
Woensdag
Voorpremière-avond
De nieuwste films EERDER VOOR SLECHTS € 6,50 

Woensdagavond betekent bij ons voorpre-
mière-avond! Tegen een extra scherpe 

prijs zijn de nieuwste films – die de volgende 
dag landelijk en bij ons in première gaan – dan 
al bij ons te zien.

De voorpremières deze maand:

Een heerlijke maaltijd met aansluitend
een voorpremière van ‘Pawn sacrifice’

In Pawn Sacrifice kruipt Tobey Maguire in de 
huid van de Amerikaanse schaakicoon Bobby 
Fischer, die in een legendarische schaakwed-

strijd van de Russische Boris Spassky wist te 
winnen ten tijde van 
de Koude Oorlog.

‘Pawn sacrifice’ 
gaat 3 december 
is Nederland in 
première, maar is 
dinsdag 27 oktober 
al te zien tijdens onze 
Film&Food special! 
(Zie pagina 3.)

Het op waarheid gebaseerde drama 
'Suffragette' wordt nu al gezien als een 
grote kanshebber voor de volgende 

Oscars. Dat mag ook wel met een cast met 
klinkende namen als Carey Mulligan, Meryl 
Streep en Ben Whishaw. 

 ‘Suffragette’ gaat donderdag 3 december uit 
in de Nederlandse bioscopen, maar is woensdag 18 
november al bij ons te zien!
(Zie pagina 7.)

Twee oude vrienden, Fred en Mick 
(Michael Caine en Harvery Keitel), brengen 
iedere zomer door in een luxe kuuroord 

hoog in de Zwitserse Alpen. Daar genieten ze 
van hun welverdiende rust en reflecteren ze op 
hun verleden, het heden en de absurditeit van 
de wereld. ‘Youth’ is Paolo Sorrentino’s lang-
verwachte opvolger van ‘La grande bellezza’, 

die in Nederland alleen al meer dan 230.000 
bezoekers trok en werd bekroond met de Oscar 
voor Beste Buitenlandse Film.

Fred , een voormalig componist en dirigent, komt 
al tientallen jaren naar het luxehotel. In een comforta-
bele stoel met de prachtige Alpen op de achtergrond 
leest hij iedere dag uitgebreid de krant en lijkt hij 
volledig tot rust te komen. Hij is gepensioneerd en 
hoewel zijn dochter Lena (Rachel Weisz, ook op ons 
festival te zien in ‘The lobster’) hem probeert aan te 
sporen zijn carrière weer op te pakken, heeft hij daar 
geen enkele behoefte aan. Dit in tegenstelling tot 
Mick, die nog steeds actief is als regisseur en aan zijn 
laatste filmscript werkt. Het moet zijn meesterwerk 
worden – de kroon op zijn carrière – met zijn muze 
Brenda (Jane Fonda) in de hoofdrol. 

Naast vrienden zijn de twee ook familie van elkaar. 
Freds dochter is getrouwd met Micks zoon. Terwijl 

de dagen in de spa langzaam verstrijken, kijken beide 
mannen terug op hun veelbewogen levens en geven 
ze ondertussen op humoristische wijze hun onge-
zouten mening over de levens van hun kinderen, de 
jonge studenten in Micks scriptgroepje en de andere 
hotelgasten.

En hoewel Fred geen enkele behoefte heeft terug 
te keren naar zijn muziek, heeft iemand met hoog 
aanzien – de Britse Koningin – er alles voor over 
om de grootmeester nog eenmaal zijn beroemde 
composities te zien en horen dirigeren.

Het tedere ‘Youth’, met adembenemende land-
schappen en fantastische muziek, is de tweede 
Engelstalige film van Paolo Sorrentino. Vol warmte 
en humor stelt hij de vraag of de belangrijkste ge-
beurtenissen in ons leven op elk moment kunnen 
komen. Ook op onze oude dag?

Italië, Frankrijk, Zwitserland, GB 2015
118 min.•Regie Paolo Sorrentino•Met Michael 
Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz , Jane Fonda, 
Paul Dano

       vanaf 28 oktober  3st

‘He named me Malala’ is een persoonlijk, 
ontroerend en ook geestig portret van 

Malala Yousafzai, die gewond raakte toen de 
Taliban op haar en haar vrienden schoten terwijl 
ze in een schoolbus zaten in de Swat-vallei in 
Pakistan.

Op 9 oktober 2012 neemt het leven van de vijf-
tienjarige Malala een gruwelijke wending. Van zeer 
dichtbij wordt ze in het gezicht geschoten door een 
talibanstrijder. Malala is het slachtoffer van een af-
schuwelijke aanslag op haar leven; enkel en alleen 
omdat zij als meisje in het conservatieve Pakistan 
dagelijks naar school gaat en zich uitspreekt voor 
scholing voor meisjes. Ze wordt naar Engeland ge-

bracht en overleeft – wonder boven wonder –de 
aanval op haar leven. 

De actie van de Taliban zorgde wereldwijd voor 
veel ophef. Sindsdien is ze, behalve een activist op 
het gebied van educatie in Pakistan, ook een campag-
nevoerder voor de rechten van kinderen wereldwijd. 
Ze is ook co-auteur van de bestseller ‘Ik ben Malala’ 
en werd in december 2014 de jongste Nobelprijswin-
naar ooit. Malala wordt omarmd als hét symbool 
van vreedzaam protest en de strijd voor onderwijs 
voor iedereen. 

Davis Guggenheim, regisseur van het Oscarwin-
nende ‘An inconvenient truth’ en ‘Waiting for su-
perman’, volgt deze buitengewone tiener en haar 

familie, die inmiddels in Londen wonen. Hij gaat mee 
met Malala en haar vader op hun reis naar Kenia en 
Nigeria om lokale projecten op het gebied van steun 
aan jonge vrouwen kracht bij te zetten. De ‘he’ in de 
titel van de film verwijst naar haar vader Ziauddin, die 
een school runde in de Swat-vallei. Hij is een voor-
beeld voor Malala, omdat hij de Taliban trotseerde 
en ondanks de fundamentalistische druk in Pakistan 
volhardde in zijn streven zijn dochter door middel van 
onderwijs de kans op een betere toekomst te bieden. 

VS, 2015•87 min.
Regie Davis Guggenheim
Met Malala Yousafzai, Ziauddin 
Yousafzai,Mobin Khan 

        vanaf 4 november  3

Malala Yousafzais boek ‘Ik ben Malala’ 

is in Nederland verkrijgbaar in een 

uitgave van Unieboek/ Het Spectrum.  

Youth 
[La giovinezza] 

Het is 1921, het begin van de roerige jaren 
twintig. Op haar kasteel even buiten Pa-
rijs geeft Marguerite Dumont een feestje 

voor muziekliefhebbers. Over de gastvrouw is 
weinig bekend, behalve dat ze zeer rijk is en 
haar leven heeft gewijd aan haar passie: muziek. 
Marguerite zingt.

Vol overgave, maar vreselijk vals. De hypocriete 
gasten geven haar echter een applaus alsof ze de diva 
is die ze zelf denkt te zijn. Als een jonge, provoce-
rende journalist ook nog eens een lovend artikel over 
haar schrijft, begint Marguerite echt in haar talent 
te geloven. Het geeft haar de moed om ondanks de 
bedenkingen van haar man haar droom te volgen. 
Geholpen door een oude, excentrieke operazanger 
bereidt ze zich voor op haar eerste recital voor een 
groot publiek.

‘Marguerite’ is losjes gebaseerd op het leven van 
Florence Foster Jenkins, ’s wereld slechtste sopraan. 
Catherine Frot (‘Haute cuisine’) speelt de hoofdrol in 
het prachtig gefilmde drama van Xavier Giannoli (‘A 
l'origine’). Verder spelen onder anderen Michel Fau 
(‘Swimming pool’), Christa Théret (‘Renoir’) en André 
Marcon (‘La tourneuse des pages’) mee.

Frankrijk 2015•127 min.•Regie Xavier Giannoli
Met Catherine Frot, André Marcon, Denis Mpunga

       vanaf 14 oktober  9at
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He named me Malala

Marguerite

Nederlandse première in Filmtheater Hilversum 
Wij zijn er trots op dat ‘He named me Malala’ zondag 1 november haar officiéle Nederlandse pre-
mière beleeft in Filmtheater Hilversum. Vanaf woensdag 4 november, onze voorpremière-avond, is 
de film dagelijks bij ons te zien. De première op 1 november is een besloten voorstelling.

Zie het festival magazine voor 
het volledige programma.
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Amy vertelt het unieke levensverhaal van 
zangeres Amy Winehouse vanuit haar 
eigen perspectief. Met haar fenomenale 

stem en muzikale talent behoort zij tot de groot-
ste iconen van deze eeuw. Als  authentieke jazz-
artiest pur sang schreef en zong Amy vanuit het 
diepst van haar hart. Ze gebruikte haar muzikale 
gave om haar persoonlijke problemen te uiten en 
werd dé superster van een generatie. Een mo-
dern, aangrijpend, intiem en onmisbaar portret. 

GB 2015•127 min.•Regie Asif Kapadia•Met Amy 
Winehouse, Mitch Winehouse, Mark Ronson, 
Blake Fielder-Civil, Tony Bennett, Pete Doherty 
e.v.a.

       t/m 28 oktober  3th

Opnieuw een oogstrelende film van de 
makers van ‘De nieuwe wildernis’, met 
meer dan 700.000 bezoekers een van 

de succesvolste documentaires in Nederland 
ooit. ‘Holland, natuur in de delta’ vergroot het 
blikveld van de Oostvaardersplassen naar de 
hele deltanatuur van ons land. Het is een ode 
aan het kustgebied, aan onze rivieren en aan de 
rijke natuur die zij ons brengen. 

De zeearend strijkt neer in een hoge boom aan 
de rivier. Hier stroomt de bron van het leven voor 
alles wat de zeearend kent. Maar hij is hier al eeu-
wen niet geweest en herkent haar nauwelijks. Alles 
is nu anders. Lang is de natuur de grootste kracht 
geweest in het deltagebied dat nu Nederland heet. 
We volgen de ontwikkeling naar onze tijd, waarin 
we de natuur niet langer als vijand zien, en zoeken 

naar manieren om haar immense creatieve kracht te 
benutten. De Hollandse natuur door de ogen van 
verrassende, kenmerkende dieren die de vruchtbare 
delta met ons bevolken. Naast de zeearend is dat bij-
voorbeeld de bever, net als wij barrières bouwend en 
geulen gravend tegen het water. Maar ook de haas, 
het pimpernelblauwtje en de stekelbaars laten ons 
de dynamische wereld boven en onder water zien.

‘Holland, natuur in de delta’ is de tweede film in 
een drieluik over de mooiste flora en fauna van ons 
land. Deel drie, dat over het waddengebied zal gaan, 
verschijnt in 2018.

