
 

 

 

 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

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

maakte niet zomaar een biografisch drama, maar 
toont de rol van de media in de geschiedschrij-
ving door een ingenieuze cocktail van politiek, 
trauma en geheugen.

Door de ogen van deze charismatische First Lady 
vertelt de film het verhaal van de moord op John F. 
Kennedy en de vier dagen van nationale rouw, een 
periode waarin de hele wereld zijn blik richtte op 
de beroemde weduwe. Deze vrouw in rouw moest 
uiterlijk sterk blijven om een geschokte natie gerust 
te stellen en het beeld van haar echtgenoot voor 
eeuwig historisch te bepalen. 

De regie is in handen van de veelgeprezen cine-
ast Pablo Larraín, bekend van ‘No’, ‘El Club’ en het 
recente ‘Neruda’. Waarbij de laatstgenoemde overi-

gens veel overeenkomsten vertoont met ‘Jackie’. Er 
lijkt zelfs sprake te zijn van een tweeluik. Opvallend 
is dat ‘Jackie’ door producer Darren Aronofsky naar 
Larraín werd toegeschoven. Toch is Larrains invloed 
op het script groot. Zo schrapte hij alle scènes waarin 
Jackie niet voorkomt, zodat ze letterlijk en figuurlijk 
centraal blijft staan. Oscarwinnares Natalie Portman 
wordt alom geprezen voor haar ijzersterke vertolking. 
Ze ontving een nominatie voor de Golden Globe voor 
Beste Actrice - die overigens uiteindelijk werd geïnd 
door Isabelle Huppert voor haar rol in Verhoevens 
‘Elle’ - en ze wordt alom gezien als grote kanshebber 
om wederom een Oscar mee naar huis te nemen.

VS 2016 100 min. Regie Pablo Larraín
Met Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig, John Hurt
     VANAF 15 FEBRUARI  4gt

Zie de schoonheid in het allerkleinste en het 
alledaagse in het aandoenlijke ‘Paterson’. 
In deze nieuwste film van Jim Jarmusch 

(‘Broken Flowers’, ‘Stranger than Paradise’) vol-
gen we een jonge buschauffeur die ondanks zijn 
eenvoudige en rustige baan een heel gelukkig 
leventje leidt. Dit komt niet op de laatste plaats 
doordat hij tijdens zijn werk als chauffeur ge-
noeg inspiratie opdoet voor hetgeen hij het al-
lerleukst vindt: gedichten schrijven.

 Met de liefde voor zijn stad Paterson (New Jer-
sey) is de dichtende buschauffeur geboren. Hij deelt 
namelijk zijn naam met de geboortestad van onder 
anderen William Carlos Williams en Allen Ginsberg. 
Terwijl Paterson met zijn bus door Paterson rijdt, ob-
serveert hij alles wat hij tegenkomt tot in de kleinste 
details. Alles op zijn route, en iedereen in zijn bus, 
vormt inspiratie voor de gedichten die hij neerpent in 
een zwart notitieboekje. Zijn vrouw Laura probeert 
Paterson ertoe te bewegen de schrijfsels te publice-
ren, maar ondanks haar enthousiaste aanmoediging 
weigert hij. De poëzie blijft bij hem. Laura’s leven kent 
helemaal geen regelmaat en staat in schril contrast 
met dat van Paterson. Zij heeft dagelijks nieuwe am-
bities en plannen en probeert deze met de steun van 
haar man  te realiseren. Adam Driver (‘While We’re 
Young’, ‘Girls’) en Golshifteh Farahani (‘About Elly’, 

‘Body of Lies’) spelen twee ijzersterke hoofdrollen in 
‘Paterson’ en nemen je op invoelende wijze mee in 
de triomfen en tegenslagen van het dagelijks leven.

VS 2016 115 min. Regie Jim Jarmusch 
Met Adam Driver, Golshifteh Farahani
     VANAF 7 FEBRUARI  2at

Na ‘The Wolf of Wall Street’ is grootmees-
ter Martin Scorsese terug! De zoektocht 
naar hun vermiste mentor in het Japan 

van de zeventiende eeuw brengt de levens van 
twee jonge Jezuïetenpriesters in gevaar. De aan-
grijpende, soms zenuwslopende spirituele reis 
die ze maken blijkt een ware beproeving voor 
hun uithoudingsvermogen en overtuigingen. 

De langverwachte 
film over religie ver-
telt het verhaal van 
twee jonge Portu-
gese missionarissen 

die in de 17e eeuw 

naar Japan reizen om daar op zoek te gaan naar 
hun vermiste mentor, Christavao Ferreira. De film 
is gebaseerd op de gelijknamige roman ‘Stilte’ van 
Shûsaku Endô uit 1966 die historische feiten bevat, 
en onderzoekt het spirituele en religieuze vraagstuk 
van Gods zwijgen tegenover het menselijk leed.

In het New York van 1988, tijdens een speciale 
screening van zijn film ‘The Last Temptation Of Christ’ 
voor de religieuze leiders van de stad, maakte Scor-
sese kennis met aartsbisschop Paul Moore. Daarbij 
overhandigde Moore de regisseur een exemplaar 
van Shûsaku Endô’s historische roman ‘Stilte’. De 
eerste keer dat Scorsese - zelf opgegroeid in een 
streng katholieke familie - het boek las, maakte het 

een enorme indruk op hem. 

Het leek hem letterlijk toe te spreken. De thema’s 
geloof en twijfel, zwakte en de menselijke conditie 
die worden besproken bleven hem intrigeren. Een 
filmische interpretatie moest er wel komen.

De hoofdrollen werden verdeeld onder de jonge 
talenten Andrew Garfield (‘The Amazing Spider Man’, 
‘Hacksaw Ridge’) en Adam Driver (‘Star Wars: The 
Force Awakens’, ‘Girls’) en oudgediende Liam Neeson 
(‘Schindler’s List’, ‘Taken’). 

Japan, VS 2017 161 min. Regie Martin 
Scorsese Met Andrew Garfield, Liam Neeson, 
Adam Driver
     VANAF 7 FEBRUARI  4g

 7 februari Paterson, Silence*
 15 februari Jackie
 22 februari Het Doet Zo Zeer, Loving
 1 maart Verdwijnen
 8 maart Alberta
*let op deze 2 films gaan al op dinsdag 7 februari 
in première!

VOORPREMIÈRE:
20th CENTURY WOMEN

In het kader van Internationale Vrouwendag 
draaien we op 8 maart ‘20th Century Women’ 
in voorpremière. De dag staat voor het gevoel 

van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen 
overal ter wereld; een fantastische gelegen-
heid om dit prachtige coming-of-age-verhaal 
met hoofdrollen voor drie ijzersterke actrices 
te vertonen.

Een film als een dromerige tijdreis, uitmuntend ge-
acteerd en emotioneel geladen. Dat is ‘20th Century 
Women’. Een ontroerend en hartverwarmend portret 
van de vijftienjarige Jamie en zijn excentrieke moeder, 
te verstaan als een liefdesbrief aan de mensen die ons 
opvoeden en de jaren die ons vormen.

Santa Barbara, 1979. De vijftienjarige Jamie (jong 
talent Lucas Jade  Zumann) groeit op bij zijn geschei-
den moeder Dorothea in een groot pand waar ook 
verschillende huurders hun toevlucht hebben gevon-
den. Dorothea is 55 en van een heel andere generatie, 
maar ze doet haar best om haar zoon te begrijpen. 
Hulp – ook bij de opvoeding – krijgt ze van Abbie 
en Julie, twee jonge vrouwen die de gevoelige en 
slimme Jamie mede vormen. 

Mike Mills putte uit eigen ervaring voor dit hu-
moristische en invoelende coming-of-age-verhaal 
met drie topactrices in de hoofdrol. Zoals ‘Beginners’ 
(2010) een film was over zijn vader is ‘20th Century 
Women’ een ode aan zijn moeder. De geweldige 
soundtrack is nog maar één voorbeeld van Mills’ 
grote liefde voor geschiedenis en research. 

VS 2016 118 min. Regie Mike Mills 
Met Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig
     WO 8 MAART VANAF 18.30 UUR  2gt

‘20th Century Women’ gaat 20 april officieel uit in 
Nederland, maar is maandag 8 maart bij ons alvast in 
voorpremière te zien in combinatie met een heerlijke 
maaltijd tijdens onze Film & Food special. 

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

★★★★★ De Filmkrant

★★★★★ De Filmkrant
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SILENCE

★★★★ ‘A treasure for years to come’ The Telegraph

PATERSON

JACKIE

LOVING

THE HANDMAIDEN

HET IS BIJNA
VOORJAARSVAKANTIE 

HET DOET ZO ZEER
in aanwezigheid van Heleen van Royen

Voorpremière woensdag 22 maart:



Daar is ’ie dan eindelijk weer! Omar Sy (‘In-
touchables’, ‘Samba’, ‘Monsieur Choco-
lat’) laat zich van zijn serieuze kant zien 

in een komisch drama over een flierefluiter die 
plotseling vader wordt van een dochtertje.

Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan 
de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feesten en 
weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin, een van 
zijn vroegere veroveringen, plots voor zijn neus staat 
en vertelt dat hij de vader is van haar enkele maanden 
oude baby Gloria. Samuel is geschokt en verbaasd 
en voor hij het door heeft, is Kristin ervandoor. Hem 
achterlatend met de baby. Halsoverkop vliegt Samuel 

samen met Gloria naar Londen. Hij is vastbesloten 
Kristin te vinden en het kindje terug te brengen naar 
haar moeder. Maar zonder succes. 

Vader en dochter vestigen zich in Londen, waar 
Samuel als stuntman gaat werken en zich ontpopt 
tot een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar 
later zijn hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar 
dan duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil 
ze haar dochter terug…

Frankrijk 2016 118 min. Regie Hugo Gélin
Met Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand
     DE HELE MAAND DOOR  9a

Ontroerend, hoopvol en hartverscheurend. 
Met in de hoofdrol een fenomenale Dev 
Patel (‘Slumdog Millionaire’, ‘The Second 

Best Marigold Hotel’). En de geweldige Rooney 
Mara (‘Carol’) als zijn geliefde. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal vertelt ‘Lion’ de geschiede-
nis van de Indiase jongen Saroo Brierley. Met vier 
Golden Globenominaties – waaronder Beste Film 
& Beste Acteur (Dev Patel) – is ‘Lion’ ook een 
grote kanshebber voor een felbegeerde Oscar.

Als vijfjarig jongetje doet Saroo niets liever dan 
buiten spelen in het dorpje waar hij met zijn moeder 
en oudere broer woont. Als hij, wachtend op zijn 
broer, per ongeluk terecht komt op een trein die hem 
duizenden kilometers door India voert, is hij plots ver 
weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft 
geen idee waar hij is, of waar hij vandaan komt. Nadat 
hij wekenlang in zijn eentje overleefd heeft in de ruige 
straten van Calcutta, wordt de jongen opgenomen in 

een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. 

Door een samenloop van omstandigheden gaat 
Saroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij 
jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts gewa-
pend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinne-
ringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen 
die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat 
ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar 
India in de hoop zijn familie terug te vinden. ‘Lion’ is 
de verfilming van de bestseller ‘Mijn lange weg naar 
huis’. Het team achter ‘The King’s Speech’ tekende 
voor de productie van deze warme en emotionele 
film over familie en verlies.

Australië 2016 120 min. Regie Garth Davis
Met Nicole Kidman, Roony Mara, Dev Patel en 
David Wenham
     DE HELE MAAND DOOR  3a

MAGNUS
Een verlegen Noors jongetje is nog maar 

dertien jaar oud wanneer hij besluit: Op 
een dag word ik wereldkampioen schaken. 

