen, maar heb je deze 
gemist en geen tijd gehad het festival te bezoeken? 
Vijf van deze grensverleggende films bieden wij van-
af 29 september aan in onze online zaal: Filmthuis  
(www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis/).

BODKIN RAS
'Bodkin Ras’ vertelt het verhaal van een 

jonge, voortvluchtige crimineel op zoek 
naar een nieuwe start. Die vindt hij in 

het pittoreske stadje Forres, verscholen in de 
Highlands van Schotland. Terwijl Bodkin zich 
juist gedeisd wil houden, valt een vreemdeling 
hier meteen op. In eerste instantie is hij een 
totale buitenstaander, maar de bewoners van 
Forres lijken hem langzaam te accepteren en 
zelfs te omarmen.

Nederland 2016 79 min. Regie Kaweh Modiri

3tdh

A FAMILY AFFAIR
Op zijn 30ste verjaardag ontvangt Tom 

Fassaert een geheimzinnige uitnodi-
ging van zijn 95-jarige grootmoeder  

Marianne, een vrouw die hij op dit moment al-
leen kent van mythes en de overwegend nega-
tieve verhalen die zijn vader hem verteld heeft. 
Zij was een echte diva en een beroemd foto-
model in de jaren vijftig die haar twee zoons in 
een kindertehuis plaatste en van de ene op de 
andere dag besloot naar Zuid-Afrika te emigre-
ren, ver weg van haar familie. Fassaert besluit in 
te gaan op haar uitnodiging, maar niet zonder 
zijn camera mee te nemen.  

Bij aankomst blijkt oma nog steeds een femme 
fatale, die halsoverkop verliefd wordt op haar klein-
zoon. Terwijl Tom achter haar façade probeert te 
komen, raakt hij steeds dieper verstrengeld in zijn 
eigen familiegeschiedenis.

Nederland 2015 110 min. Regie Tom Fassaert

1

FULL CONTACT
Een kille container in the middle of nowhere: 

de Amerikaanse Nevada-woestijn. Daarin 
de dronepiloot, strak gekadreerd, vinger 

op de knop, starend naar schermen, instructies 
via koptelefoon. Doel kiezen, aftellen, vuren 
– en duizenden kilometers verderop ontploft 
een terroristenkamp. Of een school, per on-
geluk, waarna piloot Ivan in een existentiële 
crisis raakt. Nachtclub, seks, liefde; wroeging 
en ontkenning; de vage grove korrel van dro-
nebeelden – Ivan betreedt het desoriënterende 
grensgebied van zijn geestesvermogens, waarbij 
zijn onderbewuste wordt verbeeld als een on-
genaakbaar eiland én een duistere boksschool 
waar hij zich moet bevrijden van zijn diepste 
angsten, zoekend naar werkelijk contact.

Nederland 2016 105 min. Regie David 
Verbeek 4g

HISTORY’S FUTURE
Na een overval waarbij hij zijn geheugen 

verliest, verlaat een man die wij leren 
kennen als ‘MP’ (Missing Person, ge-

speeld door de Ierse acteur Mark O’Halloran) 
zijn thuis en begint aan een reis. Tijdens zijn 
omzwervingen van land tot land en een serie 
van vreemde, verlichtende en soms komische 
ontmoetingen, verwerft MP nieuw inzicht in de 
complexiteit van gevoelens die aanwezig zijn in 
het Europa van de 21ste eeuw.

Nederland 2014 95 min. Regie Fiona Tan 
3gth

OUT OF LOVE
De Griekse Varya zit aan een bar als de 

Russische kok Nikolai haar vanuit zijn 
keuken ontdekt. Het is liefde op het 

eerste gezicht. Tussen de twee ontwikkelt zich 
een gepassioneerde maar ook destructieve re-
latie waarin momenten van echte liefde zich 
regelmatig afwisselen met heftige conflicten. 
‘Out of Love’ is een intens liefdesdrama waarin 
twee vreemden elkaar vinden in een voor ons 
onbestemde stad.