Nederland 2015•95 min.•Regie Mark Verkerk

       de hele maand door 

Het is het begin van de zomer in een af-
gelegen Turks dorpje aan de Zwarte Zee. 
Lale en haar zusjes – Nur, Ece, Selme en 

Sonay – vieren de start van de zomervakantie. 
Samen met een paar jongens uit de klas gaan 
ze naar het strand en springen ze joelend in zee. 
De meisjes zijn zich van geen kwaad bewust, 

maar een nieuwsgierige en bemoeizuchtige 
buurvrouw die het onschuldige spel gadeslaat, 
denkt er het hare van. Voor ze het weten, zijn 
de meisjes verwikkeld in een groot schandaal 
met onverwachte gevolgen.

De buurvrouw vindt het gedrag van de zusjes 
compleet ongepast en licht onmiddellijk hun con-

servatieve grootmoeder en oom in. Het ouderlijk 
huis van de zusjes gaat hermetisch op slot en hun 
leven verandert drastisch. Mobieltjes en make-up 
worden afgenomen en huiswerk wordt vervangen 
door huishoudelijke taken. En oom Errol begint de 
oudste zusjes klaar te stomen voor het huwelijk. 
Gedreven door hun verlangen naar vrijheid en hun 
eigen leven vechten de vijf zussen samen terug tegen 
de grenzen die hun worden opgelegd.

Het indringende en levendige ‘Mustang’ – dat 
doet denken aan ‘The virgin suicides’ van Sofia Cop-
pola – werd bekroond op het Filmfestival van Cannes 
en is het debuut van de Frans-Turkse Deniz Gamze 
Ergüven, die zelf in Frankrijk opgroeide. ‘Prachtig 
verbeelde aanklacht tegen het oerconservatieve ge-
dachtegoed dat de (ontluikende) vrouwelijke seksu-
aliteit demoniseert en onderdrukt’, aldus het World 
Cinema Amsterdam Festival, waar ‘Mustang’ haar 
Nederlandse première beleefde.

Turkije 2014•97 min.•Regie Deniz Gamze 
Ergüven•Met Günes Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu, Elit Iscan

       t/m 21 oktober  3atd

‘Het begon allemaal met zo’n telefoontje 
waar ik helemaal niet op zat te wach-
ten.’ Frans (Fedja van Huêt), literaire 

pulpschrijver, heeft eindelijk de eerste zin van 
zijn nieuwe roman op papier staan als zijn ei-
gen telefoon hinderlijk begint te rinkelen. Frans 
neemt op en voor hij het weet, zit hij met J. 
Kessels (Frank Lammers) – zijn oudste en beste 
maat en tevens zijn favoriete personage – in 
diens gammele Amerikaanse roestbak op de weg 

van Tilburg naar de rosse buurt van Hamburg. 
J. Kessels, naar het gelijknamige boek van P.F. 
Thomése, is een bizarre, komische en muzikale 
roadmovie. En tegelijkertijd een melancholieke 
trip down memory lane.

Het telefoongesprek betreft een oude bekende, 
Bertje, en zijn verzoek is nogal bizar. Koste wat kost 
wil hij dat de schrijver en Kessels een overspelige 
snackbarhouder – die zich ergens in Hamburg schijnt 
op te houden – opsporen en hem terugbrengen naar 

Breda. Frans aanvaardt de opdracht eigenlijk maar 
om één reden: B.B, oftewel Brigitte. Zij is de zus van 
Bertje en Frans’ vroegere droomvrouw. Hij wil niets 
liever dan haar weer terugzien. En deze onderneming, 
een simpel reisje van Tilburg naar de Reeperbahn, 
zal daarvoor zorgen. Maar samen op pad met zijn 
zuipende, kettingrokende tegenpool J. Kessels loopt 
een beetje anders dan verwacht als er plots een lijk 
in de achterbak van de Kamikaze (Kessels Ameri-
kaanse bak) ligt. Makkelijk gevonden, maar hoe kom 
je daar vanaf?

‘J. Kessels’ was de openingsfilm van het Neder-
lands Filmfestival en herenigt na vijftien jaar acteurs 
Fedja van Huêt en Frank Lammers met regisseur Erik 
de Bruyn (‘Wilde mossels’). ‘J. Kessels’ is meer dan 
een muzikale en komische roadmovie en toont twee 
mannen van rond de vijftig die kampen met ouder 
worden, verloren idealen en midlifecrises. De origi-
nele muzikale score van de film is van de hand van 
Bjorn Eriksson (‘The broken circle breakdown’) en 
bevat heerlijke nummers als ‘This strange effect’ van 
Dave Berry en ‘Tiger feet’ van Mud.

Nederland 2015•107 min.•Regie Erik de Bruyn
Met Fedja van Huêt, Frank Lammers, Ruben van 
der Meer, Romi van Renterghem

       t/m 21 oktober  2gat

De hoofdrolspelers van 
‘Holland, natuur in de delta’:

‘adembenemende natuurbeelden’ ★★★★ De Telegraaf  
★★★★ Het Parool

Margherita’s leven komt onder hoge druk 
te staan als haar moeder wordt opge-
nomen in het ziekenhuis. Ze heeft een 

druk leven en zit net midden in de opnames van 
haar nieuwe film. Daar komt nog eens bij dat ze 
bezig is met een verhuizing uit het appartement 
van haar ex, en dat haar opgroeiende dochter 
ook nog eens de nodige aandacht opeist. Eigen-

lijk kan ze er niet veel meer bij hebben en het 
wordt steeds lastiger haar roerige privéleven 
te scheiden van haar werk. En dan is er ook 

nog die vervelende, pretentieuze Amerikaanse 
acteur – de ster van haar nieuwe film – die alle 
aandacht op de set naar zich toetrekt (een 
fantastische rol van John Turturro).

Haar broer, die wel de nodige tijd aan het 
ziekbed kan doorbrengen, drukt Margherita met 
haar neus op de feiten: hun moeder zal niet lang 
meer leven. Dit dwingt haar stil te staan bij het 

chaotische leven dat ze leidt. Margherita besluit dan 
ook haar moeder mee naar huis te nemen om deze 
laatste fase met haar door te kunnen brengen.

‘Mia madre’ is de nieuwe film van de Italiaanse 
regisseur en acteur Nanni Moretti (‘La stanza del 
figlio’, ‘Habemus Papam’) met in de hoofdrollen 
de prachtige Margherita Buy (die eerder in twee 
films van hem speelde), John Turturro (‘Miller’s 
crossing’, ‘Five corners’) en Nanni Moretti zelf. 

Zijn aangrijpende, warme, maar soms ook komische 
film – de scènes met John Turturro als de Amerikaanse 
acteur Barry Huggins brengen de nodige humor in 
de film – is licht autobiografisch.

Italië 2015•102 min.•Regie Nanni Moretti
Met Margherita Buy, John Turturro en Nanni 
Moretti

       t/m 25 oktober  2gt

Het is een week voor het 45-jarig huwelijks-
feest van Kate en Geoff Mercer (fantas-
tisch gespeeld door Charlotte Rampling 

en Tom Courtenay). Alle voorbereidingen gaan 
voorspoedig, tot er plotseling een brief arriveert 
voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde, 
Katya, is gevonden in het ijs van de Zwitserse 
Alpen. Vijftig jaar geleden waren ze samen op 
vakantie toen zij uitgleed en in een gletsjer 

verdween. Het bericht brengt de echtgenoten 
danig uit balans. 

Geoff en Kate, gepensioneerd en kinderloos, zijn 
beiden van slag van het nieuws. Katya’s naam viel 
zelden en al zeker niet de laatste jaren. Toch lijken 
ze hun onzekerheid niet met elkaar te kunnen delen. 
Geoff steekt onmiddellijk een sigaret op – hoewel ze 
beiden gestopt zijn met roken – en trekt zich terug in 
zijn gedachten over het verleden. In het midden van 

de nacht begeeft hij zich naar de stoffige zolder, op 
zoek naar foto’s van Katya in een oud fotoboek. Even 
overweegt hij zelfs een vliegticket naar Zwitserland 
te boeken. Kate stort zich vol overgave op de laatste 
voorbereidingen voor de grote dag – de juiste muziek 
en jurk, het perfecte menu – en tracht haar gevoelens 
te onderdrukken. Wat betekende Katya voor haar 
man? Ze kan toch niet jaloers of onzeker zijn over 
iets wat gebeurd is voor ze Geoff ontmoette? Maar 
zo simpel liggen de dingen niet. 

Aan de buitenkant lijkt er niets aan het echtpaar 
veranderd. Kate voelt zich tijdens het gezamenlijke 
ontbijt en haar wandelingen met de hond door het 
verlaten en weidse landschap van het Britse Norfolk 
echter meer en meer een vreemde in haar eigen leven. 
Na 45 jaar, en met nog maar enkele dagen te gaan 
tot het feest... welke gevoelens zullen overheersen 
op de grote dag van het echtpaar?

’45 years’ vertelt het verhaal van twee mensen 
die plots gevangen zijn in onverwachte emoties. 
Ze proberen zich te sterken tegen deze onbekende 
gevoelens, maar langzamerhand lijkt het tapijt onder 
hun voeten vandaan getrokken te worden. Zowel 
Rampling als Courtenay werd op het Filmfestival 
van Berlijn terecht bekroond met de prijs voor beste 
acteur. 

 
GB, 2015•93 min.
Regie Andrew Haigh (‘Weekend’)
Met Charlotte Rampling en Tom Courtenay

       de hele maand door  1t

Een sfeervol vierluik vol herkenbare verhalen 
over liefde en zelfacceptatie. We zien een 
elf jaar oude jongen die worstelt met de 

aantrekkingskracht die hij voelt tot zijn neef. 
Twee voormalige jeugdvrienden komen elkaar 
weer tegen en beginnen een stiekeme relatie. 
Dat wordt ingewikkeld als een van hen bang is 
dat de buitenwereld er achter komt. Twee an-
dere mannen hebben al jaren een prima relatie, 
maar toch wordt die op de proef gesteld als er 
zich een derde aandient. Een oude familieman 
raakt geobsedeerd door een jonge mannelijke 
prostituee en zoekt naar geld om zich een erva-
ring met hem te kunnen veroorloven.