Veertien jaar later staat Magnus Carlsen wereld-
wijd bekend als de ‘Mozart van het schaakspel’.

In tegenstelling tot andere grootmeesters be-
schikt hij niet alleen over een aangeboren talent en 
grootse geheugencapaciteit, maar weet hij dit ook 
te combineren met ongeëvenaarde creativiteit en 
intuïtie. Aan de hand van ruim tien jaar privémateriaal 

en filmbeelden nemen de filmmakers je mee in de in-
drukwekkende geest van dit moderne genie. Van een 
lastige jeugd als outsider tot aan het verkrijgen van 
internationale roem. ‘Magnus’  is een meeslepende 
coming-of-agedocumentaire. Niet alleen verplichte 
kost voor de miljoenen schaakspelers over de hele 
wereld, maar ook fascinerend voor iedereen die nog 
nooit iemand schaakmat heeft gezet.

Noorwegen 2016 75 min. Regie Benjamin Ree
Met Magnus Carlsen, Garry Kasparov, 
Viswanathan Anand
     T/M 14 FEBRUARI  1

Klusjesman Lee (een fantastische rol van 
Casey Affleck) is een binnenvetter. Hij 
leeft een teruggetrokken leven tot hij 

plotseling de voogdij krijgt over zijn 16-jarige 
neefje. ‘Manchester by the Sea’ – genomineerd 
voor maar liefst vijf Golden Globes – is een 
prachtig, emotioneel overweldigend en diep 
ontroerend familiedrama.

Lee Chandler slijt zijn leven als klusjesman in een 
klein, vervallen appartementencomplex in Boston. 
Hij brengt zijn dagen door met sneeuwschuiven en 
allerlei klussen voor bewoners en doet zijn best daarin 
zo min mogelijk contact met ze te hebben. ’s Avonds 
zit hij in zijn eentje in zijn kelderappartement of aan 
de bar met als enig gezelschap een biertje. Iedereen 
die maar enigszins bij hem in de buurt komt, loopt 
gevaar met hem in gevecht te raken. 

Wanneer hij te horen krijgt dat zijn broer Joe is 
overleden, keert Lee met flinke tegenzin terug naar 
zijn geboortedorp, het Amerikaanse kustplaatsje 
Manchester. Een plek met warme, maar ook pijnlijke 
herinneringen. Liever zou Lee niets meer met zijn 
familie te maken hebben, maar tot zijn onaangename 

verrassing heeft hij de voogdij over zijn neefje Patrick 
toegewezen gekregen. Patrick zit – in tegenstelling 
tot zijn oom – ondanks het plotselinge verlies van zijn 
vader vol energie en levensvreugde. Opgezadeld met 
zijn neefje begint Lee terug te kijken op de fouten uit 
zijn verleden. Met name het weerzien met zijn ex-
vrouw Randi (Michelle Williams) zorgt voor pijnlijke 
en tragische herinneringen. 

‘Manchester by the Sea’ is de derde film van regis-
seur Kenneth Lonergan. Hij is voornamelijk bekend 
van zijn werk als schrijver aan de scripts van ‘Analyze 
This’ (1999) en van Martin Scorseses ‘The Gangs 
of New York’ (2002). ‘Manchester’ leverde hem al 
veel prijzen en nominaties op en lijkt inmiddels een 
van de grote Oscarfavorieten. Acteur Casey Affleck 
(‘Interstellar’, ‘Good Will Hunting’) zet met zijn rol 
als gesloten klusjesman de rol van zijn leven neer. 

VS 2016 138 min. Regie Kenneth Lonergan
Met Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle 
Chandler
     DE HELE MAAND DOOR  3gt

Een tijdloos verhaal over menselijke relaties 
en zelfontdekking. ‘Moonlight’ vertelt het 
verhaal van een jonge, gekleurde man van 

kindertijd naar volwassenheid en zijn worsteling 
om zijn plaats in de wereld te vinden. Adem-
benemend mooi, ontroerend en origineel. De 
internationale pers is lyrisch en inmiddels wordt 
deze film – genomineerd voor maar liefst zes (!) 
Golden Globes – gezien als een grote kanshebber 
voor de Oscar Beste Film.

Miami. De negenjarige Chiron is stil en verlegen. 
Op school wordt hij gepest en thuis heeft hij het 
ook zwaar. Zijn moeder is verslaafd aan verdovende 
middelen. Als hij weer eens wordt belaagd door een 
bende pestkoppen, ziet drugsdealer Juan  het ge-
beuren. Samen met zijn vriendin neemt Juan Chiron, 
die nergens een plek heeft waar hij zich veilig voelt, 
onder zijn hoede. De kleine, zwijgzame Chiron blijkt 
een vechter en overlever. En als hij opgroeit, wordt 
duidelijk dat zijn echte strijd niet in de achterbuurten 
van Miami ligt, maar in hemzelf en bij zijn complexe 
gevoelens voor een goede vriend. 

Het unieke ‘Moonlight’, een kleine, onafhankelijke 
productie gemaakt met minimale middelen, kwam 

op de filmfestivals van Venetië en Toronto opeens 
verrassend bovendrijven als grote publieksfavoriet. De 
film bestaat uit drie delen, waarin steeds een andere 
levensfase van Chiron centraal staat. ‘Moonlight’ is 
een intens persoonlijke en poëtische meditatie over 
identiteit, familie, vriendschap en liefde. Een baan-
brekend meesterwerk waaruit diep medeleven en 
universele waarheden galmen. De film is gebaseerd 
op het ongepubliceerde toneelstuk ‘In Moonlight 
Black Boys Look Blue’ van Tarell Alvin McCraney en 
is in samenwerking met producenten Adele Romanski 
en Brad Pitt omgevormd tot een speelfilm. De hoofd-
rollen worden vertolkt door Mahershala Ali (‘House 
of Cards’), Trevante Rhodes (‘Westworld’), André Hol-
land (‘Selma’) en Naomie Harris (‘Spectre’, ‘Skyfall’). 
‘Moonlight’ is lovend onthaald door de internationale 
pers en The New York Times riep de film al uit tot 
‘een van de beste films van het jaar’. 

VS 2016 110 min. Regie Barry Jenkins
Met Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson
     DE HELE MAAND DOOR  3gatdh

Mysterieuze en gedurfde thriller over de 
jonge Amerikaanse vrouw Maureen, 
gespeeld door Kristen Stewart (‘Cafe 

Society’, ‘Clouds of Sils Maria’). Overdag werkt 
ze in Parijs als personal shopper voor een veel-
eisende superster. Haar nachten brengt ze ech-
ter door met zoeken naar een teken van haar 
overleden tweelingbroer Lewis. 

Maureen en haar broer Lewis sloten net voor zijn 
dood een pact om samen de grenzen van de sterfelijk-
heid te verkennen. Wanneer ze na de dood van Lewis 
plots mysterieuze berichten ontvangt, raakt ze ervan 
overtuigd dat hij hier iets mee te maken heeft. Regis-
seur Olivier Assayas begeeft zich met deze film op 
de grens tussen een sensuele thriller en een stijlvol 

mysterie, gesitueerd in de Parijse onderwereld van 
de mode. Assayas werkt hiervoor opnieuw samen 
met Kristen Stewart, na hun alom bejubelde ‘Clouds 
of Sils Maria’. Die rol leverde Stewart zelfs een César 
voor Beste Actrice in een Bijrol op. Ze is de eerste 
Amerikaanse winnares van deze prestigieuze Franse 
award. Assayas won met ‘Personal Shopper’ de prijs 
voor Beste Regie op het Filmfestival van Cannes.

Frankrijk 2016 102 min. Regie Olivier Assayas 
Met Kristen Stewart, Anders Danielsen Lie, Lars 
Eidinger
     T/M 14 FEBRUARI  4at Dinsdag 21 februari is de tweede editie van 

Hilversum in Gesprek. Dan te gast: schrijf-
ster en onderzoekster Jolande Withuis. 

Zij publiceerde onlangs de biografie ‘Juliana, 
Vorstin in een mannenwereld’. Ze wordt ge-
interviewd door journaliste Cisca Dresselhuys.

Dr. Jolande Withuis (1949) is een sociologe die 
vooral veel gepubliceerd heeft over de nasleep van 
de Tweede Wereldoorlog. Zij doceerde vrouwen-
studies aan de VU in Amsterdam en de universiteit 
van Nijmegen. Tot 2014 was ze als onderzoekster 
verbonden aan het NIOD. Ook schreef Withuis ja-
renlang voor de NRC, Trouw en de Volkskrant en 
was tot 2007 columniste van het maandblad Opzij. 
Zij schreef ‘Erkenning’, ’Na het kamp’, ’De vrouw als 

mens’ en in 2008 de bio-
grafie over verzetsman 
Pim Boellaard ’Weest 
manlijk, zijt sterk’. Deze 
werd bekroond met de 
Grote Geschiedenis Prijs 
2009. Vorig jaar ver-
scheen haar biografie 
over oud-koningin Juli-
ana, ‘Juliana, Vorstin in 
een mannenwereld’. Het 
werd een bestseller. 

De keuzefilm van  
Jolande Withuis is het veelbekroonde ‘A Royal Affair’. 

  
’Hilversum in Gesprek’ is een nieuw initiatief van 
een team enthousiaste Hilversummers, Boekhandel 
Voorhoeve en Filmtheater Hilversum, dat via een 
gesprek wil verbinden en de dialoog aangaan. ’Hil-
versum in Gesprek’ organiseert iedere maand een 
avond in het filmtheater waarvoor bekende schrij-
vers en wetenschappers worden uitgenodigd om 
te komen praten over hun boek en de thema’s en 
maatschappelijke onderwerpen die daarin centraal 

staan. Aansluitend vertonen we een keuzefilm van 
onze gast die qua thematiek en inhoud aansluit op 
het voorafgaande gesprek.

DINSDAG 21 FEBRUARI 
19.30 – 20.30 uur: Gesprek met Jolande Withuis o.l.v. 
Cisca Dresselhuys (60 min)
20.30 – 21.00 uur: 
Pauze en mogelijkheid tot het laten signeren van 
boeken 
21.00 uur: 
Jolande Withuis’ keuzefilm ‘A Royal Affair’ (132 min)

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

Prinses Caroline Mathilde wordt op 15-ja-
rige leeftijd uitgehuwelijkt aan de schi-
zofrene Deense koning Christian VII. Van 

een sprookjeshuwelijk is geen sprake als blijkt 
dat alleen huisarts Johann Friedrich Struensee 
tot de krankzinnige koning door kan dringen. 

Bewust van zijn positie, grijpt idealist Struensee de 
kans om via de koning de ouderwetse regelgeving van 
Denemarken te veranderen. Hij zet echter alles op het 
spel wanneer er een hartstochtelijke romance tussen 
hem en de koningin ontstaat. Deze verboden liefde 
betekent het begin van een revolutie en verandert 
het land voorgoed.

Denemarken 2013 132 min. Regie Nikolay 
Arcel Met Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, 
Mikkel Boe Følsgaard
     21 FEBRUARI 21.00 UUR  3gast

A ROYAL AFFAIR

Op dinsdag 21 maart zal Herman Koch, schrij-
ver van het Boekenweekgeschenk 2017, te 

gast zijn bij ‘Hilversum in Gesprek’. Kaartverkoop 
daarvoor start woensdag 1 maart.