Nederland, Frankrijk 2016 101 min. Regie 
Paloma Aguilera Valdebenito 3gsth

Al deze vijf films zijn t/m 26 oktober te zien in onze 
online filmzaal Filmthuis. 
www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis
(De film 'A Strange Love Affair with Ego' is te zien 
via NPO gemist.)

NEDERLANDS FILM FESTIVAL: 
FORUM VAN DE REGISSEURS

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 en begraafplaatsen bepalen het aan-
gezicht van de mediastad. Want er is veel meer dan 
het raadhuis. Welke rol speelt deze architectuur in 

ons modern 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
     10 OKT T/M 1 NOV  

Van 28 oktober t/m 6 november vindt het 
Leiden International Film Festival weer 
plaats, wat de afgelopen 10 jaar is uit-

gegroeid tot één van de grootste en leukste 
filmfestivals van het land. Ter gelegenheid van 
dit festival vertonen we twee keer de nieuwste 
film van Richard Linklater (‘Boyhood’, ‘Before 
Sunset’, ‘Before Sunrise’): ‘Everybody Wants 
Some!!’ Deze nieuwe Linklaterfilm – die ook te 
zien is op het Filmfestival van Leiden – zal verder 
geen reguliere bioscooprelease in Nederland 
krijgen. Kortom, ben je Linklaterfan: grijp deze 
unieke kans aan om de film toch op het grote 
doek te kunnen zien!

1980, Texas. Het verhaal volgt een groep vrienden 
in hun eerste jaar op de universiteit. Ze proberen hun 
weg te vinden door de vrijheden en verantwoorde-
lijkheden tijdens dit eerste jaar van volwassenheid. 
Daarnaast proberen ze toegelaten te worden tot  
het honkbalteam.

In dit ‘spirituele vervolg’ op ‘Dazed & Confused’ 
(1993) keert Linklater terug naar het Texas van de ja-
ren tachtig en verbeeldt hij één weekend vol feestjes, 
sport, seks en onverwachts diepe levensinzichten.

VS 2015 117 min. Regie Richard Linklater 
Met Blake Jenner, Temple Baker, Tyle Hoechlin 
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld
     ZO 23 & MA 24 OKTOBER  3ht

LIFF ON TOUR: EVERYBODY WANTS SOME!!

GAY FILM NIGHT

Rolf Winters (consultant en coach) en Re-
nata 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 india-
nenstam. Het gezin trok vervolgens een jaar rond de 
wereld op zoek naar de verborgen ‘Wisdom 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 Kalahariwoes-

tijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van 
India. De ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ 
laten 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
     20 T/M 31 OKTOBER  2gt

6

TAEKWONDO

DOWN TO EARTH

Iedere derde maandagavond van de maand vertonen we een splinternieuwe gay film. Deze maand:

DE ZIEL IN DE LIJN VAN DUDOK



DE MATTHÄUS MISSIE 
VAN REINBERT DE LEEUW

Werner Herzog, Oscargenomineerd 
documentairemaker (‘Grizzly Man’, 
‘Cave of Forgotten Dreams’), onder-

zocht eerder wonderbaarlijke plekken als de 
Sahara, Amazone en Zuidpool. Met dezelfde 
nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht verkent 
hij nu de zowel lonkende als huiveringwekkende 
toekomst van het internet. 

In een reeks gesprekken neemt hij ons mee op 
een speelse, fascinerende en deels verontrustende 
reis langs de vroege pioniers van het internet en de 
mensen die nu onze (online) toekomst vormgeven. We 
ontdekken hoe poëtisch en filosofisch de conceptie 
van het internet was. Hoe het sneller en completer 
dan iedere andere menselijke vinding ons leven en 
onze cultuur vormgeeft. En hoe de nabije toekomst 

bijna niet te bevatten is. Zal het internet ooit dromen 
over zichzelf? Kan het een moraal krijgen, en mis-
schien zelfs de betekenis van liefde bevatten? Of zal 
het ons binnenkort meer schade doen dan goed? Als 
dat al niet gebeurd is? 