Mexico, 2014•110 min.•Regie Sergio Tovar 
Velarde•Met Antonio Velázquez, Alejandro de la 
Madrid, Cesar Ramos

       ma 19 okt. 21.15 uur  3gstd

GAY FILM NIGHT
Cuatro Lunas

★★★★ Metro ★★★★ NRC Handelsblad 
★★★★ de Volkskrant ★★★★ Het Parool 
‘Een monument voor Amy Winehouse’ De Telegraaf

AMY

45 years

J. Kessels

Mustang

Holland, 
natuur in de delta

De getalenteerde en uiterst innemende 
Seymour Bernstein heeft een glansrijke 
carrière als concertpianist en een grote 

toekomst in het vooruitzicht als hij in 1977 
opeens besluit ermee op te houden. Niemand 
weet dat zijn recital in een cultuurhuis in New 
York zijn allerlaatste optreden is. Ondanks zijn 
enorme talent lijdt Seymour al jaren voor en na 
concerten aan enorme podiumangst. Hij heeft 

dan ook besloten zijn verdere leven – Seymour 
is dan vijftig – te wijden aan het leraarschap. 
Buitengewoon intieme en inspirerende docu-
mentaire met een groot, warm hart!

VS 2014•84 min.•Regie Ethan Hawke•Met 
Seymour Bernstein, Jiyang Chen, Ethan Hawke

       t/m 23 oktober  1

Mia madre

Seymour: an introduction

Bever Pimpernelblauwtje Stekelbaarsje

Haas

Zeearend

‘aangrijpend meesterwerk’ ★★★★★ NRC Handelsblad
‘onder de huid kruipend’ ★★★★★ Het Parool 

‘emotioneel vuurwerk ‘★★★★ VPRO
‘fantastisch geacteerd’ ★★★★★ De Telegraaf

★★★★ de Volskrant ★★★★ Het Parool 
★★★★ Algemeen Dagblad ★★★★ Cinema.nl/VPRO Gids

★★★★  TROUW ★★★★  Het Parool 
★★★★  NRC Handelsblad 
★★★★  De Telegraaf ★★★★  AD
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I nostri ragazzi

 12 oktober 
1

Film&Food is de opvolger van ons Filmdiner. 
Tussen 18.30 en uiterlijk 19.30 wordt het 
smakelijke hoofdgerecht geserveerd. (In 

plaats van drie gangen zoals bij het voormalige 
Filmdiner bestaat Film&Food uit een hoofdge-
recht zonder voor en na.) Je bepaalt zelf wanneer 
je wilt komen eten, maar zorg dat je er voor 
uiterlijk 19.30 bent, want de film start om 20.30. 

De drankjes kun je zelf bij de bar bestellen. In 
plaats van een wijntje kun je natuurlijk ook een lekker 
biertje of een frisje kiezen. De koffie of thee is ook 
naar je eigen keuze. Het eten wordt verzorgd door 
onze vaste partner Floris Catering, die ervoor zal 

zorgen dat je een heerlijke maaltijd krijgt. Kortom: 
schuif lekker aan dinsdag de 27ste!

De prijs voor de film, het eten en de twee drankjes 
is slechts € 24,50. 

Let op: in verband met het grote succes van de 
eerste Film&Food in september: koop je kaartjes 
alvast online of aan de kassa. Of reserveer alvast. 
(Reserveringen moeten 24 uur van tevoren worden 
opgehaald, anders vervallen ze.) Ben je vegetarisch, 
geef dit dan even telefonisch aan ons door als je 
reserveert of een kaartje koopt, dan zorgen wij 
dat er een lekkere vegamaaltijd voor je klaarstaat!

In Pawn Sacrifice kruipt Tobey Maguire in de 
huid van de Amerikaanse schaakicoon Bobby 
Fischer, die in een legendarische schaakwed-

strijd van de Russische Boris Spassky wist te 
winnen ten tijde van de Koude Oorlog. Fischer 
wilde de wedstrijd in eerste instantie niet eens 
spelen. Wanneer hij toch besluit de strijd aan 
te gaan, resulteert dat in een van ’s werelds 
beroemdste schaakwedstrijden allertijden.

Terwijl de hele wereld toekijkt, speelt Fischer niet 

alleen een wedstrijd tegen Spassky, maar ook tegen 
zichzelf. De druk van de wedstrijd is hoog en Fischer 
moet zich bewijzen…

‘Pawn sacrifice’ gaat 3 december in Nederland 
in première, maar is dinsdag 27 oktober al te zien 
tijdens onze Film&Food special! 

       dinsdag 27 oktober 

Tussen 18.30 en 19.30 wordt de hoofdmaaltijd 
geserveerd. Om 20.30 start de film.

Jimmy is 13 jaar en woont in een industrie-
stadje in Oost-Frankrijk. Omdat zijn moeder 
en haar vriend het in de opvoeding laten af-

weten, wordt hij gedwongen om snel volwassen 
te worden. Zo neemt hij een groot deel van de 
zorg voor zijn jongere broertje Kevin op zich. In 
de zomervakantie wordt Jimmy geconfronteerd 
met de grenzen van zijn kleine dorpje en van 
zijn jonge bestaan, terwijl hij schippert tussen 
zijn dolende moeder en een driftige stiefvader 
die hem onder de duim houdt. Terwijl zijn leef-
tijdsgenootjes genieten van de zomervakantie is 
het voor Jimmy hard werken om de lange dagen 
door te komen.

Philippe Claudel regisseerde eerder  ‘Tous les 
soleils’, ‘Avant l’hiver’  en ‘Il y a longtemps que je 
t’aime’ (met Kristin Scott Thomas) en is naast film-
maker ook auteur en professor literatuur aan de Uni-
versiteit van Nancy. ‘Une enfance’ – geen autobio-

grafisch verhaal, maar wel persoonlijk 
aldus Claudel - nam hij op in zijn eigen 
geboorteplaats, een provinciestadje 
onder de rook van Nancy. 

Frankrijk 2015•100 min.
Regie Philippe Claudel
Met Patrick d'Assumçao, Pierre 
Deladonchamps, Jules Gauzelin

       14 t/m 28 oktober  

3adht

Vrije Italiaanse bewerking van de succesroman 
‘Het Diner’ van Herman Koch. 

Paolo is kinderarts in een druk ziekenhuis 
in Rome. Zijn vrouw Clara is gids bij het 
Ara Pacis Museum en samen hebben ze 

een 16-jarige zoon, Michele. Paolo’s broer is 
advocaat met een drukke praktijk en heeft 
een leuke tienerdochter, Benedetta, in de-
zelfde leeftijd als Michele. Op het oog heb-
ben beide families alles, maar ondanks hun 
comfortabele levens zijn er spanningen. 

Spanningen over het regelmatige diner dat 
ze met elkaar hebben in steeds weer hetzelfde 
restaurant. Over de arrogantie van Paolo en 
zijn succesvolle praktijk, of over Clara en haar 
ziekelijke bezorgdheid om Michele. Maar dan 
worden de vier ouders geconfronteerd met een tv-
uitzending met beelden van de mishandeling en dood 
van een zwerfster. De gevolgen voor beide families 
zijn desastreus.

Italië 2014•92 min.•Regie Ivano De Matteo
met Alessandro Gassman, Giovanna 
Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio 

       vanaf 21 oktober  3gad

Heerlijke en bizarre zwart-komische film 
over een bijzonder universum met een 
merkwaardig hotel waar de bewoners 

binnen 45 dagen een nieuwe partner moeten 
vinden. Anders worden ze gestraft en veran-
derd in een dier. Het is namelijk niet langer 
toegestaan om alleenstaand door het leven te 
gaan. Singles worden opgepakt en vervoerd 
naar dit Hotel.

David (Colin Farrell) is net verlaten door 
zijn vrouw. Net als alle andere singles – of ze 
nu alleenstaand zijn door echtscheiding, re-
latiebreuk of het overlijden van een part-
ner – moet hij zich melden bij het rigide 
management in Het Hotel. Lukt het hem 
niet om binnen de termijn een partner te 
vinden die door hen is goedgekeurd, dan 
wordt hij veranderd in een dier naar keuze en 

losgelaten in Het Bos. Daar verschuilen zich ook de 
zogenaamde Loners. (Omdat hij van de zee houdt, 
zal David in een kreeft worden veranderd als hij geen 
geschikte partner vindt.)

Hoewel David zich in eerste instantie aan de regels 
houdt, krijgt hij al snel genoeg van het absurde en 
starre management. Hij weet te ontsnappen naar Het 
Bos en sluit zich bij de Loners aan. Dan wordt hij ver-
liefd op een mysterieuze Loner (Rachel Weisz). Maar 
dat is tegen de regels.

Het unieke liefdesverhaal ‘The lobster’ is een 
van de meest opmerkelijke films van dit jaar. Re-
gisseur Yorgos Lanthimos (‘Dogtooth’, ‘Alps’) werd 
bekroond met de Juryprijs voor Beste Film van het 
Cannes Filmfestival.

Ierland, GB, Griekenland, Frankrijk, Nederland
119 min.•Regie Yorgos Lanthimos•Met Colin 
Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly, Léa Seydoux, 
Ben Wishaw

       vanaf 21 oktober  

‘The paradise suite’ vertelt het verhaal 
van zes mensen die elkaars leven onom-
keerbaar beïnvloeden. Voor de mooie, 

jonge Bulgaarse Jenya ontvouwt haar trip naar 
Amsterdam zich totaal anders dan ze zich had 
voorgesteld. De wrede gevangenschap van de 
engelachtige Afrikaanse Yaya forceert hem tot 
vechten voor zijn vrijheid – een gevaarlijke strijd 

waarin hij alles verliest behalve zijn geloof. De 
Servische oorlogsmisdadiger Ivica, die net vader 
is geworden, wordt keihard geconfronteerd met 
het feit dat misdaad nooit ongestraft zal blijven. 
De Bosnische Seka wil niets anders dan wraak 
nemen, totdat diezelfde wraakzucht liefde te-
rugbrengt in haar leven. En pas wanneer het 
Zweedse pianowonder Lukas wegloopt van zijn 

nieuwe tijdelijke thuis, realiseert zijn vader Stig 
zich dat hun gezamenlijke passie voor muziek 
hun relatie grote schade toebrengt.

‘The paradise suite’ is een rauw-poëtische moza-
iekvertelling waarin de verschillende personen – al 
dan niet vrijwillig in Amsterdam neergestreken – 
ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben, 
behalve hun buitenlandse afkomst. Maar liefde en 
vriendschap blijken bindende factoren, die het lot in 
een harde maatschappij doen kantelen en hoop aan 
de horizon doen gloren.

Regisseur Joost van Ginkel produceerde zijn eer-
ste (en veelvuldig bekroonde) korte film ‘Zand’ zelf. 
Voor zijn eerste speelfilm ‘170HZ’ (2011) won hij een 
Gouden Kalf voor de Publieksprijs op het Nederlands 
Film Festival. ‘The paradise suite’ beleefde onlangs 
zijn wereldpremière op het Toronto International 
Film Festival.