WORDT VERWACHT IN MAART

de hele maand door 2 en 5 februari

de hele maand door 11 februari 6 februari

5, 19 en 26 februari

2

LAATSTE KANS

PERSONAL SHOPPER

LION

DEMAIN TOUT COMMENCE

MANCHESTER BY THE SEA

MOONLIGHT

met 
Jolande Withuis

DINSDAG 21 FEBRUARI 19.30 uur
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FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME
In samenwerking met Museum Hilversum

“Op 5 januari 2015 werd bij mijn moe-
der beginnende dementie gecon-
stateerd. Zij was toen 84 jaar en 

woonde nog op zichzelf in een flat in Amsterdam 
West. Ze ging niet meer naar buiten, sleet haar 
leven op de bank, kreeg amper bezoek en at 
alleen kant-en-klaarmaaltijden die ze opwarm-
de in de magnetron. Bewegen deed ze zo min 
mogelijk, omdat ze last had van een versleten 
heup. Bij elke stap kreunde ze het uit: het doet 
zo zeer, het doet zo zeer.

Nadat de diagnose dementie was gesteld, besloot 
ik dat ik alles in het werk zou stellen om de laatste 
jaren van mijn moeder wat aangenamer te maken. 
Dit stuitte op groot verzet. Mijn moeder wilde zelf-
standig blijven, ze wilde geen hulp, geen nieuwe 
heup, ze wilde niks. Het liefst wilde ze dood, dat liet 
ze herhaaldelijk weten. Ondanks haar verzet, bleef ik 
volharden in mijn missie. Mijn moeder redden werd 
een obsessie. De drang op dit proces vast te leggen, 
volgde als vanzelf. Over mijn moeder schrijven wilde 
ik niet, want dan zou ik achter een computer zit-
ten en nog niet bij haar zijn. Haar filmen tijdens het 
mantelzorgen, betekende twee vliegen in een klap.

‘Het doet zo zeer’ toont de reis die mijn moeder en 
ik de afgelopen anderhalf jaar hebben gemaakt. Het 
was een reis in vier delen. De reis van haar eigen flat 
naar een mantelzorgwoning bij mij in de achtertuin. 
De reis van de mantelzorgwoning naar het ziekenhuis 
voor een nieuwe heup. De reis van het ziekenhuis 

naar de revalidatiekliniek en ten slotte de reis van de 
revalidatiekliniek naar haar huidige woonplek: een 
particulier verzorgingstehuis.

Nu, eind mei 2016, durf ik te zeggen dat mijn 
missie is geslaagd. Met mijn moeder gaat het naar 
omstandigheden goed. Ze loopt beter dankzij de 
nieuwe heup en ik zie haar vaker lachen. Haar kor-
tetermijngeheugen is praktisch verdwenen, maar ze 
herkent me nog steeds. Dood wil ze niet meer, al 
blijft ze haar levensmotto onophoudelijk prevelen: 
het doet zo zeer, het doet zo zeer.” 

Heleen van Royen

‘Het doet zo zeer’ is een documentaire 
waarin schrijfster Heleen van Royen 
(‘De Gelukkige Huisvrouw’, ‘De Harts-

vriendin’) een portret schetst van haar moeder. 
Van zeer dichtbij: Heleen bedient zelf de camera. 
In een periode van ruim een jaar volgt ze haar 
moeder in alledaagse situaties en in de tocht 
langs artsen, zorginstellingen en klinieken. 
Moeilijke beslissingen over verhuizen en eu-
thanasie en kostbare momenten van samenzijn 
wisselen elkaar af. Liefdevol, herkenbaar, pijnlijk 
en vaak bijzonder grappig, met dank aan moeder 
Margreet Breed.

Nederland 2017 85 min. Regie Heleen van 
Royen
     VANAF 22 FEBRUARI  1t

De overweldigend mooie, winterse natuur 
van Noorwegen steelt de show in het 
nieuwste drama van regisseur Boudewijn 

Koole, waarin we Roos volgen tijdens haar jaar-
lijkse bezoek aan haar moeder.

Moeder Louise was ooit een wereldberoemde 
pianiste, maar heeft de concertpodia vaarwel ge-

zegd en leidt nu, samen met haar jongste zoon, een 
rustig leven in de prachtige natuur van het Noorse 
Indre Troms. Ieder jaar komt haar dochter Roos langs, 
maar dit keer is dat bezoek wel heel anders. Roos 
heeft slecht nieuws en het verleden maakt het voor 
haar onmogelijk om dit te vertellen. Geholpen door 
haar halfbroertje en een oude liefde vinden de twee 

vrouwen toenadering en kan Roos haar volgende en 
onvermijdelijke stap zetten.

De hoofdrollen worden vertolkt door Rifka Lodei-
zen (‘Publieke Werken’, ‘Kan Door Huid Heen’), Elsie 
de Brauw (‘Cloaca’) en de Noorse Jakob Oftebro 
(‘Kon-Tiki’). Voor ‘Verdwijnen’ werkte regisseur Bou-
dewijn Koole opnieuw samen met scenarist Jolein 
Laarman, met wie hij eerder het veelvuldig geprezen 
en bekroonde ‘Kauwboy’ maakte.

Nederland 2017 98 min. Regie Boudewijn 
Koole Met Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Jakob 
Oftebro
     VANAF 1 MAART  3ast

‘The Handmaiden’ is een moderne versie 
van Sarah Waters’ boek Fingersmith 
over een jonge oplichtster, verpakt in zo-

wel een erotische thriller als een kostuumdrama.
Korea, de jaren 30. Een jonge vrouw (Sookee) is 

aangenomen als dienstmeisje voor een rijke Japanse 
erfgename (Hideko). Deze leeft op een groot land-
goed, afgesloten van de buitenwereld en in de macht 
van een tirannieke oom die met haar wil trouwen. 
Maar Sookee heeft een geheim. Zij werkt samen 
met een oplichter die zich uitgeeft voor een Japanse 
graaf en zijn eigen plannen met Hideko heeft. Maar 

Sookee is niet de enige die zich anders voordoet 
dan ze is. En dan is niets nog wat het lijkt. Wat volgt 
is een grappig, pervers en absurd verhaal waarin 
intenties al snel nóg duisterder blijken dan iemand 
had kunnen bedenken.   

De romantische en historische misdaadroman 
Fingersmith speelt zich af in het Victoriaanse Enge-
land. Hij werd eerder al eens door de BBC verfilmd 
en als 3-delige miniserie uitgezonden. Regisseur Park 
Chan-Wook (‘Oldboy’, ‘Stoker’) verplaatst het verhaal 
naar het Korea van de jaren 30, destijds onder Japanse 
bezetting. Op deze manier kon hij voor het eerst sinds 
2009 weer eens in eigen land draaien.

‘The Handmaiden’ was genomineerd voor een 
Gouden Palm op het filmfestival van Cannes 2016 
en is geselecteerd voor het International Film Festival 
Rotterdam 2017.

Korea 2016 141 min. Regie Park Chan-Wook 
Met Min-hee Kim, Jung-woo Ha, Jin-woong Jo
     2 T/M 15 FEBRUARI  4gast

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

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

Richard Loving (Joel Edgerton) is een blanke 
bouwvakker en Mildred Jeter (Ruth Negga) een ge-
kleurde huisvrouw.Na hun huwelijk in Washington 
D.C. blijft Mildred thuis om voor de kinderen te zor-
gen. Maar in hun thuisstaat Virginia geldt een wet die 
interraciale huwelijken verbiedt en de Lovings worden 

wegens het schenden van die wet veroordeeld tot 
gevangenisstraf. 

Het is het begin van een jarenlange strijd om niet 
alleen hun huwelijk, maar ook dat van anderen in de 
gehele V.S., wettig te laten verklaren. De rechtszaak, 
Loving versus Virginia, werd tot aan het Amerikaanse 
Hooggerechtshof uitgevochten en uiteindelijk werden 
de Lovings in het gelijk gesteld.  Het liefdesverhaal 
gold over de hele wereld als een bron van inspiratie 
voor songs en films.

Dit waargebeurde drama van regisseur Jeff Ni-
chols (‘Midnight Special’, ‘Mud’) werd genomineerd 
voor twee Golden Globes voor hoofdrolspelers Edger-
ton en Negga. Hun realistische en ‘echte’ vertolking 
van het echtpaar is prijzenswaardig.

VK, VS 2016 123 min. Regie Jeff Nichols 
Met Ruth Negga, Joel Edgerton, Marton Csokas, 
Michael Shannon
     VANAF 22 FEBRUARI  1

Een ijzersterk geacteerd verhaal over een 
Russische scholier die zijn omgeving tot 
wanhoop drijft met zijn extreme interpre-

tatie van de Bijbel. De Russische regisseur Kirill 
Serebrennikov maakte met ‘The Student’ een 
indrukwekkend verhaal over religieus funda-
mentalisme.

Terwijl een middelbare schoolklas in het Rus-
sische Kaliningrad zwemles heeft, zit één leerling 
volledig gekleed langs de kant. Venya weigert het 
water in te gaan te midden van meisjes in bikini uit 

protest tegen de onzedelijke kleding. Want Venya 
heeft God ontdekt. Aarzelend komt de schoollei-
ding hem tegemoet: voortaan moeten de meisje een 
badpak dragen. Maar Venya heeft intussen zijn pijlen 
alweer gericht op de lessen seksuele voorlichting 
en de behandeling van Darwins evolutietheorie. De 
directrice dringt er bij de biologielerares op aan ook 
het Bijbelse scheppingsverhaal te behandelen, maar 
zij is dat beslist niet van plan. Ze neemt zich voor de 
confrontatie met Venya aan te gaan en hem met zijn 
eigen wapens te verslaan.

Regisseur Serebrennikov werkt vooral als theater-
regisseur. Enkele jaren geleden bracht hij het Duitse 
toneelstuk ‘Märtyrer’ van Marius von Mayenburg 
op de planken, dat hij vervolgens bewerkte tot de 
film ‘The Student’, waarbij hij het stuk aan de Rus-
sische situatie aanpaste. Zo is zijn film een aanval op 
de toenemende invloed van de Russisch-Orthodoxe 
kerk op de samenleving in het land van Poetin. Het 
wordt duidelijk dat ook de Bijbel genoeg teksten 
bevat die een getroebleerde jongere tot extreme 
daden kunnen verleiden. In een hoek van het beeld 
laat Serebrennikov zien uit welk Bijbelhoofdstuk het 
betreffende citaat komt. Op Film by the Sea won de 
film de Youth Jury Award.

Rusland 2016 118 min. Regie Kirill 
Serebrennikov Met Yuliya Aug, Viktoriya 
Isakova, Aleksandr Gorchilin
     23 FEBR T/M 1 MRT  3g

Regisseur Nick Read biedt een even onthul-
lend als onthutsend kijkje achter de scher-
men van het wereldberoemde, Moskouse 

Bolstoj-danstheater. Intriges, afgunst en sabo-
tage blijken schering en inslag in een wereld die 
nog vileiner lijkt dan die in Darren Aronofsky’s 
´Black Swan´. Tel daar de welig tierende corrup-
tie en vriendjespolitiek bij op – reikend tot in het 
Kremlin – en het drama is compleet. 

In 2013 kreeg Sergei Filin, artistiek directeur van 
het prestigieuze theater, zoutzuur in zijn gezicht ge-
worpen. De voormalig balletdanser liep derdegraads 
verbrandingen op en werd aan één oog blind. Het 
bizarre nieuws ging de hele wereld over. Wie zou het 
voorzien kunnen hebben op iemand uit de wereld 
der hoge kunsten? 

Diverse spelers uit deze gesloten wereld, van 
solisten tot leden van het corps de ballet en van be-
stuursleden tot docenten, vertellen wat het betekent 
om een leven als professioneel danser te ambiëren 
in het meest vooraanstaande danstheater van Rus-
land, wat je ervoor moet doen en laten. “Niemand is 
onvervangbaar,” stelt een van de ballerina’s terecht 
zorgelijk. Gebrek aan connecties, een blessure, of 
simpelweg leeftijd, alles kan de doodssteek voor 
een carrière betekenen. Zelfs de meest oogstrelende 
opnames en dito archiefbeelden van dansers in actie 
krijgen met al die wetenschap een zwart randje. 