Aan de hand van visionaire ondernemers zoals 
Elon Musk en filosofische natuurkundigen zoals Law-
rence Krauss, weet Herzog een verrassend origineel 
en boeiend licht te werpen op het digitale landschap. 
‘Will our children’s children need the companionship 
of humans, or will they have evolved in a world where 
that’s not important?’ vraagt Krauss zich af. 

Verenigde Staten 2016 98 min Regie Werner 
Herzog, documentaire
     25 OKT T/M 2 NOV  1

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.

VS 2016 87 min. Regie Gaby Dellal Met Elle 
Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon
     VANAF 26 OKTOBER  2tg

THREE GENERATIONS

‘À Peine J’Ouvre Les Yeux’, zoals de origi-
nele Franstalige titel van de film luidt, 
speelt zich af in Tunis, de hoofdstad 

van Tunesië, in de zomer van 2010. Een paar 
maanden voor het uitbreken van de revolutie 
behaalt de 18-jarige Farah haar middelbare-
schooldiploma. Haar ouders zijn er vast van 
overtuigd dat Farah medicijnen gaat studeren 
om later aan een goede baan als arts te kunnen 
komen. Maar daar denkt Farah iets anders over. 

Haar grote passie is zingen in een politiek geori-
enteerde rockband. Samen met de bandleden wil 

ze een vrij leven leiden, dronken worden, de liefde 
ontdekken en van het nachtleven genieten. Dit alles 
tot grote ongerustheid van moeder Hayet, die maar 
al te goed weet welke gevaren er op de loer liggen 
in een land als Tunesië. 

‘As I Open My Eyes’ is een film vol passie en au-
thentieke Arabische muziek. De jonge hoofdrolspeel-
ster Baya Medhaffer maakt een indrukwekkend film-
debuut. Haar spel is uitdagend, frivool, dramatisch en 
charmant. De debuutfilm van de in Tunesië geboren 
regisseuse Leyla Bouzid is een kleurrijke mix van een 
persoonlijk verhaal verteld tegen een sociaal-politieke 

achtergrond. ‘As I Open My Eyes’ won op het Film-
festival van Venetië in 2015 de publieksprijs en de 
Europa Cinemas Label prijs voor beste Europese film. 
Volgens het juryrapport is het ‘een verfrissende film 
met een sterk visueel karakter, waar het optimisme 
en de drang naar verandering en vooruitgang in de 
regio vanaf straalt’.

Frankrijk, Tunesië, België 2015 102 min 
Regie Leyla Bouzid Met Baya Medhaffer, Ghalia 
Benali, Montassar Ayari, Lassaad Jamoussi
     12 OKT T/M 2 NOV  4

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

tot Oestvolskaya. Nu, aangekomen in de krom-
ming van zijn levensboog, draait hij zich om en 
strekt hij zijn armen uit naar Johann Sebastian 
Bach, naar de Matthäus Passion. 

Maandenlang heeft hij de partituur bestudeerd, 
onophoudelijk, obsessief. Hij heeft een missie, droomt 
van de Matthäus. Het liefst had hij al zijn andere 
concerten willen afzeggen. ‘Als ik mij de rest van 
mijn leven alleen nog maar met de Matthäus Pas-

sion zou moeten bezighouden, zou ik dat zo doen’, 
zegt hij. Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de 
Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, 
koor en solisten tot de aangrijpende uitvoering in 
de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het 
mysterie van muziek, de betovering. Over de bezie-
ling van musici. Over ontroering. Over de onstuitbare 
bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat 
in Bachs monumentale werk.

Nederland 2016 75 min. Regie Cherry Duyns
     13 T/M 26 OKTOBER  

EEN ECHTE VERMEER
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
     VANAF 2 NOVEMBER  3sdt

ULTIMO TANGO
‘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  

TONI ERDMANN
Ines is een zakenvrouw van een groot Duits 

bedrijf, gevestigd in Boekarest. Als haar vader 
onverwachts voor de deur staat, verbergt ze 

haar ergernis niet. In Ines’ perfect geordende 
leven heerst niet de minste wanorde, maar als 
haar vader vraagt of ze gelukkig is, blijft ze het 
antwoord schuldig en wordt dat het begin van 
een grote omwenteling. Deze hinderlijke vader 
voor wie ze zich voor schaamt, zal er alles aan 
doen om haar leven opnieuw zin te geven door 
een personage te verzinnen: de grappige Toni 
Erdmann.