Nederland 2015•123 min.• Regie Joost van Ginkel
Met Issaka Sawadago, Anjela Nedyalkova, 
Magnus Krepper, Boris Isakovic, Jasna Djuricic, 
Sigrid ten Napel, Dragan Bakema, Raymond Thiry, 
Bas Keijzer

       vanaf 28 oktober  4t

Op een feestje in 1955 ontmoet de jonge, 
ambitieuze fotograaf Dennis Stock (Ro-
bert Pattinson, ‘Cosmopolis’, ‘Twilight’) 

de nog onbekende James Dean. Dennis ziet in 
de jonge acteur, die net de opnames van Eliza 
Kaza’s film ‘East of Eden’ heeft afgerond, een 
buitengewoon groot talent. Om zichzelf als fo-
tograaf op de kaart te zetten benadert hij LIFE 

magazine om een serie portretten van James 
Dean te publiceren. 

James zelf staat onder grote druk. ‘East of Eden’ 
staat op het punt uit te komen in de bioscopen en 
de grote baas van de filmstudio oefent enorme druk 
op hem uit om zoveel mogelijk interviews te geven 
en premières te doen. James gaat ervandoor en duikt 
onder op het platteland. Dennis volgt de verlegen 

ster en reist met hem mee naar de ‘ranch’ in Indiana 
waar Deans roots liggen. Eenmaal terug in New York 
neemt Dennis de wereldberoemde foto die James 
Deans legende tot op de dag van vandaag levend 
houdt. Het zou een van de meest gereproduceerde 
foto’s van de twintigste eeuw worden. 

‘Life’ is de vierde film van Nederlands toptalent  
Anton Corbijn en de opvolger van ‘A most wanted 
man’. 

Canada, Duitsland, Australië 2015•111 min.
Regie Anton Corbijn•Met Joel Edgerton, Robert 
Pattinson, Dane DeHaan

       de hele maand door  3ht

Une enfance

De volgende Film&Food is dinsdag 24 no-
vember met als voorpremière een van de 
hoogtepunten van Cannes: ‘Carol’ van 

Tod Haynes. Gebaseerd op de bestseller van 
Patricia Highsmith, (‘Strangers on a Train’ en 
‘The Talented Mr Ripley’) met in de hoofdrollen 
Cate Blanchett en Rooney Mara 

The lobster

The paradise suite

★★★★ De Filmkrant

★★★★ De FilmkrantDe Nederlandse Oscar-inzending!

met voorpremière 

van ‘Pawn sacrifice’

Nieuw:
Phantom 
Boy
vanaf 
14 oktober

Nieuw: 
Mini 
en de 
muggen
vanaf 
14 oktober

Nieuw: 
Ramon 
& 
het 
paard 
van 
Sinterklaas
vanaf 
21 oktober

KINDER-EN FAMILIEFILMS Vanaf 19 oktober is het Cinekid!
Met extra veel kinderfilms!
Voor meer info over al deze films, zie pagina 4 & 5.
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Het is weer zover! Het is herfstvakantie en dan staat 
het Filmtheater bol van Cinekid en allemaal nieuwe 

jeugdfilms. Niet alleen vertonen we dit jaar extra veel films, 
ook zijn er weer allemaal leuke dingen die je zelf kunt doen 
of maken in onze bovenfoyer.

Als je met je moeder, vader, oma, opa, tante of oom (of 
iemand anders) naar de film gaat, kom dan een half uurtje 
eerder!* Want dan kun je aanschuiven aan de knutseltafels, 
of gewoon kijken wat anderen daar doen. Ook na de film kan 
dat nog, tot ongeveer 15.30 uur.

* De speciale activiteiten vinden plaats van maandag 19 
t/m vrijdag 23 oktober vanaf 10.30 tot 15.30 uur. De eerste 
film start al om 11.00 uur. Tot in 
de herfstvakantie!

Er is van alles te doen rond de 
films ‘Phantom boy’ en ‘Het vlindermeisje’! Zo 

zijn er kleurplaten en kun je een (kleine) stokpop maken van 
de viegende Phantom boy. Of je kunt de Brooklyn Bridge (de 
wereldberoemde brug in New York) namaken met een bouw-
plaat, want ‘Phantom Boy’ vliegt in de film hoog boven New 
York en over de brug. Natuurlijk mag je deze bouwplaat 

ook mee naar huis nemen om hem 
daar af te maken. 

Verder kun je bij ons ont-
dekken hoe je (kleine) vlinders 

maakt om bijvoorbeeld op je T-shirt te spel-
den of gewoon mee te nemen. Of maak je liever een 

hele grote vlinder voor bijvoorbeeld op je arm? (zie foto)
Met de stokpoppen en de grote vlinders is er na de films 

ook nog een heel leuk (bewegings)spel!

De Cinekidfilms zijn heel afwisselend. Sommige zijn voor 
kleuters, andere voor oudere kinderen of zelfs voor 

tieners. Lees hiernaast goed de filmverhaaltjes en zoek uit 
welke je wilt zien!

De keeper van 
Liverpool

De 13-jarige Jo is er na de dood van zijn vader van over-tuigd dat alles in het leven gevaarlijk is. Op school ver-mijdt hij alle gevaren, zoals voetbal en mooie meisjes. Hij houdt alles onder controle en zorgt ervoor dat hij niet in de problemen raakt. Dan komt er een nieuw meisje bij hem in de klas. Mari kan niet alleen goed voetballen, maar houdt ook nog eens van wiskunde. Een droommeisje! Jo zal zijn controle los moeten laten en zijn problemen onder ogen moeten ko-men. Terwijl de boel dreigt te escaleren, krijgt Jo ineens een belangrijk voetbalkaartje: de doelman van FC Liverpool, waar alle jongens al de hele zomer naar op zoek zijn
.

Noorwegen•90 min.•Regie Arild Andresen•(Nederlands gesproken) ons advies: vanaf 10 jaar

Mini en de 
muggen

Een bonte karavaan trekt door het bos: 

het insectencircus. Het gezelschap kent 

fantastische artiesten: Fietsmug Egon 

haalt stunts uit op de fiets en Dansmug Dag-

mar, werkzaam als koorddanseres, kent geen 

hoogtevrees. Ook Miranda de vlo en Mini het 

kevertje reizen mee. Miranda is een pestkop 

en de onzekere Mini is haar slachtoffer. Door 

haar getreiter begaat Mini een stommiteit. Hij 

schaamt zich er zó voor dat hij het bos in vlucht. 

Maar dan valt hij in handen van een rovers-

bende… ‘Mini en de muggen’ is een bonte mix 

van muziek, kleur, humor en speelse anarchie. 

Een feest voor oog en oor.

Denemarken, 2014•74 min.• Regie Jannik 

Hastrup & Fleming Quist Møller•(Nederlands 

gesproken)•Gebaseerd op het boek van Fleming 

Quist Møller 1  Ons advies: vanaf 4 jaar

Max Minsky en ik

Nelly (13) wil later astronaut worden, net als prins Edouard 

op wie ze superverliefd is. Als het meidenbasketbalteam van 

school wordt uitgenodigd voor een toernooi waar hij ook is, 

krijgt ze dé kans hem te ontmoeten. Alleen... ze kan absoluut niet 

basketballen! Kan Max, de stoere new kid in town, haar helpen?

Duitsland•94 min.• Regie Anna Justice•(Nederlands ondertiteld) 

ons advies: 10+

Holly de zwaan
S inds het overlijden van haar mama woont Holly bij opa en oma. Het gaat niet zo goed met Holly. Ze kan de dood van haar mama maar moeilijk verwerken en hult zich in een ijzig zwijgen. Dat zorgt voor problemen op school. Misschien gaat het beter als Holly een tijdje tot rust komt bij haar vader? Vader woont en werkt in een afgelegen natuurreservaat, waar hij onderzoek doet naar windmolens. Hij neemt Holly mee naar zijn werkplek, maar ook hij slaagt er niet in haar aan het praten te krijgen. Tot Holly de zorg voor een gewonde zwaan op zich neemt.

China 2012•96 min.•(Nederlands ondertiteld)•Regie Kong Sheng•Met Zu Feng, Cheng Yaxi, Ning Wenbin, Fan Lei 2g ons advies: vanaf 8 jaar

Phantom boy

De 11-jarige Leo uit New York is een phantom boy: hij kan onzichtbaar worden en door muren vliegen. Hij raakt bevriend met Alex, een politieagent die in een rolstoel zit. Alex raakte gewond door een mysterieuze bandiet die de stad bedreigt met een gevaarlijk computer-virus. Samen vormen ze een buitengewoon superduo, met Leo in de lucht en Alex op de grond. Ze ontfermen zich over Marie, een moedige journaliste die op zoek gaat naar de schurk, en op wie Alex een oogje heeft. Wanneer Marie in de handen van de gangster valt, moeten Leo en Alex al hun krachten bovenhalen om haar terug te vinden en New York van de ondergang te redden.

België, Frankrijk, 2015• 84 min•Regie Jean-Loup 
Felicioli•Nederlands gesproken/ met de stemmen van Frank Lammers en Vivienne van den Assem 2ga

Jippie! 
Het is weer Cinekid!

Een vakantie boordevol mooie films. En… speciaal voor alle kinderen gaan we van maandag t/m vrijdag al om 10.30 open!

Het vlindermeisje

De vijfjarige Sara heeft een heel bijzondere gave. Wanneer 

ze zo blij is dat het tintelt in haar buik, kan ze vliegen! Haar 

moeder ontdekt dit en neemt Sara mee naar het ziekenhuis 

voor onderzoek. Daar komt Sara in handen van artsen die haar wil-

len gebruiken om een grote prijs te winnen. Sara heeft het niet leuk 

in het ziekenhuis en wil graag weg. Ze is zelfs zo verdrietig dat ze 

niet eens meer kan vliegen.

Zweden•54 min.•Regie Kjell-Åke Andersson•(Nederlands gesproken) 

1 ons advies: 4+4
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Cinekid ook in andere steden

Cinekid is niet alleen bij ons, maar wordt ook gevierd in meer dan dertig 
andere Nederlandse steden.  De belangrijkste daarvan is Amsterdam. 

Daar draaien in filmtheater Het Ketelhuis nog veel meer verschillende 
films dan bij ons in Hilversum. Ook worden er prijzen uitgereikt voor de 
beste jeugdfilms, games en apps (voor op je telefoon). Het tv-programma 
Klokhuis besteedt er ook dit jaar weer aandacht aan.

Wil je meer weten over Cinekid, kijk dan op WWW.CINEKID.NL

Mullewap

Op de boerderij Mullewap is alles rustig, 

totdat Johnny Muis langskomt. Hij wordt 

een held als hij per ongeluk de boze vos 

verjaagt. Als Wolkje het lammetje verdwijnt, 

wordt Muis eropuit gestuurd om haar te redden. 

Maar is Muis wel zo dapper als hij zich voordoet? 

Spannende animatiefilm voor de kleintjes, naar 

de prentenboeken rond ‘de dikke vrienden’ van 

Helme Heine. 