VS 2015 86 min. Regie Nick Read & Mark 
Franchetti Russisch met Engels ondertiteling
     MAANDAG 27 FEBRUARI 20.45 UUR  1

Iedere laatste maandagavond van de maand 
vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire 

in Cracking the Frame: een programma met een 
internationale selectie van veelgeprezen kunst-
films en films over hedendaagse kunstenaars, 
fotografen, muzikanten, filmmakers, designers 
en schrijvers. Kortom, over mensen die het hui-
dige culturele landschap een ander aanzien heb-
ben gegeven. Cracking the Frame brengt films 
die niet eerder in Nederland vertoond zijn. Ze 
worden ingeleid door CB Berghouwer, fotograaf 
en programmamaker van het Kenniscafé van de 
Volkskrant en De Balie.

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

Speciale voorpremière in aanwezigheid van Heleen van Royen. Woensdag 22 februari, 19.00 uur. 
Na afloop van de film is er een Q&A waarin je je vragen kunt stellen aan de regisseur.
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THE STUDENT

NIEUWE FILMS

THE HANDMAIDEN

HET DOET ZO ZEER

VERDWIJNEN

LOVING

BOLSHOI BABYLON



Hilarische muzikale animatiefilm van de 
makers van ‘Huisdiergeheimen’ en ’The 
Minions’. Over een talentenjacht vol zin-

gende dieren, bomvol popnummers van o.a. Lady 
Gaga, Katy Perry en Stevie Wonder.

VS 2016 108 min. Regie Garth Jennings
Nederlands gesproken 
2a

Een compilatie van de ongekend populaire 
serie over twee klunzige maar altijd po-
sitieve buurmannen. Aan de lopende band 

bedenken de vrienden nieuwe klus-ideeën om 
hun levens nog leuker en handiger te maken. 
A Je To!

Nederland 2016 56 min. Regie Marek Benes  
1

Een prachtige en ontroerende film voor de 
hele familie, gebaseerd op het gelijknamige 
Franse kinderboek. Nu volgen we echter 

een meisje van negen dat van een oude man 
het verhaal van het wijze prinsje hoort. De 
verschillende werelden van het meisje en het 
prinsje komen ingenieus tot leven.

Frankrijk 2015 108 min. Regie Mark Osborne
Nederlands gesproken
1

In de Petteflet ontmoet Pluk allerlei nieuwe 
vrienden, zoals Aagje, de Stampertjes en 
meneer Pen, maar ook de dieren Zaza, Eek-

hoorn Duizeltje, Dollie en Schuw Konijn. Als hij 
op een dag ontdekt dat de Torteltuin vernietigd 
dreigt te worden, zet Pluk alles op alles om 
zijn vriendjes en de Torteltuin te redden. Maar 
of het hem lukt?

Nederland 2004 90 min. Regie Ben 
Sombogaart en Pieter van Rijn Nederlands 
gesproken 
1

Een echte ouderwetse, hartverwarmende 
familiefilm, gebaseerd op het gelijknamige 
boek De Grote Vriendelijke Reus van Roald 

Dahl. Speciaal voor een nieuwe generatie kinde-
ren heeft regisseur en meesterverteller Steven 
Spielberg samen met Disney het betoverende 
en uiterst populaire kinderverhaal, waarin een 
weesmeisje kennismaakt met de magische reu-
zenwereld, in een nieuw jasje gestoken.

VS 2016 117 min. Regie: Steven Spielberg
Nederlands gesproken
2ag

De Noorse kleuters gaan voor een nieuw 
avontuur naar Afrika! Ze vinden het span-
nend, maar hebben ook heel veel zin om 

alle wilde dieren te ontmoeten.     

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

Ieder jaar wordt in Amsterdam het span-
nende straatvoetbaltoernooi gehouden met 
de grote finale op de Dam, midden in het 

centrum. In deze jeugddocumentaire volgen 
we vijf 12-jarige jongens die meedoen aan dit 
toernooi. 

De jongeren komen uit verschillende wijken van 
de stad en hebben allemaal een andere sociaal-
culturele achtergrond. En iedere jongen heeft 
zo zijn eigen uitdagingen. Eén ding hebben ze 
gemeen: de liefde voor de bal! Wie zal het pres-
tigieuze toernooi gaan winnen? Het straatvoet-
balkampioenschap is pure emotie, maar ook een 
wijze levensles in het vinden van grenzen en het 
omgaan met teleurstelling. 

Er is geprobeerd een zo uiteenlopend beeld van 
de sterspelers te schetsen, waarbij duidelijk wordt 
dat afkomst en achtergrond er bij de (jeugd)voet-
ballerij weinig toe doen. Zo is er een voetballertje 
met gescheiden ouders van wat betere komaf uit 
de Pijp, er is Gian die met zijn hele familie op 
een klein kamertje in een opvanghuis moet zien 
te leven. En de Roemeense immigrant Andrei met 
een Amsterdamse stiefvader heeft zijn biologische 

vader in Roemenië tot heldenstatus verheven. Tot 
slot zijn er nog een Nederlands-Indische jongen 
die net zo lief judoot als voetbalt en de blonde 
Justin die samen met zijn tweelingzus deel uit-
maakt van een doorsnee Hollands gezin, van het 
type hoeksteen van de samenleving. Maar wel 
met een vader die zelf ooit profvoetballer was.

Rode draad is dat je afkomst of sociale status 
nog zo kan afwijken: voetbal verbindt en doet 
verschillen vervagen. Het driekoppige regisseurs-
team heeft getracht de lol van het voetballen te 
laten zien en ook wat van de thuissituaties van 
de twaalfjarigen te schetsen. 

Nederland 2016 71 min. Regie Denise 
Janzée, Marjolijn Heijnen, Xander de Boer 
Documentaire
     22 EN 24 FEBRUARI  1

VOORJAARSVAKANTIE! 

Grootouders, vaders en moeders opgelet! Vanaf vrijdag 

17 februari is het alweer tijd voor de voorjaarsvakantie! 

Daarom gaan we van maandag 20 februari t/m zondag 

26 februari een week lang lekker vroeg open en vertonen we 

al vanaf 11.00 uur extra veel kinderfilms. Voor groot en klein 

een heerlijke manier om de dag te beginnen.

4

Een prachtige familiefilm over hoop, vrij-
heid en ontdekking die zich afspeelt in de 
schitterende natuur van de Oostenrijkse 

bergen.
Soms geeft een vriendschap je vleugels. De 

paden van Lukas en de kleine arend Abel kruisen 
elkaar als Abel uit zijn nest wordt geduwd door 
zijn sterkere broer. Wanneer Lukas hem vindt, 
neemt hij hem onder zijn hoede en de twee wor-
den beste vrienden. Na het overlijden van Lukas’ 
moeder is het moeilijk communiceren met zijn 
weinig begripvolle vader. De vriendschap met de 
arend komt op het juiste moment. Maar Abel blijft 
natuurlijk wel een roofvogel… Zal Lukas hem ooit 
kunnen leren vliegen?

Oostenrijk 2016 98 min. Regie Gerardo 
Olivares, Otmar Penker Nederlands gesproken
     VANAF 15 FEBRUARI  2

De brutale eend Solan zet het kleine Noor-
se dorpje opnieuw op stelten. Wanneer 
hij hoort over de traditionele kaasrace 

tussen zijn eigen stad en het naburige dorp, 
zet hij alles op alles om zichzelf te bewijzen 
als een echte racekampioen.

Enthousiast en overmoedig sluit Solan een ge-
heime weddenschap af op de overwinning van zijn 
eigen team. Hij zet zijn huis en de wonderbaarlijke 
werkplaats van zijn vriend, de briljante uitvinder 
Reodor, op het spel. En dat is een prijs die zijn 
tegenstander Clapton, de directeur van de lokale 
kaasfabriek, niet wil missen! Met zijn beste vriend 
Ludwig de egel en de slimme Reodor in zijn team, 
twijfelt Solan niet aan de overwinning. Maar het 
wordt heel spannend wanneer Clapton de hulp 

inschakelt van een vreemde grappenmaker en 
een woeste gorilla. Zal het Solan lukken de prijs 
alsnog mee naar huis te nemen?

In Noorwegen zijn Solan & Ludwig een begrip 
en hun films echte kaskrakers. De nieuwste Solan 
& Ludwig film uit de befaamde Noorse stop-motion 
animatiestudio Qvisten Animation is na ‘Solan en 
Ludwig en de Sneeuwmachine’ uit 2013 opnieuw 
een spannend avontuur in een oergezellige Noorse 
sfeer. De film werd genomineerd voor een Kristal-
len Beer op het Filmfestival van Berlijn.

Noorwegen 2015 78 min. Regie Rasmus A. 
Sivertsen Nederlands gesproken
     VANAF 18 FEBRUARI  1

KINDER EN 
    FAMILIEFILMS

SOLAN EN LUDWIG: 
DE GROTE KAASRACE

LUKAS & ABEL: 
VLEUGELBROERTJES

KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM



 

ZA 18 FEBRUARI
13:45 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
14:00 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes

ZO 19 FEBRUARI
11:00 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
13:20 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace

MA 20 FEBRUARI
11:00 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
11:15 De GVR (Nederlands gesproken)
12:50 Buurman & Buurman: Al 40 jaar beste vrienden!
13:20 Ballerina
14:15 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes

DI 21 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Sing
12:55 Casper en Emma op Safari
14:10 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
14:45 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes

WO 22 FEBRUARI
11:00 Pluk van de Petteflet
11:30 Ballerina
13:00 Kampioenen van Amsterdam
13:35 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
14:40 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace

DO 23 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
12:55 Buurman & Buurman: Al 40 jaar beste vrienden!
13:50 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
15:40 Sing

VR 24 FEBRUARI
11:00 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace
11:15 De Kleine Prins
12:45 Kampioenen van Amsterdam
14:00 Ballerina
15:55 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes

ZA 25 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
13:20 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace

ZO 26 FEBRUARI
11:00 Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
13:40 Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace

Liefhebbers van goede documentaires kunnen 
hun hart weer ophalen bij The Best of IDFA 
on tour, een uitgebreid programma met de 

prijswinnaars en andere hoogtepunten van het 
International Documentary Festival Amsterdam.

Het programma bestaat uit vier films (allemaal Neder-
lands ondertiteld) die we vertonen in drie blokken. 
Tussen elk blok zit een pauze van 20/25 minuten.
We starten met ‘Nowhere to Hide’ en de korte film 
‘Close Ties’. Het tweede blok beginnen we met de film 

‘Plastic China’ en we eindigen met ‘The Grown-Ups’. 
Rond 18.30 uur loopt het programma af. Geniet!

CLOSE TIES
(Special Jury Award for Student Documentary)

Liefdevol portret van een kibbelend echt-
paar dat alle stormen lijkt te hebben over-
leefd. Na 45 jaar huwelijk is het tijd voor 

een jubileum, vindt Zdzislaw, maar zijn vrouw 
Barbara is niet meteen enthousiast. Zdzislaw 
verliet haar namelijk acht jaar geleden voor een 
andere geliefde. 