‘Toni Erdmann’ was dé verrassing van het Film-
festival van Cannes en werd daar unaniem lovend 
ontvangen. ‘Niet vaak werd in Cannes zo hard ge-
lachen om een film’, aldus de Volkskrant. Uniek, 
uiterst origineel en de ultieme ode aan de band tussen 
vaders en dochters!

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

THE LIGHT BETWEEN 
OCEANS
Vuurtorenwachter Tom (Michael Fass-

bender, ‘Shame’, ‘12 Years a Slave’) en 
zijn vrouw Isabel (Alicia Vikander, ‘The 

Danish Girl’) wonen op een verlaten eiland in 
West-Australië en koesteren al jarenlang een 
kinderwens. Helaas zijn de zwangerschappen 
van Isabel 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 uitein-
delijk te adopteren.

Ze leiden 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 langzaam-
aan in een hartverscheurend drama.

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

ONCE UPON A TIME 
IN THE WEST
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.

 
Italië, VS, Spanje, Mexico 1968 165 min. Regie 
Sergio Leone Met Henry Fonda, Charles Bronson, 
Claudia Cardinale 
     WORDT VERWACHT IN NOVEMBER  3g 7

AS I OPEN 
MY EYES

LO AND BEHOLD
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DO 20 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Huisdiergeheimen
11:30 Shaun het schaap: de film
12:45 Pim & Pom: 
 Het Grote Avontuur
13:20 Tonio
13:35 Mijn Naam is Courgette 
14:20 La Fille Inconnue
15:05 Uilenbal
15:20 Genius
16:30 The Beatles
16:50 Down to Earth
17:25 De Matthäus Missie
  van Reinbert de Leeuw
18:40 As I Open My Eyes
19:00 Tonio
19:15 Genius
20:45 La Fille Inconnue
21:00 La Danseuse
21:20 Florence Foster Jenkins

VR 21 OKTOBER
11:00 Uilenbal
11:15 De GVR 
11:30 Pettson en Findus
12:50 De Zoon van Winnetou
13:25 Siv Gaat Logeren
13:40 Tonio
14:50 Genius
15:10 Mijn Naam is Courgette 
15:40 La Fille Inconnue
16:45 As I Open My Eyes
17:00 L’Avenir
17:45 De Ziel in de Lijn Van Dudok
19:00 Tonio
19:15 La Fille Inconnue
19:30 Genius
21:00 The Beatles
21:20 La Danseuse
21:40 Florence Foster Jenkins

ZA 22 OKTOBER
11:00 The Beatles
11:15 Mijn Naam is Courgette 
11:30 Huisdiergeheimen
12:45 Minoes
13:25 Siv Gaat Logeren
13:40 Tonio
14:40 Down to Earth
15:15 Uilenbal
15:40 Genius
16:30 La Fille Inconnue
17:10 Tonio
17:45 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:45 La Danseuse
19:10 As I Open My Eyes
19:25 Tonio
21:00 Florence Foster Jenkins
21:15 La Fille Inconnue
21:30 Genius

ZO 23 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Tonio
11:30 Florence Foster Jenkins
12:50 Mijn Naam is Courgette 
13:15 As I Open My Eyes
13:45 Genius
14:20 Tonio
15:20 Uilenbal
15:50 La Fille Inconnue
16:20 The Beatles
17:05 Florence Foster Jenkins
18:20 La Danseuse
19:00 Tonio
19:15 La Fille Inconnue
20:35 Bacalaureat
21:00 Everybody Wants Some!!
21:20 Genius