Duitsland, Italië, Frankrijk•77 min.•Regie Tony 

Loeser en Jesper Moller•(Nederlands gesproken) 

1 ons advies: vanaf 5 jaar

The race

Mary (11) is niet zoals andere meisjes; ze droomt ervan autocoureur te worden. Als er een race in het dorp is, móét ze gewoon meedoen. Met haar beste vriend Tom probeert ze de winnende racekar te bouwen. Maar opeens moet hij weg, is haar moeder het boerenleven zat en weigert haar vader haar te helpen. Alles lijkt te mislukken, totdat haar vader een geheim uit zijn jeugd verklapt.

Ierland, Duitsland•84 min.
Regie André F. Nebe•(Nederlands ondertiteld) 2 ons advies: vanaf 8 jaar

Casper & Emma: een 
vrolijk kerstfeest

Casper en Emma hebben zin in een witte Kerst, maar waar blijft de sneeuw? En komt de kerstman wel bij ze op bezoek? Ze besluiten hem een brief te sturen. Ondertussen zingen ze kerstliedjes en maken ze kerstversieringen op het kinderdagverblijf. Maar een onbe-zorgde kerst lijkt verder weg dan ooit als opa besluit Kerst te vieren in de blokhut van zijn vriendin Esther in plaats van bij Emma en haar familie. Wat nu?! Casper bedenkt een plan, maar tijdens kerstmis lijkt de hele boel alsnog in het honderd te lopen… Emma stuurt de kerst-man gelijk weer een brief. Lukt het de kerstman om Casper en Emma te helpen? 'Casper & Emma: een vrolijk kerstfeest' is een spannende, liefdevolle film over het kerstfeest, tradities en loyaliteit.

Noorwegen•75 min.•Regie Arne Lindtner Næss•(Nederlands gesproken) 1 ons advies: vanaf 4 jaar

Binnenstebuiten / 
Inside out (in 3D)

Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan, en dat geldt ook voor Riley. 

Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt in San Francisco, moet ze haar 

leventje in het Middenwesten van Amerika achter zich laten. Riley laat zich, 

net als iedereen, leiden door haar emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. 

De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley’s hoofd, waar 

ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben 

moeite om zich aan te passen aan het nieuwe leven in San Francisco, wat leidt tot 

opschudding in het Hoofdkwartier. Hoewel Plezier, Riley’s belangrijkste emotie, haar 

best doet om alles positief te houden, ruziën de emoties over hoe ze het beste kunnen 

omgaan met een nieuwe stad, een nieuw huis en een nieuwe school.

De nieuwste film van de beroemde Pixar Studio’s. Namen zij ons in films als ‘Up’, ‘Wall E’ 

en ‘Toy story’ al mee naar unieke plekken, deze keer is het misschien wel de meest bijzondere 

plek ooit: ons hoofd! 

VS 2015•95 min.•Regie Pete Docter, Ronaldo Del Carmen•Met de stemmen van Richard 

Groenendijk, Georgina Verbaan, Marcel Hensema, Peggy Vrijens, Elaine Hakkaart 1

Jippie! 
Het is weer Cinekid!

Programma
Cinekidweek
MA 19 oktober
11.00 Mini en de muggen

11.15 De kleine prins

11.30 Het vlindermeisje

12.45 De keeper van Liverpool

13.00 Phantom boy

15.00 Binnenstebuiten (Inside out nl versie)

DI 20 oktober
11.00 Mullewap

11.15 Binnenstebuiten (Inside out nl versie)

11.30 Het vlindermeisje

12.45 Mini en de muggen

13.00 Phantom boy

13.15 The race

14.30 Max & Minsky en ik

WO 21 oktober
11.00 Mini en de muggen

11.15 De kleine prins

11.30 Het vlindermeisje

12.45 Mullewap

13.00 Phantom boy

15.00 Ramon en het paard van Sinterklaas

DO 22 oktober
11.00 Mini en de muggen

11.15 The race

11.30 Het vlindermeisje

12.45 Max & Minsky en ik

13.00 Phantom boy

13.15 Mullewap

15.00 Ramon en het paard van Sinterklaas

VR 23 oktober
11.00 Casper en Emma

11.15 Binnenstebuiten (Inside out nl versie)

11.30 Het vlindermeisje

12.45 Mini en de muggen

13.00 Phantom boy

13.20 Holly en de zwaan

14.30 Ramon en het paard van Sinterklaas

ZA 24 oktober
13.30 Mini en de muggen

14.00 Phantom boy

15.15 De keeper van Liverpool

ZO 25 oktober
11.00 Mini en de muggen

12.45 Phantom boy

14.45 Ramon en het paard van Sinterklaas

Een vakantie boordevol mooie films. En… speciaal voor alle kinderen gaan we van maandag t/m vrijdag al om 10.30 open!

Alle kinderen die tussen 10.30 en 11.30 uur 

komen, krijgen een lekkere traktatie!

De kleine prins
Het leven van een meisje van negen jaar staat helemaal in het teken van school en volwassen worden. Zo heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een ‘levensplan’. De hele zomer zit ze te blokken achter haar bureau. Maar dan zoekt een oude buurman, een piloot, contact met haar. De piloot vertelt het meisje over een magische ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze prins die een wereld van kansen, avonturen en liefde 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.  ‘De kleine prins’ is gebaseerd op de wereldberoemde bestseller ‘Le petit prince’ van Antoine de Saint-Exupéry.

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

Ramon en het paard van Sinterklaas

Zoals elk jaar arriveert de Sint met de stoomboot uit Spanje. Hij kijkt al uit naar het weerzien met zijn trouwe paardenverzorger Ramon Iglesias en zijn paard Slechtweervandaag. Die komen nooit mee met de boot. Ze reizen over land, omdat het paard anders zeeziek wordt. Ramon en Slechtweervandaag staan op de afgesproken tijd echter niet op de kade. Maar waar zijn ze? Wat is er gebeurd?  Sinterklaasexpert professor Van den Uytleg, zijn geliefde Conchita Garcia, de huishoudster van de Sint, Zwarte Piet, de kapiteins Paelinckx en Verscheepen: allen gaan ze op zoek. Want als Ramon en het paard er tegen vijf december niet zijn, kan de Sint niet over de daken rijden om de pakjes bij de kinderen te brengen...‘Ramon en het paard van Sinterklaas’ is de eerste Vlaamse sinterklaasfilm. En de allerbeste vriend van de Sint, Zwarte Piet, is een heel moderne piet. Zo is Piet niet helemaal zwart van het roet, maar zit hij onder de vegen, vanwege alle cadeautjes die hij via de schoorsteen moet bezorgen. Ook heeft hij geen kroeshaar, gekleurde lippen of oorbellen, maar hij draagt wel hippe sneakers (sportschoenen).

België, 2015•105 min.• Regie Stijn Coninx•(Vlaams gesproken, Nederlands ondertiteld)•Met Jan DeCleir, Els Dotterman, Pieter Embrechts 1
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Ciné Premières
Houdt u van Franse films of wilt u uw Frans 

verbeteren? Kom dan iedere eerste maan-
dag van de maand naar Ciné Premières, 

dan is er namelijk een avant-première van een 
gloednieuwe Franse film!

De voorpremière van deze maand: 

Mon roi
Tony wordt opgenomen in een revalida-

tiecentrum na een ernstig ski-ongeval. 
Afhankelijk van medisch personeel en 

pijnstillers, neemt ze de tijd om na te denken 
over de tumultueuze liefdesgeschiedenis die ze 
beleefde met Georgio. Waarom hielden ze van 
elkaar? Wie is de man die ze aanbad echt? Hoe 
heeft ze die verstikkende en destructieve passie 
kunnen ondergaan? Voor Tony begint een moei-
lijke reconstructie parallel met haar lichamelijk 
herstel, maar die haar misschien in staat zal 
stellen het definitief los te laten…

‘Mon roi’ gaat over een vrouw (Emmanuelle Bercot) 
die zich probeert te hervinden na een gepassioneerde 
maar vernietigende liefdesrelatie. Emmanuelle Ber-
cot werd op het afgelopen Filmfestival van Cannes 
bekroond met de Zilveren Palm voor Beste Actrice.

Frankrijk, 2015•130 min.•Regie Maïwenn
Met Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis 
Garrel

       Ma 2 nov. 21.00  3ht

Ciné Premières 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

Yehezkel, 72, woont samen met zijn vrouw 
Levana in een bejaardentehuis in Jeru-
zalem, waar ook hun meeste vrienden 

de oude dag doorbrengen. Yehezkel is iemand 
die graag anderen helpt en altijd bezig is om 
nieuwe, originele dingen uit te vinden om het 
leven wat aangenamer te maken. Als zijn beste 
vriend Max, die terminaal ziek is, Yehezkels hulp 
vraagt om zijn leven te beëindigen, besluit Ye-
hezkel hem van onnodig lijden te verlossen en 
aan een waardig einde te helpen.

Samen met zijn vrienden – onder anderen een ge-
pensioneerde dierenarts die voor pijnstillers zorgt en 
een voormalige politieagent die het mogelijke bewijs 
moet opruimen – probeert hij de best mogelijke ma-
nier te verzinnen om Max te helpen. Maar geen van 
hen wil Max zelf ‘om het leven brengen’. Dan heeft 
Yehezkel een geniaal idee. Hij bedenkt en bouwt een 
machine voor zelfeuthanasie. Zo kan Max zelf op de 
knop drukken en voldoet Yehezkel aan Max’ wens 
om in waardigheid te sterven.

Als Yehezkels vrouw Levana van de plannen van 
haar echtgenoot hoort, doet ze er alles aan om hem te 

stoppen. Maar achter haar rug om helpen Yehezkel en 
zijn vrienden Max met zijn allerlaatste wens. Levana, 
die zelf de eerste tekenen van Alzheimer vertoont, is 
woest als ze hoort wat haar man en vrienden gedaan 
hebben. Ze wil niets meer met hen te maken hebben. 
Tegelijkertijd begint het nieuws van de euthanasie-
machine uit te lekken in het bejaardentehuis en de 
verzoeken vanuit heel Jeruzalem stromen binnen 
om het lijden van geliefden te stoppen. Yehezkel 
en zijn vrienden worden gesmeekt om hulp voor 
noodlijdenden en zij komen voor een emotioneel 
dilemma te staan.

Op gewaagde wijze – en met gitzwarte humor 
– snijdt ‘The farewell party’ het ethische vraagstuk 
rond het recht om waardig te sterven aan. Het ge-
weldig geacteerde ‘The farewell party’ won maar 
liefst negen Israëlische Oscars. 

Israël 2014•95 min.•Regie Tal Granit, 
Sharon Maymon•Met Ze’ev Revach, Levana 
Finkelstein, Aliza Rosen

       maandag 12 oktober, 20.30 uur   1

‘L’CHAIM! - To Life!’ geeft een inkijk in 
het bijzondere leven van Chaim Lubelski, 
een excentrieke voormalige jet-setter en 

succesvol zakenman, die in zijn latere levensjaren 
de zorg voor zijn bejaarde ouders op zich neemt.