Nu zijn ze weer bij elkaar en lijkt hun band her-
steld, maar Barbara worstelt nog met de nodige wrok 

en de alledaagse problemen van het samenwonen. 
Want wie betaalt de rekeningen, en waarom houdt 
Zdzislaw toch altijd zo lang de badkamer bezet? Als 
hij het meubilair wil verplaatsen, omdat hij volgens 
hem na acht jaar afwezigheid ‘een frisse blik’ op de 
inrichting heeft ontwikkeld, is voor Barbara de irrita-
tiegrens bereikt. Maar tijdens het familiediner, waar 
Zdzislaw opvallend stil is, valt alles op zijn plek. Deze 
korte film, bekroond op het filmfestival van Krakow, 
laat zien hoe lastig het kan zijn om je fouten toe te 
geven en om vergeving te vragen.

Polen 2016 19 min. Regie Zofia Kowalewska 

THE GROWN-UPS
(Best Female-Directed Documentary)

Ontroerende en confronterende observa-
ties van vier Chileense volwassenen met 
Down. Zij zijn klaar voor het echte leven, 

hun omgeving echter niet.
Al veertig jaar gaan Anita, Rita, Ricardo en Andrés 

naar een school voor kinderen met het syndroom 
van Down. Na al die jaren begint het veilige en ver-
trouwde te vervelen. Ze zijn de 45 gepasseerd, en het 
werk in de bakkerij van de school is voor sommigen 
van hen geen uitdaging meer. Ook op persoonlijk 
vlak lonkt de vrijheid. Neem Anita en Andrés: zij zijn 

verliefd. Maar waar kunnen de geliefden, die nog 
bij hun familie inwonen, een rustig plekje vinden 
om samen te zijn? Ze dromen van trouwen en een 
gezin. De maatschappij waarin ze leven is echter niet 
ingericht op hun verlangen naar meer zelfstandigheid. 
Ondanks de trainingen die ze krijgen om ‘bewuste 
volwassenen’ te worden, blijven de vier tot hun frus-
tratie afhankelijk van de beslissingen die anderen over 
hun leven nemen. Regisseur Maite Alberdi neemt 
ons met intieme, commentaarloze observaties mee 
in de microkosmos van deze vier ‘jongvolwassenen‘. 
Een ontroerend en soms confronterend portret, met 
compassie en oog voor compositie gemaakt. Chili, Nederland, Frankrijk 2016 80 min. 

Regie Maite Alberdi 

PLASTIC CHINA
(Special Jury Award First Appearance)

Yi Jie woont met haar familie bij een pri-
mitief recyclingfabriekje. Haar wereld 
bestaat uit bergen plastic afval uit Eu-

ropa, de Verenigde Staten en Azië.
Op zoek naar werk verlieten de ongeschoolde ou-

ders van Yi Jie hun gebied van herkomst. Ze sorteren 
en recyclen nu plastic afval uit Europa, de Verenigde 
Staten en Azië. Het gezin leeft letterlijk tussen bergen 
plastic en gore verbrandingsdampen. Toch weten de 
kinderen altijd verborgen schatten te vinden: een 
zakje met ballonnen, mooie tijdschriften om plaatjes 

uit te knippen en nieuwe verhalen mee te maken. Het 
biedt ze een blik op een ander, zoveel rijker leven, 
vol kansen die zij nooit zullen krijgen. Yi Jie kan niet 
eens naar school; volgens de baas omdat haar vader 
alles verzuipt, volgens haar vader omdat hij te weinig 
verdient. Het lijkt een uitzichtloze situatie. De baas en 
zijn gezin dromen nog wel van een betere toekomst. 
Als ze Yi Jie en haar vader meenemen naar een prot-
serige autobeurs, staan die daar geheel verloren, in 
een wereld waarbij ze nooit aansluiting zullen vinden. 
Deze schrijnende, dicht op de huid geschoten film 
heeft geen uitleg nodig, de beelden vertellen een 
universeel verhaal over sociale ongelijkheid.

China 2016 81 min. Regie Jiu-liang Wang 

NOWHERE TO HIDE
(Best Feature Length Documentary)

Verontrustend ooggetuigenverslag van een 
Iraakse verpleegkundige en familievader 
die moet vluchten als zijn woonplaats in 

handen valt van IS.
Nadat de Amerikanen Irak hebben verlaten, 

krijgt Nori Sharif de opdracht om verslag te doen 
van de stand van zaken in zijn land. In een van de 
gevaarlijkste en ontoegankelijkste gebieden ter we-
reld – de ‘dodendriehoek’ in het midden van Irak 
filmt de verpleegkundige, werkzaam in het plaat-
selijke ziekenhuis van Jalawla, gedurende vijf jaar 
de slachtoffers van de oorlog. De confronterende 

beelden tonen families die verscheurd, beschadigd 
en verminkt zijn door het geweld in Irak. En elke 
dag komen er nieuwe bij, want de conflicten duren 
voort en aanslagen ontregelen het dagelijks leven. 
Het is onduidelijk wie de strijdende partijen zijn, 
want de tegenstanders blijven lang onzichtbaar. De 
dreiging neemt echter toe en als het Irakese leger in 
2013 vertrekt, slaat de aan militante groeperingen 
overgeleverde bevolking op de vlucht en vertrekt 
zelfs het grootste deel van het ziekenhuispersoneel. 
Sharif blijft als een van weinigen achter en blijft zelfs 
doorfilmen wanneer IS in 2014 oprukt naar Jalawla 
en de stad uiteindelijk inneemt. Maar dan moet ook 
hij halsoverkop vluchten om zichzelf en zijn gezin in 
veiligheid te brengen.

Noorwegen, Zweden 2016 86 min. Regie 
Zaradasht Ahmed 

Een combiticket kost € 25,- (er zijn geen 
losse kaartjes te koop). Vanwege de grote 

belangstelling adviseren wij u zo snel mogelijk 

uw kaartje te kopen. Ook Cinevillepashouders 
kunnen op vertoon van hun pas naar The Best 
of IDFA on Tour. Reserveer dan telefonisch je 

plek. Kaarten dienen uiterlijk een half uur voor 
aanvang afgehaald te worden.

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

dus leeft het inheemse volk al eeuwenlang van 
walvisvlees en zeevogels. Door ernstige vervui-
ling van de zee loopt hun traditionele levenswijze 
gevaar en bovendien liggen de Faeröers onder 
vuur vanwege de walvisvangst.

Het inheemse volk van de mythische Faeröer ar-
chipel leeft er al eeuwenlang in harmonie met de 
natuur. Hun traditionele dieet bestaat voornamelijk 
uit zeevogels en vis, zoals de schattige papegaai-
duiker en de niet minder aandoenlijke griend, een 
dolfijnachtige walvis. 

Het gezamenlijk uitvaren op jacht naar walvissen 
is van oudsher een groots gebeuren waar de hele 
gemeenschap aan meedoet, maar deze manier van 
leven staat op de tocht. Een lokale toxicoloog heeft 
ontdekt dat de hoeveelheid kwik in het walvisvlees 
ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en ont-
wikkeling van de kinderen op het eiland. Niet alleen 
zit er gif in de vissen, in de maagjes van de vogels 
worden steeds vaker stukjes plastic aangetroffen. De 
ernstige vervuiling van de oceaan heeft bovendien tot 
gevolg dat er minder papegaaiduikers op de eilanden 
komen nestelen. 

En dan zijn er nog de activisten van milieuorga-

nisatie Sea Sheperd. Met lede ogen zien enkele ei-
landers aan hoe afgevaardigden hun schip aanmeren 
om aan wal te gaan. “Als jullie ons een koe geven 
om te eten, laten jullie ons dan met rust?” vraagt 
een eilandbewoner aan de activisten. Daar weten 
ze zo snel geen goed antwoord op, maar vegetariër 
worden lijkt hen toch de beste optie.

VK, Denemarken 2016 84 min. Regie 
Mike Day Documentaire Engels en Deens 
gesproken/ Nederlands ondertiteld
     DINSDAG 14 FEBRUARI 20.15 UUR  

Geert Vons, directeur van Sea Shepherd 
Nederland en artistiek directeur voor Sea 

Shepherd Global zal de film inleiden en na af-

loop vragen beantwoorden. Sea Shepherd, een 
internationale non-profit organisatie, heeft als 
doelstelling het wereldwijd beschermen van het 
leven in zee door het afslachten van diersoorten 
en de vernietiging van hun leefomgeving te stop-
pen. De organisatie is in 1977 opgericht door 
de Canadese natuurbeschermer Paul Watson, 
die als eerste direct actie voerde op zee om 
walvissen te beschermen tegen het harpoeneren.

Te zien in het kader van Movies that Matter on Tour, 
een landelijk film- en debatprogramma 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. 
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Parijs 1884. Het elfjarige weesmeisje Féli-
cie heeft maar één droom: balletdanseres 
worden aan de Parijse Opera. Samen met 

haar beste vriend Victor gaat ze op avontuur. 
Ze verruilen het weeshuis voor hun dromen en 
gaan deze achterna tot in Parijs!

Terwijl Victor zijn best doet om uitvinder te 
worden (hij wordt zelfs de assistent van Gustav 
Eiffel), probeert Félicie te worden toegelaten tot 
de audities van de dansschool. Hiervoor moet ze 
de identiteit aannemen van haar rivale, de ver-
wende danseres Camille. Om haar droom uit te 
laten komen moet Félicie haar mannetje staan in 
een wereld vol valkuilen. De danstrainingen zijn 
zwaar en het is hard werken, maar met Victor en 
mentor Odette aan haar zij zet ze alles op alles 
om haar droom te bereiken.

Animatie Frankrijk, Canada 2016 89 min. 
Regie Eric Summer, Éric Warin Met de 
stemmen van Pip Pellens, Pim Wessels, Buddy 
Vedder, Robin Martens, Igone de Jongh
     VANAF 15 FEBRUARI  1

THE ISLANDS AND THE WHALES

BALLERINA

2016/2017

Data:

ZONDAG 19 FEBRUARI: 
13.35 UUR

ZONDAG 5 MAART: 
13.35 UUR



 
 

 

 

 

 

 

 

Geïnspireerd door de exposities in Museum 
Hilversum vertonen we in het filmtheater 
de fotografiefilms ‘The Salt Of The Earth’ 

van Sebastião Salgado en ‘De Erfenis’ met Daan 
van der Elsken, zoon van de beroemde fotograaf 
en filmmaker Ed van der Elsken.

THE SALT OF THE EARTH

Deze film is een prachtig visueel portret 
van de wereldberoemde fotograaf Se-
bastião Salgado, die met zijn indringende 

zwart-wit foto’s de wereld ontroerde, schokte 
en wakker schudde. Hij was getuige van grote 
gebeurtenissen uit ons verleden: internationale 
conflicten, hongersnood en exodussen. 

Tegenwoordig ligt zijn focus op ongerepte na-
tuur. Sebastião Salgado’s leven en werk worden 
onthuld door zijn zoon, regisseur Juliano Ribeiro 
Salgado, en door regisseur Wim Wenders (‘Pina’). 
Samen vergezelden ze Sebastião tijdens zijn verre 
reizen. Deze indrukwekkende documentaire werd 
bekroond met de Speciale Juryprijs (Un Certain 
Regard) op het Filmfestival van Cannes van 2014. 
 
Fotograaf Mariëlle van Uitert zal de film inleiden. Ze 
heeft vele reportages gemaakt in diverse conflict-
gebieden in het buitenland, zowel unembedded, 
dus op eigen initiatief en zelfstandig, als embedded 
voor het leger en voor NGO’s. Het is haar passie om 
over oorlog te vertellen door middel van kleine en 
persoonlijke verhalen. Daarmee geeft zij verdriet, 

geweld, rampspoed en armoede een persoonlijk 
gezicht.