MA 24 OKTOBER
13:30 Tonio
13:45 La Fille Inconnue
14:00 Genius
15:30 As I Open My Eyes
15:55 The Beatles
16:10 Everybody Wants Some!!
17:35 Down to Earth
18:30 La Danseuse
18:55 Genius
19:25 Tonio
20:45 La Fille Inconnue
21:00 Florence Foster Jenkins
21:25 As I Open My Eyes

DI 25 OKTOBER
13:30 Lo and Behold
13:45 Tonio
14:00 La Fille Inconnue
15:30 As I Open My Eyes
15:45 La Danseuse
16:10 Genius
17:30 L’Avenir
18:20 Florence Foster Jenkins
19:00 La Fille Inconnue
19:30 Genius
20:30 Tonio
21:10 La Danseuse
21:30 Lo and Behold

WO 26 OKTOBER
13:30 Mijn Naam is Courgette 
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 Tonio
15:00 Genius
15:30 Uilenbal
16:00 Florence Foster Jenkins
17:05 De Matthäus Missie
 van Reinbert de Leeuw
17:20 As I Open My Eyes
18:45 Three Generations
19:00 Tonio
19:25 Genius
20:40 La Fille Inconnue
21:00 La Danseuse
21:30 L’Economie Du Couple

DO 13 OKTOBER
13:30 De Ziel in de Lijn Van Dudok
13:45 Tonio
14:00 Florence Foster Jenkins
14:35 La Danseuse
15:45 De Matthäus Missie
 van Reinbert de Leeuw
16:15 Fukushima, Mon Amour
16:50 24 Wochen
17:20 Tonio
18:30 Florence Foster Jenkins
18:55 As I Open My Eyes
19:25 Tonio
20:45 La Danseuse
21:00 Bacalaureat
21:25 L’Avenir

VR 14 OKTOBER
13:30 As I Open My Eyes
13:45 La Danseuse
14:00 Tonio
15:35 Fuocoammare
16:00 Florence Foster Jenkins
16:15 Bacalaureat
17:45 De Matthäus Missie
 van Reinbert de Leeuw
18:50 Fukushima, Mon Amour
19:10 Tonio
19:25 La Danseuse
20:55 The Beatles
21:15 Florence Foster Jenkins
21:40 Tonio

ZA 15 OKTOBER
13:30 Uilenbal
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 Florence Foster Jenkins
15:15 Tonio
15:35 Mijn Naam is Courgette 
16:15 Fukushima, Mon Amour
17:05 L’Avenir
17:20 Fuocoammare
18:45 Tonio
19:15 24 Wochen
19:30 As I Open My Eyes
20:45 Florence Foster Jenkins
21:20 La Danseuse
21:35 Tonio

ZO 16 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Tonio
11:30 Florence Foster Jenkins
12:45 De Matthäus Missie
 van Reinbert de Leeuw
13:20 La Danseuse
13:40 Mijn Naam is Courgette
14:20 Uilenbal
15:15 Tonio
15:35 Florence Foster Jenkins
16:10 Fukushima, Mon Amour
17:15 24 Wochen
17:45 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:20 Fuocoammare
18:50 As I Open My Eyes
19:20 Tonio
20:30 La Danseuse
20:50 The Beatles
21:20 L’Avenir

MA 17 OKTOBER
11:00 Bollie en Billie
11:15 De GVR 
11:30 Uilenbal
12:55 Casper en Emma op Safari
13:20 Mijn Naam is Courgette
14:00 Tonio
14:40 Siv Gaat Logeren
14:55 La Danseuse
16:00 Florence Foster Jenkins
16:30 Fuocoammare
17:10 24 Wochen
18:40 As I Open My Eyes
19:00 Tonio
19:15 Fukushima, Mon Amour
20:45 Taekwondo
21:00 La Danseuse
21:15 Florence Foster Jenkins

DI 18 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 Pettson en Findus
11:30 De kleine prins
12:50 Meester Kikker
13:20 Huisdiergeheimen
13:50 Tonio
14:45 Uilenbal
15:20 Mijn Naam is Courgette 
15:55 The Beatles
16:35 As I Open My Eyes
17:00 Fuocoammare
18:40 Fukushima, Mon Amour
19:00 Tonio
19:15 La Danseuse
20:45 Florence Foster Jenkins
21:00 Bacalaureat
21:25 24 Wochen