 Na de dood van zijn vader trekt Chaim, inmiddels 
63, bij zijn moeder in. Zij woont in een bejaarden-
tehuis in Antwerpen. Hij heeft een unieke manier 
van zorgen: met veel humor en zingen probeert hij 
zijn moeder van haar herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog af te leiden. Ondanks dat de gevolgen 
van de oorlog ook hun effect op Chaim hebben, 
neemt hij op geen enkele wijze een slachtofferrol aan. 
Gevormd door zijn moeders verleden als overlevende 
van de Holocaust, ziet Chaim het als zijn taak haar 
pijn te verzachten. Een intiem verhaal over onvoor-
waardelijke liefde.

De film is zowel een commentaar op de manieren 
waarop het trauma van de Holocaust en oorlog de 
volgende generaties beïnvloedt, als een specifiek ver-
haal over altruïstische liefde en diepe menselijkheid.

Duitsland 2015•89 min.•Regie Elkan Spiller
Met Chaim Lubelski, Nechuma Lubelski

       dinsdag 3 november  3ht

★★★1/2 "Hilarische wanhoopskomedie (..) boven 
alles laat L'Chaim! zien dat de Holocaust niet alleen 
voor de overlevenden nooit is opgehouden, maar ook 
niet voor hun kinderen. Het maakt de oorlogen die 
nu woeden nog gruwelijker."- De Filmkrant

De maker van ‘Darwin’s nightmare’ trekt 
opnieuw naar Afrika om hedendaags ko-
lonialisme in beeld te brengen. Met een 

zelfgebouwde vliegmachine bezoekt hij plekken 
in het huidige Zuid-Soedan om de verhalen van 
inwoners te horen. Terwijl het kersverse land 
zich langzaam maar zeker in een oorlog begeeft, 
zoekt een stoet van buitenlandse investeerders 
naar mogelijkheden om het grondgebied te ex-
ploiteren. 

De filmmaker bezoekt onder meer een Chinees 
oliebedrijf, dat door boringen de waterbron vervuilt. 
In een ander dorpje hebben Texaanse missionaris-
sen zich ontfermd over de inwoners, die worden 
overgehaald om toch eens kleren te gaan dragen. 
Bij een traditionele dans tijdens de opening van hun 
nieuwe elektriciteitscentrale, in aanwezigheid van de 
Amerikaanse ambassadeur, dragen de vrouwelijke 
dansers dan ook keurig beha’s boven hun rieten rok-
jes. Een ouder stamlid vertelt hoe hij zich de woede 
van zijn dorpsgenoten op de hals haalde toen hij 
een contract tekende waarmee  zeshonderdduizend 
hectare grond werd afgestaan aan Amerikanen. De 

eerlijke verhalen van Soedanezen op microniveau 
en ontmoetingen met VN-medewerkers en andere 
‘weldoeners’ geven een onthutsend beeld van het 
moderne kolonialisme en de impact van westers 
ingrijpen op dit deel van Afrika.

De spreker is Hildebrand Bijleveld, journalist, pre-
sentator en verslaggever. In Soedan heeft hij diverse 
mediaprojecten opgezet, waaronder onafhankelij-
ke radiostations. Hij geeft leiding aan Radio Dabanga 
en Radio Tamazuj. Daarnaast is hij internationaal 
programmadirecteur voor journalistieke ontwikkeling 
van de Nederlandse niet-gouvernementele organisa-
tie Free Press Unlimited.

Oostenrijk, Frankrijk, 2014•110 min.•Regie 
Hubert Sauper (Nederlands ondertiteld)

       Di 13 oktober, 20.15 uur  

De volgende Movies that Matter is op dinsdag 
10 november, 20.15 uur, met de bekroonde film 
‘I am Nojoom, age 10 and divorced’.

De vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj 
uit 1937 is een emotioneel en beladen 
meesterwerk. De Russische componist 

moest het vertrouwen van dictator Jozef Stalin 
terugwinnen en tegelijk zijn persoonlijke signa-
tuur zien te behouden. De Letse dirigent Andris 
Nelsons (1978) snapt als geen ander die twee 
gezichten van De Vijfde. Als kind leefde hij onder 
een communistisch regime waar geen plek was 
voor eigenzinnigheid, maar waar muzikaal talent 
wel werd gestimuleerd. 

Met  toewijding, vakmanschap en  
eeuwenoude kennis creëerden gene-
raties van paardenfokkers een uniek 

en perfect paard – de Lipizzaner. Dag in dag uit 
oefenen deze uitverkoren Lipizzaners de meest 
prachtige sprongen en kunsten binnen de deuren 

van een van de oudste opleidingsinstituten voor 
klassieke rijkunst: de Spaanse Rijschool in We-
nen. Het trainen, de voorstelling, de rijders, maar 
ook de poepschepper – alles ademt de traditie 
van vijf eeuwen paardentoewijding en -passie. 

Alleen de absolute top haalt dit hoogste niveau 

en de lat ligt voor zowel berijder als Lipizzaner hoog. 
De jonge hengsten worden in de groene heuvels 
van Bundesgestüt Piber (in Oostenrijk) gefokt en 
voorbereid op hun carrière. De film volgt de huidige 
Gestütleiter van Piber, Max Dobretsberger. Een man 
met een gepassioneerd hart voor paarden die wer-
kelijk alles weet van het authentieke fokken van de 
beste Lipizzaners. Hij creëert – the perfect horse. 

Maar de eeuwenoude kennis wordt beproefd 
door nieuwe inzichten in de genetica. Paarden wor-
den gekloond en het DNA-profiel wordt geanalyseerd 
en uiteindelijk gemodificeerd. 

De belofte is dat de genetica in staat zal zijn het 
paard nog verder te verbeteren, al werd het paard 
gedurende eeuwen met vallen en opstaan zo ge-
vormd dat het steeds beter kon dansen en capriolen 
en lavades kon maken. Hoe ver zal men gaan om het 
perfecte paard te creëren?

Nederland, 2015•90 min.•Regie Hans Fels
Geïnspireerd door het boek ‘Dier, bovendier’ van 
Frank Westerman

       18, 19 & 20 oktober  1

Op woensdag 28 oktober gaat DeForum 
over de betekenis van kunst voor de 
samenleving: van de prehistorische te-

keningen in grotten tot de pindakaasvloer van 
Wim T. Schippers. Wat bezielt de duizenden 
mensen die iedere dag langs de Mona Lisa of 
de Nachtwacht schuifelen? 

Marijke Prins spreekt met Olav Velthuis, hoofd-
docent Culturele Socio-
logie aan de Universiteit 
van Amsterdam, kunst-
historicus en expert in 
de markt voor heden-
daagse kunst. Velthuis 
ontrafelt het mysterie 
van de kunst en maakt 
begrijpelijk  waarom 
onbegrijpelijke heden-
daagse kunst soms voor 
miljoenen geveild wordt.

Aansluitend vertonen wij om 
21.00 uur een voorpremière van 
‘Youth’ [La giovinezza], Paolo 
Sorrentino’s langverwachte op-
volger van ‘La grande bellezza’. 
(zie pagina 1)

Lengte ca 60 min.•Entree: € 6,50•Combinatie 
DeForum + een filmkaartje voor ‘Youth’: € 13,00

       wo 28 oktober 19.30 uur 

De volgende DeForum is woensdag 25 november 
om 19.30 en heeft als onderwerp ‘West Europa 
& de Islam’. De spreker die avond is Dr. Jan 
Jaap de Ruiter, arabist en universitair docent 
aan de Universiteit van Tilburg. Meer info 
vind  je binnenkort op onze website en onze 
programmakrant van november 

L’Chaim! - To Life!

In dit fascinerende portret van regisseur Carmen 
Cobos zien we hoe Nelsons heel behoedzaam het 
Koninklijk Concertgebouworkest zijn wil oplegt. Voor 
zijn uitvoering van Sjostakovitsj’ Vijfde benadert de 
aimabele dirigent de symfonie als het gevoelsmens 
dat hij is: via de emotie in de partituur. Tegelijk toont 
de film het jachtige leven van een superster. Net 
zoals een populaire dance deejay verdeelt de jonge 
dirigent Nelsons zijn schaarse tijd tussen de grootste 
orkesten ter wereld in Boston, Berlijn en Amsterdam.

Nederland 2015•72 min.•Regie Carmen Cobos

       13, 14, 16, 24 en 27 oktober  1

Daar is geen kunst aan!

Movies that Matter presenteert: We come as friends

Deze maand gaat het nieuwe seizoen van 
‘Movies that Matter’ van start. Iedere 
tweede dinsdag van de maand om 20.15 

uur vertonen we een film waarin mensenrechten 
centraal staan. Elk van deze films is geselec-
teerd door ‘Movies that Matter’, een stichting 

die nauw gelieerd is aan Amnesty International 
en die ieder jaar in maart ook een gelijknamig 
festival organiseert in Den Haag. De Hilversumse 
afdeling van Amnesty International nodigt ie-
dere maand een inleider uit die deskundig is 
op het gebied van het onderwerp van de film. 

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op 
het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van ernstig zieke mensen voor wie gene-

zing niet meer mogelijk is. Ter gelegenheid van 
de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 
organiseren we op maandagavond 12 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 ‘The farewell party’. Vooraf zal er een 
korte inleiding zijn en ontvangen de bezoekers 
het magazine 'PAL voor u 2015'. Tevens is er een 
informatiestand. Toegang van de avond: € 8,50.

The farewell party

Perfect horse

★★★★ ‘Dirigent die je hart steelt’ NRC Handelsblad
★★★★ Metro ★★★★ NRC Handelsblad 
★★★★ de Volkskrant ★★★★ Het Parool

Nelsons  No. 5

We come 
as friends

Pays-Bas

PAYS-BAS   AMSTERDAM▪

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Maandag 12 oktober

★★★★ De Filmkrant
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Een diepgaande documentaire over het 
leven van de legendarische Amerikaanse 
regisseur Robert Altman (1925-2006), een 

van de invloedrijkste filmmakers ooit. Altman 
maakte veelgeprezen films als ‘M*A*S*H’, ‘The 

long goodbye’, ‘Nashville’, ‘The player’ en ‘Gos-
ford park’.

Zijn unieke stijl van filmen leverde hem zowel 
vrienden als vijanden op. Hij lapte alle Hollywood-
conventies aan zijn laars en boog niet voor machtige 
filmproducenten. Altman bewees dat het mogelijk 
was om onafhankelijke films te maken. Dat leverde 
hem internationaal veel lof op.