Brazilië 2014 110 min. Regie Wim Wenders en 
Juliano Ribeiro Salgado Documentaire 
     VR 10 FEBRUARI 16.20 UUR  4a

DE ERFENIS

Daan van der Elsken is gewend om voor 
de camera te staan. Eerst was het de ca-
mera van zijn vader, de wereldberoemde 

fotograaf en cineast Ed van der Elsken, nu is het 
die van zijn beste vriend Joris Postema. Samen 
proberen ze grip te krijgen op Daans leven, door 
postuum de confrontatie met zijn vader aan 
te gaan. 

Daan ziet Ed - hij lijkt meer op hem dan hij zou 
willen – als hoofdoorzaak van de manische depressi-
viteit die hem al vijftien jaar teistert. Aan de hand van 
veelvuldig voorhanden zijnde foto’s en filmbeelden 
en ontmoetingen met betrokken familie en vrienden 
probeert Daan te doorgronden wat zijn vader aan 
hem heeft doorgegeven. Hij komt tot een verras-
sende ontdekking.

Nederland 2016 85 min. Regie Joris Postema 
Documentaire
     ZA 11 EN ZO 12 FEBRUARI  9at

Van 6 tot en met 12 februari vindt in Mu-
seum Hilversum de tweede editie van het 
Festival voor Nieuwsfotografie plaats. 

Het thema dit jaar: What’s New(s)? Een bijzonder 
inspiratiefestival met actuele ontwikkelingen in 
de nieuwsfotografie en veel krachtige foto´s en 
verhalen. Het festival duurt dit jaar zeven dagen 
en kent een rijk programma met rondleidingen, 
lezingen, talkshows, films, workshops en nog 
veel meer. 

Naast het festival zijn er bij Museum Hilversum 
twee andere exposities te bewonderen: de nieuwe 
Canon Zilveren Camera en een hommage aan Jeroen 
Oerlemans 1970 – 2016. In deze indrukwekkende 
tentoonstellingen zie je de beste nieuwsfoto’s van 
Nederlandse persfotografen. Het is de kans 
om met eigen ogen alle genomineerde en 
winnende foto’s te zien die het verhaal 
achter het nieuws vertellen. De exposities 
zijn van 6 februari tot en met 12 maart 
zeven dagen per week in Museum 
Hilversum te zien. 

Fotograaf Oer-
lemans, een van 
Nederlands 
meest 

ervaren fotografen in conflictgebieden, kwam afgelo-
pen jaar tijdens zijn werk om het leven in de Libische 
stad Sirte. “Jeroen Oerlemans was gedreven om het 
nieuws in beeld te brengen,” zegt Marcel Molle, 
bestuursvoorzitter van Stichting de Zilveren Camera. 
“Dit is een hommage aan een van de grootste foto-
journalisten van ons land. 
Met iconische beelden 
uit zijn indrukwekkende 
oeuvre.” 

Kijk voor het actuele 
programma op www.
museumhilversum.nl 

FESTIVAL VOOR NIEUWSFOTOGRAFIE
in MUSEUM HILVERSUM

FOTOGRAFIEFILMS

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

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

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

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

Italië 2016 102 min. Regie Ivan Cotroneo
Met Rimau Ritzberger Grillo, Valentina Romani, 
Leonardo Pazzagli
     MAANDAG 20 FEBRUARI 21.15 UUR  3g

GAY FILM NIGHT
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Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hil-
versum in samenwerking met de Regen-
boogkerk en de Oud-Katholieke parochie 

Sint Vitus tijdens de veertigdagentijd een cyclus 

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

FILM & RELIGIE
FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 2017
- EEN CYCLUS VAN 6 FILMS

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 Documentaire
 DI 11 APRIL 14.00 EN 20.30 UUR  1

De film wordt ingeleid door ds. Heleen Weimar (Re-
genboogkerk)

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 Cannes. 

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

De film wordt ingeleid door Assisterend pastoor 
Helen Gaasbeek (Oud-katholieke St. Vituskerk)

Als Luther op jonge leeftijd aan de dood 
ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden 
aan het dienen van God. Hij is echter een 

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

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

De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Re-
genboogkerk) en Pastoor Wietse van der Velde (Oud-
katholieke St. Vituskerk)

De Poolse oorlogswees Anna groeide op in 
een door nonnen geleid tehuis. Ze heeft 
ervoor gekozen zelf ook kloosterzuster 

te worden en staat op het punt haar gelofte af 
te leggen. Maar dan vertelt de moeder-overste 
haar dat ze een tante heeft. Ze dringt erop aan 
dat Anna haar leert kennen. Zo maakt Anna de 
reis naar de grote stad. Haar tante Wanda blijkt 
een drankzuchtige vrouw te zijn, die in haar 
functie van rechter weinig genade kent voor 
tegenstanders van het communistische regime. 
Wanda vertelt dat Anna joods is en eigenlijk Ida 
heet. Ze neemt haar mee op een reis naar het 
platteland om te achterhalen wat er precies met 
de ouders en het zusje van Anna/Ida is gebeurd. 

De zoektocht roept bij het meisje vragen op over 
haar identiteit en geloof, terwijl de vrijheid en de 
liefde lonken in de persoon van een leuke saxofo-
nist die hun pad kruist. Maar ook voor Wanda is 
het een ontdekkingsreis. Ze ziet zich ongemakkelijk 

geconfronteerd met de keuzes die ze in het leven 
heeft gemaakt. 

Regisseur Pawel Pawlikowski (1957) keert met 
deze film terug naar zijn geboorteland Polen, dat hij 
op 14-jarige leeftijd verliet. Hij kwam in Engeland 
terecht, waar hij filmmaker werd, o.a. van ‘My sum-
mer of love’ (2004). In ‘Ida’ schildert hij in prachtig 
gecomponeerde zwart-wit filmbeelden het Polen van 
1962, een tijd van politieke repressie en verdringing 
van het Poolse antisemitisme – wat nog steeds een 
taboeonderwerp is. Een veelbekroonde moderne 
klassieker.

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

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

Wie was Emily Dickinson? Wat voor 
soort persoon zat er achter de verha-
len over de eenzame dichteres die het 

grootste deel van haar leven op het landgoed 
van haar ouders in Massachusetts doorbracht? 
Dit landgoed is de setting van deze film waarin 
een onconventionele en mysterieuze vrouw 
wordt geportretteerd. Emily was als klein kind 
slim en getalenteerd, maar door een emotio-
neel trauma moest ze haar studie opgeven. Als 
introverte jonge vrouw trok ze zich vervolgens 
terug van de samenleving en begon ze met het 
schrijven van poëzie. Volledig contrasterend met 
haar eigen benauwde bestaan neemt ze haar 
lezers juist wel mee de wijde wereld in.

Regisseur Terence Davies onderzoekt het leven 
van Emily en tegelijkertijd ook hoe het mogelijk was 
dat zij ondanks haar eigen ‘kleine’ leventje deze we-

reldwijze poëzie kon schrijven. De camera voert ons 
voorzichtig mee in een dagelijks leven waarin poëzie 
steeds meer ruimte inneemt. Emily’s communicatie-
middel is de brief. In haar correspondentie met haar 
zussen en klusjesman Charles Wadsworth wisselt ze 
filosofische en alledaagse observaties uit. Voor haar 
is Charles’ verhuizing naar San Francisco dan ook een 
tragedie, ook al zien we dat niet direct. Wat volgt, is 
een eenzame en wanhopige strijd om erkenning in 
een wereld die gedomineerd wordt door mannen.

GB, België 2015 125 min. Regie Terence 
Davies Met Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith 
Carradine
 DI 14 MAART 14.00 EN 20.00 UUR  

De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Re-
genboogkerk)

Na ‘The Wolf of Wall Street’ is grootmees-
ter Martin Scorsese terug met zijn pas-
sieproject.

De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee 
jonge Jezuïtenpriesters naar hun vermiste mentor 
brengt hen naar het mysterieuze en exotische Japan, 
een plek waar hun geloof - en alleen al hun aanwezig-
heid - ten strengste verboden zijn. De aangrijpende, 
soms zenuwslopende spirituele reis die ze maken 
blijkt een ware beproeving voor hun uithoudings-

vermogen en voor hun overtuigingen. Gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Shûsaku Endô uit 1966. 

Japan, VS 2017 159 min. Regie Martin 
Scorsese Met Andrew Garfield, Liam Neeson, 
Adam Driver
 DI 7 MAART 14.00 EN 20.00 UUR  4g

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

DE MATTHÄUS MISSIE VAN REINBERT DE LEEUW

LA FILLE INCONNUE

LUTHER

IDA

A QUIET PASSION

SILENCE

UN BACIO

Syrië, Sirte, 26 juni 2016. Foto: Jeroen Oerlemans © erven Jeroen Oerlemans



 

De nieuwe film van regisseur Andrea Arnold 
(‘Fish Tank’) is een roadmovie waarin een 
groep jongeren van de huidige generatie 

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

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

wetten bestaat. Onderweg valt Star voor de charmes 
van haar opstandige collega Jake (Shia LaBeouf). 

 ‘American Honey’ heeft reeds vele prijzen ge-
wonnen, waaronder de Jury Prijs in Cannes en die 
voor Beste Britse Onafhankelijke Film, Beste Regie en 
Beste Actrice (Sasha Lane) bij de British Independent 
Film Awards.

VK 2016 158 min. Regie Andrea Arnold Met 
Sasha Lane, Shia LaBeouf, McCaul Lombardi, 
Arielle Holmes

WORDT VERWACHT

AMERICAN HONEY
★★★★ Ronald Rovers (Trouw/Filmkrant)

Kende ik je? Kende ik je helemaal? Dit is 
wat filmmaakster Ingrid Kamerling zich 
afvraagt na de plotselinge dood van haar 

vijf jaar jongere zusje Vivian. Ben je als mens 
wel altijd jezelf? En wanneer ben je authentiek? 
Vivian was een jonge, mooie en veelbelovende 
vrouw die volop bezig was de wereld te ontdek-
ken. Ze was zoals zoveel leeftijdgenoten op zoek 
naar wie ze was en naar wat zij kon bijdragen 
aan de wereld.

In haar poëtische en tegelijkertijd rauwe do-
cumentaire ‘In Het Hoofd Van Mijn Zusje’ kruipt 
regisseur Ingrid Kamerling in het hoofd van haar 
zus, die op 24-jarige leeftijd onverwacht een einde 
aan haar leven maakte. De beelden bewegen langs 
werkelijkheid en fantasie, onderbewustzijn, dromen 
en gedachten. Een coming-of-age verhaall over de 
zoektocht naar identiteit. 

De zusjes leveren elk hun eigen strijd, maar is hun 
strijd wel zo verschillend? Geleidelijk vervagen de 
grenzen tussen de zussen, tot het punt dat we ze niet 
meer van elkaar kunnen onderscheiden. De verbin-
ding tussen beiden is wat uiteindelijk overblijft. ‘In Het 
Hoofd Van Mijn Zusje’ is een intiem portret van een 
hechte zussenband en een ode aan kwetsbaarheid.

De film ging in première op het Nederlands Film 
Festival 2016 en maakte veel los in de Nederlandse 
en Italiaanse media. Hij werd genomineerd voor een 
Gouden Kalf en won zowel de jury- als de publieks-
prijs op het Perugia Social Film Festival in Italië en 
de ‘Best Documentary Award’ op het International 
Film Festival Delhi.

Na afloop van de documentaire is er een na-
gesprek en Q&A over leven en niet meer 

willen leven met regisseur Ingrid Kamerling en 
gespreksleider Luc Schoot. Luc heeft 15 jaar 
ervaring in de GGZ en heeft zelf ook op de rand 
gestaan. Nu probeert hij met volledige open-
heid over alles wat er is gebeurd meer ruimte 
te creëren voor deze ervaringen.