WO 19 OKTOBER
11:00 Mijn Naam is Courgette 
11:15 Pluk van de Petteflet
11:30 Uilenbal
12:35 Eliot & Me
13:20 Buurman & Buurman
13:35 Tonio
14:15 De GVR 
14:40 Siv Gaat Logeren
15:35 24 Wochen
16:25 Fukushima, Mon Amour
16:45 Fuocoammare
17:40 De Matthäus Missie
 van Reinbert de Leeuw
18:30 As I Open My Eyes
19:00 Florence Foster Jenkins
19:25 Tonio
20:30 La Danseuse
21:10 La fille Inconnue
21:25 Genius

MA 10 OKTOBER
13:30 Fukushima, Mon Amour
13:45 24 Wochen
14:00 Florence Foster Jenkins
15:35 La Danseuse
15:50 Fuocoammare
16:15 Weiner
17:50 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:30 L’Avenir
18:45 24 Wochen
19:00 Florence Foster Jenkins
20:30 Palliatieve Zorg: Truman
20:50 Bacalaureat
21:10 La Danseuse

DI 11 OKTOBER
13:30 La Danseuse
15:40 De Ziel in de Lijn Van Dudok
16:00 Florence Foster Jenkins
16:15 Bacalaureat
16:45 Fuocoammare
18:20 L’Avenir
19:00 La Danseuse
19:15 Florence Foster Jenkins
20:15 Movies that Matter: 
 Hooligan Sparrow
21:10 24 Wochen
21:25 Fukushima, Mon Amour

WO 12 OKTOBER
13:30 Uilenbal
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 Florence Foster Jenkins
15:15 Fukushima, Mon Amour
15:30 Mijn Naam is Courgette
16:10 Fuocoammare
17:00 The Red Turtle
17:20 As I Open My Eyes
18:40 La Danseuse
19:00 Tonio
19:25 24 Wochen
20:55 Bacalaureat
21:10 Florence Foster Jenkins
21:30 Weiner

DO 27 OKTOBER
13:30 L’Economie Du Couple
13:45 The Beatles
14:00 Tonio
15:30 Three Generations
16:00 La Fille Inconnue
16:25 Genius
17:25 As I Open My Eyes
19:00 Tonio
19:15 L’Economie Du Couple
19:30 Three Generations
21:00 La Fille Inconnue
21:15 Florence Foster Jenkins
21:30 Genius

VR 28 OKTOBER
13:30 Tonio
13:45 L’Economie Du Couple
14:00 Genius
15:30 Three Generations
15:45 Down to Earth
16:10 The Beatles
17:20 As I Open My Eyes
17:35 Florence Foster Jenkins
19:00 La Fille Inconnue
19:25 Tonio
19:45 Three Generations
21:10 L’Economie Du Couple
21:25 Genius
21:40 La Danseuse

ZA 29 OKTOBER
13:30 Mijn Naam is Courgette 
13:45 Siv Gaat Logeren
14:00 La Danseuse
15:00 Tonio
15:30 Uilenbal
16:10 Florence Foster Jenkins
17:00 L’Avenir
17:20 As I Open My Eyes
18:20 The Beatles
19:00 La Fille Inconnue
19:25 Three Generations
21:00 Tonio
21:15 Genius
21:30 L’Economie Du Couple

ZO 30 OKTOBER
11:00 Siv Gaat Logeren
11:15 The Beatles
11:30 Florence Foster Jenkins
12:45 Mijn Naam is Courgette 
13:40 Three Generations
14:00 Tonio
14:15 L’Economie Du Couple
15:35 Uilenbal
16:00 Genius
16:15 La Fille Inconnue
17:20 Lo and Behold
18:20 Tonio
18:35 L’Economie Du Couple
19:20 Three Generations
20:20 Genius
20:35 La Fille Inconnue
21:10 La Danseuse