De term ‘Altmanesque’ wordt nu gebruikt voor 
een filmische stijl die gekenmerkt wordt door zwarte 
humor, chaotische choreografie, overlappende dialo-
gen, gelaagde verhaallijnen en een caleidoscopische 
manier van filmen. Ron Mann vermengt archiefbeel-
den met interviews met enkele belangrijke acteurs 
uit Altmans films. Van Lily Tomlin, Robin Williams en 
Julianne Moore tot Michael Murphy, James Caan en 
Bruce Willis. Ook sprak hij met familieleden en met 
zijn vaste producent om de kijker zo toegang te geven 
tot een onbekend deel uit Altmans leven.

‘An affectionate, moving portrait of the legendary 
director […] that leads you from Altman’s life back 
to his films, and makes you want to see them anew.’ 
– The Globe and Mail

Canada, 2014•96 min.•Regie Ron Mann
Met Paul Thomas Anderson, Julianne Moore, 
Robin Williams, Bruce Willis e.v.a.•Engels 
gesproken zonder ondertiteling

       maandag 26 oktober, 20.30 uur   1
Met inleiding van Cathelijne Berghouwer.

De volgende Cracking the Frame is maandag 30 
november met ‘She’s the best thing in it‘ over 
actrice en Tony Award winnares Marie Louise 
Wilson.

Geloof het of niet, maar God bestaat echt! 
Hij (gespeeld door Benoît Poelvoorde) 
woont in Brussel samen met zijn vrouw 

en tienjarige dochter Ea. Via zijn computer regelt 
(en ontregelt) hij alles op aarde. Van de rijen 
voor de kassa in de supermarkt tot de telefoon 
die rinkelt als je net in bad zit. Op een dag komt 
Ea in opstand tegen de hatelijke houding van 
haar vader. 

Ze hackt zijn computer en verspreidt de sterfdata 
van iedereen op aarde. Een actie die grote gevolgen 
heeft voor de mensheid, want iedereen weet opeens 
precies hoe lang hij of zij nog te leven heeft. God is 
woedend. Hij ziet geen enkele andere optie dan zich 
onder de bevolking te mengen om orde op zaken te 
stellen. Eenmaal op aarde ontdekt hij wat voor een 
lelijke wereld hij geschapen heeft.

Heerlijke, bijzondere, zwarte komedie van Jaco 
van Dormael (‘Mr. nobody’, ‘Le huitième jour’), die 
met ‘Le tout nouveau testament’ geen kritische film 
over religie wilde maken, maar simpelweg een goede 
komedie.

België, Frankrijk, Luxemburg 2015•113min.
Regie Jaco Van Dormael•Met Pili Groyne, Benoît 
Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moreau        vanaf 4 november  3gast

Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul 
Ausländer is een Hongaars-Joodse ge-
vangene in het concentratiekamp, en on-

derdeel van het Sonderkommando. Deze groep 
leeft gescheiden van de andere gevangen en 

wordt gedwongen de nazi’s te helpen bij hun 
machinale uitroeiing. Saul werkt in het crema-
torium, waar hij in het lijk van een jongetje zijn 
zoon denkt te herkennen. 

Terwijl de andere leden van het Sonderkommando 

een plan smeden om in opstand te komen, besluit 
Saul het onmogelijke te proberen: het lichaam van 
het jongetje te redden van de vlammen van het cre-
matorium, en een rabbi te vinden om zijn zoontje een 
joodse begrafenis te geven. Zo hoopt Saul hem toch 
nog de laatste eer te kunnen bewijzen, maar hiermee 
zet hij niet alleen zijn eigen leven op het spel, maar 
ook dat van zijn collega’s. 

‘Son of Saul’ was een van de meest besproken en 
best gewaardeerde films op het Cannes Filmfestival 
dit jaar. Niet alleen won László Nemes’ intense en 
aangrijpende debuut de Grand Prix (tweede prijs) en 
de FIPRESCI prijs van de internationale pers, inmiddels 
is ‘Son of Saul’ ook de officiële Hongaarse Oscar- 
inzending. De bijzondere cinematografische manier 
van filmen van regisseur Nemes  –  gedurende de film 
richt Nemes zijn camera blijvend op het gezicht en 
de rug van Saul – maakt ‘Son of Saul’ tot een uiterst 
intense filmervaring die je niet snel zult vergeten. 

Hongarije, 2015•107 min.•Regie László Nemes
Met Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

       vanaf 4 november  4agt

Carey Mulligan ('An education') speelt de 
Britse Maud, een liefhebbende moeder 
en hardwerkende vrouw, wier leven op 

z'n kop komt te staan wanneer ze zich aansluit 
bij de Suffragettes. Dat waren geen hoogop-
geleide vrouwen uit de hoogste klassen, maar 
arbeidsters die ervoeren dat hun vreedzame 
protesten tot niets leidden. Onder leiding van 
de voortvluchtige Emmeline Pankhurst (Meryl 
Streep) streed deze beweging aan het begin 
van de twintigste eeuw voor de rechten van 
de vrouw.

Het meeslepende, inspirerende en tegelijkertijd hart-
verscheurende ‘Suffragette’ is gebaseerd op het script 
van ‘The Iron Lady’ scenariste Abi Morgan.

‘Suffragette’ komt donderdag 3 december uit in de 
Nederlandse bioscopen, maar is woensdag 18 no-
vember al te zien tijdens de Ladies Night! De film 
start om 20.30, maar vanaf 19.00 bent u al welkom 
voor een gratis kopje cappuccino of een glaasje wijn. 

       wo 18 nov. vanaf 19.00 / start film 20.30 uur 

Een aan alle kanten wonderbaarlijke film over zes 
slimme en getalenteerde broers, die afgesloten van 
de buitenwereld opgroeien in een New Yorks ap-
partement met als enige blik op de buitenwereld 
een collectie van 5000 films.

Manhattan, New York. Een aan alle 
kanten wonderbaarlijke documentai-
re over zes slimme en getalenteerde 

broers, die afgesloten van de buitenwereld op-
groeien in een New Yorks appartement. Hun 

vader voorziet ze van meer dan 5000 films. Deze 
films zijn het enige wat hun leven iets van magie 
geeft en hen gaande houdt. Al hun nieuwsgierig-
heid, creativiteit en verbeelding stoppen zij in 
het hercreëren en naspelen van filmscènes. Een 
ongelooflijk verhaal over heel leuke, onbevangen 
jongens en hun bizarre opvoeding.

Hun vader is in hare krisjna en wil graag zijn eigen 
stam stichten met zijn hippievrouw. De zeven kinde-
ren krijgen allen namen uit het Sanskriet. Onderweg 
naar het beloofde land Zweden komen ze niet verder 

dan het in vaders ogen verdorven New York. Hij 
besluit zijn kinderen binnen te houden.

Moeder geeft hen les en vader geeft hen films. 
De opgroeiende broers beginnen scènes uit te schrij-
ven en na te spelen in zelfgemaakte kostuums en 
decors. De scènes uit films als ‘Reservoir dogs’, ‘The 
nightmare before christmas’ en ‘The dark knight’ zijn 
magisch om te zien. Net als de eerste expedities in 
New York die ze samen ondernemen en waarbij ze 
alles becommentariëren vanuit hun filmkennis. Stran-
ger than fiction. Deze jongens zijn zo onbevangen 
en ontwapenend, zo slim en getalenteerd, h oe kan 
dat? Hoe ontdek je en begrijp je de wereld als je zo 
opgroeit? In een overweldigende eindscène geeft 
een van de broers daar antwoord op.

Regisseur Crystal Moselle leerde de broers ken-
nen op de straten van New York, onder de naam The 
Wolfpack. Gegrepen door hun ongelooflijke leven 
maakte ze een fascinerend portret van deze zes 
slimme, charismatische broers, die opgegroeid zijn 
in een vervormde realiteit. Het is een bizarre, maar 
optimistische film die dit jaar tijdens het Sundance 
Festival al bekroond werd met de Grote Juryprijs voor 
Beste Documentaire.

VS, 2015•89 min.•Regie Crystal Moselle
Met Bhagavan Angulo, Govinda Angulo, Jagadisa 
Angulo

       25 oktober t/m 2 november  

Vanaf dit najaar kunnen alle Hilversumse 
filmliefhebbers  voor maar € 19,- per 
maand onbeperkt naar de film in ons 

filmtheater. Vanaf dan geeft de Cinevillepas 
toegang tot alle films in Filmtheater Hilversum 
én ook nog eens in 37 andere filmtheaters door 
heel Nederland, onder andere in Amsterdam, 

Amersfoort en Utrecht. Voor meer informatie 
over de Cinevillepas kijk je op cineville.nl/pas.  

De exacte lanceerdatum van Cineville in Hilversum 
wordt binnenkort bekend gemaakt. Meer informatie 
daarover vind je uiteraard in onze volgende maand-
krant!

See 
All You Can See 
met Cineville 

in Filmtheater Hilversum!

Met ingang van maandag 26 oktober pre-
senteren wij iedere laatste maandag 
van de maand rond de klok van 20.30 

uur Cracking the Frame, een programma met een 
internationale selectie van veelgeprezen kunst-
films en films over hedendaagse kunstenaars, fo-
tografen, muzikanten, filmmakers, designers en 
schrijvers. Kortom, over mensen die het huidige 

culturele landschap een ander aanzien hebben 
gegeven. Cracking the Frame brengt films die 
niet eerder in Nederland vertoond zijn. Iedere 
film in dit programma zal voorafgegaan wor-
den door een interessante en wetenswaardige 
inleiding door Cathelijne Berghouwer, fotograaf 
en programmamaker van het Kenniscafé van de 
Volkskrant en De Balie.

Cracking the Frame is al sinds 2011 in het Amster-
damse filmtheater Rialto te zien, en behalve in Breda, 
Haarlem, Alkmaar en Arnhem is dit maandelijkse 
programma vanaf deze maand dus ook in Hilver-
sum te zien. Let op: alle films die we in dit nieuwe 
programma vertonen, zijn Engels gesproken (zonder 
ondertiteling) of Engels ondertiteld.
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De film die we deze maand vertonen: 

Altman

LADIES NIGHTWoensdag 18 november

Schoonheidssalon SENROYAL (Artistique) zal 
zich presenteren met haar cosmetisch arts, 

huidtherapeut en schoonheidsspecialistes. Zij 
zijn aanwezig voor advies en demonstraties in 
onze bovenfoyer. 

Prijs voor de hele avond: € 12,50. Kaartjes zijn 
nu alvast te koop.