Nederland 2016 54 min. (excl. nagesprek) 
Regie Ingrid Kamerling
     ZONDAG 12 FEBRUARI 16.15 UUR  

In Chili’s zinderende hoofdstad Santiago in de 
jaren ‘40 en ‘50 besluit de jonge Jodorowsky 
om dichter te worden. Hij wordt geïntrodu-

ceerd in de artistieke kringen en ontmoet andere 
jonge veelbelovende artiesten, de latere groot-
heden van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Ze 

zijn op zoek naar schoonheid in de wereld, in de 
ander en in henzelf. Ze leven alsof het leven één 
groot poëtisch experiment is: sensueel, authen-
tiek, vrij en doldwaas.

Het energieke ‘Poesía Sin Fin’ zit weer vol met de 
prachtige visuele vondsten van de inmiddels 87-jarige 

regisseur, ook bekend als tarotkaartlezer, psychothe-
rapeut, schrijver van graphic novels en historicus. Als 
filmmaker werd hij wereldberoemd in de jaren ’70 
en ’80 met films waarin hij een ongekende visuele 
verbeeldingskracht combineerde met psychomagie, 
een door hemzelf ontwikkelde mix van psychothe-
rapie en shamanisme. Twee jaar geleden maakte hij 
‘La Dansa de la Realidad’, een autobiografische film 
over zijn kinderjaren waarin hij zijn originele beel-
dende vertelkracht combineert met een magisch, 
wonderschoon verhaal. ‘Poesía Sin Fin’ is hierop het 
vervolg en is volgens het toonaangevende Variety 
‘his best film yet’.

Chili, Japan, Frankrijk, VK 2016 128 min. 
Regie Alejandro Jodorowsky Met Adan 
Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky
     6 EN 7 MAART  4gs

Na jaren van isolatie is poëzie nog steeds 
immens populair in Birma/Myanmar. 
Dichtkunst was voor de Birmezen een 

steun om de zware jaren van militaire dictatuur 
te overleven. Met de recente opkomst van het 
internet kent het land zelfs meer online dichters 

dan bloggers. Burma Storybook is een adembe-
nemende reis door een wonderlijk land waar de 
tijd heeft stilgestaan. 

De verhalen en gedichten in deze documentaire 
draaien rond de meest vooraanstaande nog levende 
dissidente dichter Maung Aung Pwint. Vele jaren zat 
hij gevangen voor zijn poëzie en activisme. Eindelijk 
vrij, wacht hij nu op een weerzien met zijn zoon die 
al twintig jaar in Europa in ballingschap leeft.

Nederland 2016 81 min. Regie Petr Lom 
Documentaire
     3 T/M 17 FEBRUARI  3a

Regisseur Eddy Terstall (‘Simon’, ‘Deal’) en 
zijn creatieve partner Erik Wünsch maak-
ten na ‘Meet Me in Venice’ opnieuw een 

film over een familieman met gebreken. De mid-
lifecrisis waarin hij verkeert leidt echter al snel 
tot een zenuwslopend spektakel.

Reclameman Freek (Daniël Boissevain - ‘All Stars’) 
heeft een geweldige vrouw (Eva Duijvestein) en zoon 
en succes in zijn werk, maar hij is niet tevreden. Een 
ontsnapping met zijn jonge minnares Alberta naar 
de gelijknamige provincie in Canada, moet uitkomst 
bieden. Bij het huisje in de bossen, wat hun medicijn 
tegen verveling hoort te betekenen, blijkt echter ook 
weinig te beleven. Al is het voornamelijk Alberta die 
daar last van heeft. De daarop volgende tragikomi-
sche en steeds groteskere verwikkelingen had Freek 
in zijn stoutste dromen niet kunnen voorzien. Zijn 
midlifecrisis wordt een zenuwslopend spektakel vol 
humor en relativering.

Het idee voor de film ‘Alberta’ kwam naar aanlei-
ding van een vraag van KLM. Zij vonden de manier 
waarop Barcelona in films in beeld werd gebracht 
interessant en vroegen zich af of zoiets ook mogelijk 
was met als achtergrond de Canadese provincie Al-
berta. De KLM vliegt op Alberta en zit de ene helft van 

het jaar aardig vol, de andere helft niet. Je kunt dan 
een commercial maken, maar een speelfilm beklijft 
beter en gaat langer mee. Als mensen zien hoe mooi 
Alberta is, zou het ze op het idee kunnen brengen 
om daar heen te gaan. In ruil voor het mooi in beeld 
brengen van de provincie zorgde KLM voor een deel 
van de financiering.

Nederland 2016 93 min. Regie Eddy Terstall, 
Erik Wünsch Met Daniel Boissevain, Jamie Grant, 
Eva Duijvestein
     VANAF 8 MAART  3st

De Roemeense regisseur Cristi Puiu neemt 
je mee naar binnen in een overvol Roe-
meens huis. Daar krijgen we een ont-

roerend en zo nu en dan ook komisch kijkje in 
de dynamiek tussen familieleden die net een 
familielid zijn kwijtgeraakt. 

Het is drie dagen na de terroristische aanval op 
Charlie Hebdo en veertig dagen na de dood van 
Lary’s vader. Lary is een veertigjarige, succesvolle 
neuroloog die zijn familie bezoekt vanwege een 
herdenkingsbijeenkomst voor zijn overleden vader. 

Deze gebeurtenis loopt echter niet zoals gepland. 
De gesprekken zijn heftig en de meningen lopen 
nogal uiteen. Om zijn eigen demonen te bedwingen, 
met zichzelf in het reine te komen en zijn plaats bin-
nen de familie opnieuw op te eisen, zal Lary enkele 
spraakmakende waarheden moeten vertellen. Door 
allerlei onverwachte gasten en openbaringen komen 
er persoonlijke en politieke onenigheden tussen de 
familieleden naar boven. 

Regisseur Puiu (Boekarest 1967) kennen we nog 
van onder andere ‘The Death of Mr. Lazarescu’ en 

‘Aurora’. In ‘Sieranevada’ is het acteerwerk weer net 
zo naturalistisch en geloofwaardig. De titel van de film 
is overigens een hele vreemde; hij slaat nergens op. 
Hij is door Puiu expres verkeerd gespeld om interna-
tionaal onvertaalbaar en dus onveranderbaar te zijn.

Roemenië 2016 173 min. Regie Cristi Puiu 
Met Mimi Branescu, Dana Dogaru, Sorin 
Medeleni, Ana Ciontea
     VANAF 3 MAART  1t 7

Zie door de ogen van vier jonge kinderen 
deze zeldzaam intieme documentaire 
over de veerkracht van de jongsten en 

het gegeven dat zij de werkelijkheid een stuk 
rooskleuriger zien dan volwassenen.

Midden in de woestijn is onder de verzengende 
zon een geheel nieuwe stad ontstaan. Een stad die 

voor tachtig procent uit kinderen bestaat. Vanuit het 
perspectief van vier kinderen uit verschillende sociale 
milieus zien en voelen we hoe het is om op te groeien 
in deze stad: het vluchtelingenkamp Zaatari. Een plek 
met weinig middelen of zicht op verbetering, maar 
met ruimte voor dromen.

Zaatari is een vluchtelingenkamp in Jordanië, 

vlakbij de grens met Syrië, dat in de loop der jaren 
is uitgegroeid tot een stad met 80.000 inwoners. 
De dromerige Maryam vindt er afleiding in voet-
baltrainingen en theaterrepetities, terwijl de jonge 
Hammoudi nauwelijks besef heeft van de dramatische 
situatie in zijn thuisstad in Syrië. Dat geldt niet voor 
de sombere Ferras, die moet werken voor de kost, of 
voor de opstandige Fatma. Hij sluit vriendschap met 
een haan. Verhalen over djinns – bovennatuurlijke 
wezens die goed of slecht kunnen zijn – lopen als 
een rode draad door de film. Regisseur Catherine 
van Campen portretteert met haar poëtische, ob-
serverende stijl niet alleen het dagelijks leven, maar 
vooral de ziel van de kinderen.

Nederland 2016 91 min. Regie Catherine van 
Campen Documentaire
     VANAF 2 MAART  

★★★★ De Filmkrant

SIERANEVADA

POESIA SIN FIN 
(Endless Poetry)

★★★★★NRC **** de Volkskrant ****Filmtotaal

ZAATARI DJINN

IN HET HOOFD VAN MIJN ZUSJE

ALBERTA

BURMA 
STORYBOOK



DO 16 FEBRUARI
13:30 Demain Tout Commence
13:45 Jackie
14:00 Moonlight
15:45 Silence
16:00 Lion
16:15 Paterson
18:20 Demain Tout Commence
18:35 Manchester by the Sea
19:00 Jackie
20:40 Silence
21:00 Lion
21:15 Paterson

VR 17 FEBRUARI
13:30 Jackie
13:45 Demain Tout Commence
14:00 Silence
15:35 Down to Earth
16:10 Moonlight
17:05 Burma Storybook
17:30 Jackie
18:30 Lion
18:50 Paterson
19:30 Jackie
20:50 Silence
21:10 Manchester by the Sea
21:30 Demain Tout Commence

ZA 18 FEBRUARI
13:30 Down to Earth
13:45 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
14:00 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
15:20 Jackie
15:35 Silence
16:10 Moonlight
17:20 Jackie
18:30 Paterson
18:50 Lion
19:25 Jackie
20:50 Silence
21:10 Manchester by the Sea
21:30 Demain Tout Commence

ZO 19 FEBRUARI
11:00 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
11:15 Demain Tout Commence
11:30 Lion
13:20 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
13:35 THE BEST OF IDFA  
 ON TOUR 2016-2017
14:00 Jackie
15:10 Silence
16:00 Paterson
18:15 Moonlight
18:30 Demain Tout Commence
19:10 Jackie
20:30 Toni Erdmann
20:50 Manchester by the Sea
21:10 La La Land

MA 20 FEBRUARI
11:00 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
11:15 De GVR 
11:30 Down to Earth
12:50 Buurman & Buurman:  
 Al 40 jaar beste vrienden!
13:20 Ballerina
14:00 Jackie
14:15 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
15:20 Manchester by the Sea
16:00 Demain Tout Commence
16:25 Moonlight
18:20 Lion
18:45 Paterson
19:00 Jackie
20:35 Silence
21:00 Demain Tout Commence
21:15 Un Bacio

DI 21 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Sing
11:30 Manchester by the Sea
12:55 Casper en Emma op Safari
13:40 Jackie
14:10 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
14:45 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
15:45 Silence
16:00 Demain Tout Commence
16:50 Lion
18:20 Paterson
19:10 Jackie
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Jolande Withuis
20:40 Silence
21:00 A Royal Affair
21:15 Demain Tout Commence

WO 22 FEBRUARI
11:00 Pluk van de Petteflet
11:15 Lion
11:30 Ballerina
13:00 Kampioenen van Amsterdam
13:35 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
14:00 Jackie
14:40 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
15:40 Manchester by the Sea
16:00 Demain Tout Commence
16:30 Moonlight
18:20 Demain Tout Commence
18:45 Jackie
19:00 Het Doet Zo Zeer
20:40 Silence
20:55 Loving
21:15 Paterson

DO 09 FEBRUARI
13:30 Silence
13:45 Paterson
14:00 Demain Tout Commence
16:05 The Handmaiden
16:20 Down to Earth
16:35 Personal Shopper
18:20 Demain Tout Commence
18:40 Lion
19:00 Paterson
20:40 Silence
21:00 Manchester by the Sea
21:20 Moonlight

VR 10 FEBRUARI
13:30 Manchester by the Sea
13:45 Demain Tout Commence
14:00 Silence
16:05 Lion
16:20 The salt of the earth 
 + inleiding
17:05 Burma Storybook
18:30 Demain Tout Commence
18:45 Manchester by the Sea
19:00 Moonlight
20:50 Silence
21:10 The Handmaiden
21:25 Paterson