MA 31 OKTOBER
13:30 Three Generations
13:45 La Fille Inconnue
14:00 Tonio
15:25 L’Economie Du Couple
16:00 The Beatles
16:15 As I Open My Eyes
17:25 Down to Earth
18:30 Three Generations
19:00 Tonio
19:15 L’Economie Du Couple
20:25 Cracking the Frame: 
 Eva Hesse
21:00 Genius
21:15 La Fille Inconnue

DI 1 NOVEMBER
13:30 L’Economie Du Couple
13:45 La Fille Inconnue
14:00 Genius
15:30 Tonio
15:55 Three Generations
16:10 Florence Foster Jenkins
17:30 De Ziel in de Lijn Van Dudok
18:30 Film & Food: Frantz
18:30 L’Economie Du Couple
18:45 Three Generations
19:00 Tonio
20:45 La Fille Inconnue
21:00 Genius

WO 2 NOVEMBER
13:30 Siv Gaat Logeren
13:45 Uilenbal
14:00 Tonio
15:15 Lo and Behold
15:30 Mijn Naam is Courgette 
16:00 La Danseuse
17:00 As I Open My Eyes
17:15 Florence Foster Jenkins
18:40 Een Echte Vermeer
19:05 Genius
19:25 La Fille Inconnue
20:45 Tonio
21:10 L’Economie Du Couple
21:30 Three Generations

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!

6 oktober t/m 2 november 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 1 november

F I L M F E S T I V A L
H I L V E R S U M

5 t/m 9 oktober
VIERDE  EDITIE

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

OPENINGSFILM:

EEN FILM VAN MAREN ADE

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

Van 5 t/m 9 oktober vindt de vierde 
editie van Filmfestival Hilversum plaats. 
Voor het volledige programma: zie onze 
website of kom het langs voor het fes-
tival magazine!

Julián is een acteur en levensgenieter die de vijftig 
is gepasseerd. Hij is ziek en heeft te horen gekre-
gen dat hij niet lang meer te leven heeft. Daarom 

organiseert hij zijn laatste afscheid. Zijn jeugdvriend 
Tomás komt hem uit Canada bezoeken; ze hebben 
elkaar in jaren niet gezien. De twee beleven een paar 
bitterzoete en onvergetelijke dagen, waarin ze wan-
delen door de straten van Madrid, zich vermaken in 
boekenwinkels, ziekenhuizen en restaurants, en zelfs 
een tripje maken naar Amsterdam. Ondertussen wordt 
hun vriendschap weer steeds hechter. Julián kijkt de 

dood met verrassend veel zelfvertrouwen in de ogen. 
Natuurlijk is hij druk bezig zijn zaakjes goed op orde 

te krijgen, zodat hij alles netjes achterlaat, maar eigenlijk 
lijkt er maar één ding te zijn waar hij echt mee worstelt. 
Wie zorgt er straks voor zijn trouwe viervoeter Truman? 
Hem achterlaten gaat hem echt aan het hart.

Spanje 2015 108 min. Regie Cesc Gay Met Javier 
Cámara, Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Troilo
     MA 10 OKTOBER 20.30 UUR  3st

SPECIAL: 
WEEK VAN DE PALLIATIVE ZORG 2016

GOOI & 
VECHTSTREEK

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van ern-
stig zieke mensen voor wie genezing niet meer 

mogelijk is. Ter gelegenheid van de Week van de 
Palliatieve Zorg organiseren we op maandagavond 
10 oktober om 20.30 uur in samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vechtstreek  een 
thema-avond over dit onderwerp, in combinatie 
met de film ‘Truman’. Vooraf zal er een korte in-
leiding zijn van Gert-Jan van der Putten, specialist 
ouderengeneeskunde bij Amaris. Tevens is er een 
informatiestand en de mogelijkheid voor een per-
soonlijk gesprek na afloop van de film. 

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

Leg samen de basis voor 
jullie gescheiden toekomst

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

‘‘

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

647_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd   1 13-12-12   10:55

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

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

TRUMAN ★★★★ de Volkskrant 
★★★★ NRC