ZA 11 FEBRUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 Sing
14:00 Down to Earth
15:30 De Erfenis
15:55 Silence
16:10 Demain Tout Commence
17:15 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:30 Paterson
18:55 Moonlight
19:10 Demain Tout Commence
20:50 Silence
21:10 Manchester by the Sea
21:30 Lion

ZO 12 FEBRUARI
11:00 Demain Tout Commence
11:15 Sing
13:20 Demain Tout Commence
13:40 Paterson
14:00 Moonlight
15:40 Silence
16:00 Manchester by the Sea
16:15 In Het Hoofd Van Mijn Zusje 
 + Nagesprek
18:15 The Handmaiden
18:40 De Erfenis
18:55 Lion
20:25 Silence
21:00 La La Land
21:15 Demain Tout Commence

MA 13 FEBRUARI
13:30 Silence
13:45 Demain Tout Commence
14:00 The Handmaiden
16:05 Lion
16:35 Paterson
16:50 Down to Earth
18:30 Demain Tout Commence
18:45 Burma Storybook
19:00 Paterson
20:30 Silence
20:50 Manchester by the Sea
21:15 Moonlight

DI 14 FEBRUARI
13:30 Silence
13:45 Demain Tout Commence
16:00 Lion
16:15 Manchester by the Sea
16:30 Personal Shopper
18:20 Moonlight
18:35 Magnus
19:00 Demain Tout Commence
20:15 Movies that Matter: 
 The Islands and the Whales
20:30 Silence
21:15 Paterson

WO 15 FEBRUARI
13:30 Ballerina
13:45 Lukas & Abel: 
 Vleugelbroertjes
14:00 Demain Tout Commence
15:30 The Handmaiden
16:00 Paterson
16:20 Moonlight
18:20 Lion
18:40 Paterson
19:10 Jackie
20:40 Silence
21:00 Manchester by the Sea
21:15 Demain Tout Commence

DO 02 FEBRUARI
13:30 Demain Tout Commence
13:45 Manchester by the Sea
14:00 Moonlight
16:00 Lion
16:15 La La Land
16:30 Tour de France
18:30 Lion
18:45 Personal Shopper
19:00 Demain Tout Commence
20:45 The Handmaiden
21:00 Manchester by the Sea
21:15 Moonlight

VR 03 FEBRUARI
13:30 Down to Earth
13:45 Demain Tout Commence
14:00 The Handmaiden
15:25 Lion
16:05 Manchester by the Sea
16:45 Burma Storybook
17:45 Magnus
18:35 La La Land
19:00 Demain Tout Commence
19:30 Personal Shopper
21:05 Manchester by the Sea
21:20 Lion
21:35 Moonlight

ZA 04 FEBRUARI
13:30 Burma Storybook
13:45 Down to Earth
14:00 Sing
15:10 Demain Tout Commence
15:40 Lion
16:20 La La Land
17:30 Magnus
18:30 Moonlight
18:55 Personal Shopper
19:10 Demain Tout Commence
20:45 Manchester by the Sea
21:00 The Handmaiden
21:30 Lion

ZO 05 FEBRUARI
11:00 Demain Tout Commence
11:15 Sing
11:30 Tour de France
13:20 Lion
13:35 Manchester by the Sea
13:50 The Handmaiden
15:45 Demain Tout Commence
16:15 Moonlight
16:30 La La Land
18:15 Demain Tout Commence
18:30 Personal Shopper
19:00 Moonlight
20:30 Toni Erdmann
20:45 Manchester by the Sea
21:10 Lion

MA 06 FEBRUARI
13:30 Demain Tout Commence
13:45 Lion
14:00 Manchester by the Sea
15:50 De Kinderen van Juf Kiet
16:10 La La Land
16:40 Burma Storybook
18:25 Lion
18:45 Moonlight
19:00 Demain Tout Commence
20:45 Manchester by the Sea
21:00 The Handmaiden
21:20 Personal Shopper

DI 07 FEBRUARI
13:30 The Handmaiden
13:45 Moonlight
14:00 Demain Tout Commence
16:00 Lion
16:20 Manchester by the Sea
16:35 Personal Shopper
18:20 Lion
18:40 Moonlight
19:00 Demain Tout Commence
20:40 Silence
20:55 Manchester by the Sea
21:15 Paterson

WO 08 FEBRUARI
13:30 Sing
13:45 Demain Tout Commence
15:45 The Handmaiden
16:05 Personal Shopper
16:30 Down to Earth
18:10 Lion
18:25 Demain Tout Commence
18:50 Moonlight
21:00 Manchester by the Sea

DO 23 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
11:30 Demain Tout Commence
12:55 Buurman & Buurman:  
 Al 40 jaar beste vrienden!
13:20 Het Doet Zo Zeer
13:50 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
14:15 The Student
15:10 Jackie
15:40 Sing
16:35 Lion
17:15 Down to Earth
18:20 Demain Tout Commence
19:00 Het Doet Zo Zeer
19:15 Jackie
20:40 Silence
20:55 Loving
21:15 Paterson

VR 24 FEBRUARI
11:00 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
11:15 De Kleine Prins
11:30 La La Land
12:45 Kampioenen van Amsterdam
13:35 Jackie
14:00 Ballerina
14:25 Loving
15:35 Het Doet Zo Zeer
15:55 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
16:50 Paterson
17:25 Jackie
18:30 The Student
19:10 Demain Tout Commence
19:25 Het Doet Zo Zeer
20:50 Silence
21:15 Jackie
21:30 Loving

ZA 25 FEBRUARI
11:00 Ballerina
11:15 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
11:30 Het Doet Zo Zeer
13:00 Down to Earth
13:20 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
13:40 Lion
15:00 Jackie
15:15 The Student
16:00 Demain Tout Commence
17:10 Het Doet Zo Zeer
18:20 Silence
18:35 Manchester by the Sea
19:00 Jackie
21:00 Demain Tout Commence
21:15 Loving
21:30 Paterson

ZO 26 FEBRUARI
11:00 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
11:15 The Student
11:30 Demain Tout Commence
13:20 Het Doet Zo Zeer
13:40 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
14:00 Jackie
15:10 Silence
15:30 Loving
16:00 Demain Tout Commence
18:15 Loving
18:30 Jackie
18:45 Moonlight
20:30 Toni Erdmann
20:45 Manchester by the Sea
21:00 La La Land

MA 27 FEBRUARI
13:30 Loving
13:45 Jackie
14:00 The Student
15:45 Silence
16:00 Moonlight
16:20 Demain Tout Commence
18:20 Loving
18:40 Het Doet Zo Zeer
19:00 Jackie
20:30 Silence
20:45 Kunst & Film: Bolshoi Babylon
21:00 La La Land

DI 28 FEBRUARI
13:30 Jackie
13:45 The Student
14:00 Loving
15:30 Het Doet Zo Zeer
16:00 Lion
16:20 Paterson
17:20 Down to Earth
18:20 Demain Tout Commence
18:40 The Student
19:10 Jackie
20:40 Silence
21:00 Manchester by the Sea
21:15 Loving

WO 01 MAART
13:30 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
13:45 Jackie
14:00 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
15:15 Het Doet Zo Zeer
15:45 Silence
16:10 The Student
17:00 Het Doet Zo Zeer
18:30 Verdwijnen
18:50 Loving
19:05 Jackie
20:25 Silence
21:05 Paterson
21:20 Demain Tout Commence

DO 02 MAART
13:30 Verdwijnen
13:45 Loving
14:00 Jackie
15:25 Het Doet Zo Zeer
16:00 Manchester by the Sea
16:15 Paterson
17:15 Zaatari Djinn
18:40 Het Doet Zo Zeer
19:00 Jackie
19:15 Verdwijnen
20:30 Silence
21:00 Demain Tout Commence
21:15 Loving

VR 03 MAART
13:30 Sieranevada
13:45 Jackie
14:00 Verdwijnen
15:45 Het Doet Zo Zeer
16:00 Demain Tout Commence
16:45 Lion
17:35 Het Doet Zo Zeer
18:50 Verdwijnen
19:10 Loving
19:25 Jackie
20:45 Silence
21:25 Demain Tout Commence
21:40 Moonlight

ZA 04 MAART
13:30 Down to Earth
13:45 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
14:00 Het Doet Zo Zeer
15:20 Jackie
15:35 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
16:00 Demain Tout Commence
17:25 Het Doet Zo Zeer
18:20 Silence
19:00 Verdwijnen
19:15 Jackie
21:00 La La Land
21:15 Demain Tout Commence
21:30 Loving

ZO 05 MAART
11:00 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
11:15 Demain Tout Commence
11:30 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
12:45 Down to Earth
13:35 THE BEST OF IDFA  
 ON TOUR 2016 2017
13:50 Het Doet Zo Zeer
14:35 Verdwijnen
15:40 Jackie
16:30 Loving
18:00 Demain Tout Commence
18:55 Loving
19:10 Jackie
20:20 Silence
21:10 Lion
21:20 Moonlight

MA 06 MAART
13:30 Het Doet Zo Zeer
13:45 Demain Tout Commence
14:00 Jackie
15:20 Silence
16:00 Poesía Sin Fin
16:15 Verdwijnen
18:25 Het Doet Zo Zeer
18:45 Verdwijnen
19:00 Jackie
20:15 Sieranevada
20:40 Manchester by the Sea
21:00 Loving

DI 07 MAART
13:30 Verdwijnen
13:45 Jackie
14:00 Film & Religie: Silence
15:25 Het Doet Zo Zeer
15:55 Demain Tout Commence
17:10 Zaatari Djinn
17:25 Poesía Sin Fin
18:45 Jackie
19:00 Verdwijnen
20:00 Film & Religie: Silence
20:45 Loving
21:00 Poesía Sin Fin

WO 08 MAART
13:30 Solan & Ludwig:  
 De Grote Kaasrace
13:45 Jackie
14:00 Lukas & Abel:   
 Vleugelbroertjes
15:15 Verdwijnen
15:45 Silence
16:10 Demain Tout Commence
17:10 Het Doet Zo Zeer
18:30 Film&Food:  
 20th Century Women
18:30 Verdwijnen
19:00 Alberta
19:15 Jackie
20:55 Loving
21:15 Demain Tout Commence

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!

2 FEBRUARI T/M 8 MAART 2017

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

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

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com
sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

Postabonnement op 
onze programmakrant?

Inwoners van Hilversum boffen toch maar: zij kunnen deze 
programmakrant gratis thuisbezorgd krijgen, dankzij een 
heel legertje vrijwilligers dat maandelijks met een volle tas 

op de fiets stapt.
Maar voor abonnees buiten de bebouwde kom van Hilversum 

moeten wij portokosten maken, waarvoor wij een vergoeding vragen 
van € 12,00 voor twaalf nummers plus de festivalbrochure. (Vorig jaar 
hadden we deze mogelijkheid geschrapt, maar er kwamen zoveel 
protesten, dat we overstag zijn gegaan.) 

U geeft zich op door € 12,00 over te maken naar NL26 INGB 0004 
4629 10 t.n.v. Filmtheater Hilversum. Vermeld bij uw betaling uw 
postcode en uw huisnummer, bijvoorbeeld 1251 AB – 85A. 

Inwoners van Hilversum (inclusief Hilversumse Meent, maar exclusief 
Rading en Loosdrechtse Bos) kunnen zich opgeven voor een gratis abon-
nement door een mailtje te sturen naar info@filmtheaterhilversum.nl.

Onbeperkt* naar de film 
voor maar € 19,- per maand
Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas

See 
All You Can See 
  met               

* Specials uitgezonderd: Film & Food 
op woensdag 8 maart