Son of Saul

Le tout nouveau testament

The wolfpack
★★★★‘uniek en fascinerend’ FILMTOTAAL 

★★★★ ‘een film vol duistere familiegeheimen' NRC ★★★★ De Volkskrant

w e l l n e s sb e a u t y c l i n i c h e a l t h

Nieuw: Cracking the Frame
Maandelijks kunstfilmprogramma met inleiding

7

Met voorpremière: Suffragette
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DO 15 OKTOBER
13.30 Mustang
13.45 Marguerite
14.00 45 Years
15.30 Holland, natuur in de delta
16.00 Life
16.15 Amy
17.30 Seymour: an introduction
18.30 Mustang
18.45 45 Years
19.15 Une enfance
20.30 Marguerite
20.45 Life
21.15 J. Kessels

VR 16 OKTOBER
13.30 45 Years
13.45 Une enfance
14.00 Marguerite
15.25 Holland, natuur in de delta
15.45 Mustang
16.15 Life
17.25 Mia madre
17.45 Nelsons no.5
19.00 Marguerite
19.15 Mustang
19.30 Life
21.15 Amy
21.30 45 Years
21.45 J. Kessels

ZA 17 OKTOBER
13.30 Mini en de muggen
13.45 Phantom boy
14.00 Marguerite
15.15 Holland, natuur in de delta
15.45 45 Years
16.30 Life
17.15 Amy
17.45 Seymour: an introduction
18.45 Marguerite
19.30 Une enfance
19.45 Mustang
21.15 45 Years
21.30 Life
21.45 J. Kessels

ZO 18 OKTOBER
11.00 Perfect horse
11.15 Mini en de muggen
12.30 Phantom boy
12.50 Holland, natuur in de delta
13.15 Une enfance
14.30 Marguerite
14.45 45 Years
15.15 Life
16.45 Amy
17.00 Perfect horse
18.15 Marguerite
19.00 45 Years
19.15 Mustang
20.45 Life
21.00 J. Kessels
21.15 Mia madre

MA 19 OKTOBER
11.00 Mini en de muggen
11.15 De kleine prins
11.30 Het vlindermeisje
12.45 De keeper van Liverpool
13.00 Phantom boy
14.00 Marguerite
14.45 Mustang
15.00 Binnenstebuiten 
16.30 45 Years
16.45 Perfect horse
17.00 Holland, natuur in de delta
18.30 45 Years
18.45 Marguerite
19.00 Une enfance
20.30 Life
21.00 J. Kessels
21.15 Cuatro lunas

DI 20 OKTOBER
11.00 Mullewap
11.15 Binnenstebuiten 
11.30 Het vlindermeisje
12.45 Mini en de muggen
13.00 Phantom boy
13.15 The race
14.30 Max & Minsky en ik
15.00 Marguerite
15.15 Une enfance
16.35 Perfect horse
17.15 Seymour: an introduction
17.30 Holland, natuur in de delta
18.30 Mustang
19.00 Marguerite
19.20 45 Years
20.30 Life
21.15 J. Kessels
21.30 Perfect horse

WO 21 OKTOBER
11.00 Mini en de muggen
11.15 De kleine prins
11.30 Het vlindermeisje
12.45 Mullewap
13.00 Phantom boy
13.35 Marguerite
14.30 Une enfance
15.00 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
16.05 Life
16.30 Mustang
17.15 Holland, natuur in de delta
18.30 45 Years
18.45 I nostri ragazzi
19.10 Life
20.30 Marguerite
20.45 The lobster
21.20 J. Kessels

 8 t/m 11 oktober

MA 12 oktober
13.30 Mustang
13.45 Life
14.00 45 Years
15.30 Holland, natuur in de delta
16.00 Amy
16.15 Mia madre
17.20 Seymour: an introduction
18.30 Mustang
18.45 Life
19.05 45 Years
20.30 The farewell party
21.00 J. Kessels
21.15 Que horas ela volta?

DI 13 oktober
13.30 Holland, natuur in de delta
13.45 Mia madre
15.30 Mustang
16.00 J. Kessels
16.15 Life
17.30 Nelsons no.5
18.15 Mustang
18.50 45 Years
19.05 Life
20.15 We come as friends
20.45 Amy
21.15 J. Kessels

WO 14 oktober
13.30 Mini en de muggen
13.45 Phantom boy
14.00 45 Years
15.15 Mustang
15.45 Holland, natuur in de delta
16.00 Life
17.15 Seymour: an introduction
17.40 Nelsons no.5
18.45 45 Years
19.00 Life
19.15 Une enfance
20.45 Marguerite
21.15 J. Kessels
21.30 Irrational man

PROGRAMMA
8 okt. t/m 4 nov.

DO 29 OKTOBER
13.30 I nostri ragazzi
13.45 Youth
14.00 The paradise suite
15.30 45 Years
16.05 Marguerite
16.30 Holland, natuur in de delta
17.25 The wolfpack
18.25 The paradise suite
18.45 Youth
19.15 45 Years
20.45 The lobster
21.00 Marguerite
21.15 Life

VR 30 OKTOBER
13.30 I nostri ragazzi
13.45 Youth
14.00 Life
15.25 The wolfpack
16.15 Marguerite
16.30 The lobster
17.20 Holland, natuur in de delta
18.45 Youth
19.00 The paradise suite
19.15 The lobster
21.10 Marguerite
21.25 Youth
21.40 45 Years

ZA 31 OKTOBER
13.30 Mini en de muggen
13.45 Phantom boy
14.00 I nostri ragazzi
15.15 Holland, natuur in de delta
15.45 Marguerite
16.00 Youth
17.15 I nostri ragazzi
18.30 The paradise suite
18.45 Youth
19.30 45 Years
20.50 The lobster
21.15 Youth
21.30 Life

ZO 1 NOVEMBER
11.00 Ramon en het paard
 van Sinterklaas
11.15 Phantom boy
11.30 Life
13.15 The lobster
13.30 45 Years
13.45 Marguerite
15.30 Youth
15.45 The paradise suite
16.15 I nostri ragazzi
18.00 Gesloten i.v.m. besloten
 première He named me Malala

MA 2 NOVEMBER
13.30 I nostri ragazzi
13.45 Youth
14.00 The paradise suite
15.30 The wolfpack
16.05 Marguerite
16.30 Holland, natuur in de delta
17.20 I nostri ragazzi
18.25 The paradise suite
18.45 Youth
19.15 45 Years
20.45 The lobster
21.00 Mon roi
21.15 Life

DI 3 NOVEMBER
13.30 I nostri ragazzi
13.45 Marguerite
14.00 Youth
15.25 L’chaim! - To life!
16.15 Life
16.30 45 Years
17.15 Holland, natuur in de delta
18.30 I nostri ragazzi
18.45 Youth
19.10 The paradise suite
20.30 Marguerite
21.00 The lobster
21.30 L’chaim! - To life!

WO 4 NOVEMBER
13.30 Mini en de muggen
13.45 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
14.00 Youth
15.15 I nostri ragazzi
16.00 The lobster
16.20 Marguerite
17.15 45 Years
18.30 Le tout nouveau testament
18.45 Youth
19.15 He named me Malala
20.45 The paradise suite
21.05 Life
21.20 Son of Saul

DO 22 oktober
11.00 Mini en de muggen
11.15 The race
11.30 Het vlindermeisje
12.45 Max & Minsky en ik
13.00 Phantom boy
13.15 Mullewap
14.45 Une enfance
15.00 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
15.15 Marguerite
16.45 I nostri ragazzi
17.15 Holland, natuur in de delta
18.30 Marguerite
18.45 I nostri ragazzi
19.15 45 Years
20.45 The lobster
21.00 Amy
21.15 Life

VR 23 OKTOBER
11.00 Casper en Emma
11.15 Binnenstebuiten 
11.30 Het vlindermeisje
12.45 Mini en de muggen
13.00 Phantom boy
13.20 Holly en de zwaan
14.30 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
15.00 Marguerite
15.30 Life
16.45 45 Years
17.30 Seymour: an introduction
17.45 Holland, natuur in de delta
18.45 Une enfance
19.15 45 Years
19.35 I nostri ragazzi
20.45 The lobster
21.15 Marguerite
21.30 Life

ZA 24 OKTOBER
13.30 Mini en de muggen
13.45 Marguerite
14.00 Phantom boy
15.15 De keeper van Liverpool
16.00 Une enfance
16.15 Life
17.15 Holland, natuur in de delta
18.00 Nelsons no.5
18.30 Marguerite
19.15 I nostri ragazzi
19.35 45 Years
21.00 The lobster
21.15 Amy
21.30 Life

ZO 25 OKTOBER
11.00 Mini en de muggen
11.15 Holland, natuur in de delta
11.30 Mia madre
12.45 Phantom boy
13.15 I nostri ragazzi
13.45 45 Years
14.45 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
15.15 Life
15.45 Marguerite
17.00 The wolfpack
17.30 45 Years
18.30 Marguerite
19.00 The lobster
19.30 Une enfance
21.00 Amy
21.15 Life
21.30 The wolfpack

MA 26 OKTOBER
13.30 Une enfance
13.45 The lobster
14.00 Marguerite
15.30 I nostri ragazzi
16.15 Life
16.30 45 Years
17.25 Holland, natuur in de delta
18.30 45 Years
18.45 Marguerite
19.15 The lobster
20.30 Cracking the frame: Altman
21.15 Life
21.30 The wolfpack

DI 27 OKTOBER
13.30 I nostri ragazzi
13.45 Marguerite
14.00 Une enfance
15.25 Holland, natuur in de delta
16.00 The lobster
16.15 Life
17.25 Nelsons no.5
18.30 I nostri ragazzi
18.30 Film&Food: Pawn sacrifice
18.45 Marguerite
19.05 45 Years
21.00 The lobster
21.15 Life

WO 28 OKTOBER
13.30 Phantom boy
13.45 Ramon en het paard 
 van Sinterklaas
14.00 Marguerite
15.30 I nostri ragazzi
16.00 45 Years
16.30 Amy
17.25 Holland, natuur in de delta
18.30 The lobster
19.15 Une enfance
19.30 DeForum
20.45 The paradise suite
21.00 Youth
21.15 Life

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

www.filmtheaterhilversum.nl
 Volg ons ook op:

 Filmtheater-Hilversum
 @FilmHilversum

Abonnee worden 
Woont u in Hilversum, dan kunt u onze 
programmakrant iedere maand gratis in 
de bus krijgen. Geef u op bij de kassa 
of via een e-mail aan:
info@filmtheaterhilversum.nl

Normaal € 8,50
65-plus € 7,50

 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50
 Kinderfilms € 6,50

 Matinees ma t/m vr € 7,00

De kassa is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag open vanaf 10.30 uur.  Online kaartverkoop via onze website.

€ 0,50 Toeslag lange films
€ 1,00 Toeslag 3D-films
€ 0,50 Toeslag 3D-kinderfilms
€ 8,50 Partijtjes per kind 
 (incl. div. extra’s)

Entreeprijzen

Woont u buiten Hilversum? 
Maak dan € 7,95 (voor een jaar) over op 
IBAN NL26 INGB 0004 4629 10 
t.n.v. Filmtheater Hilversum.
Vermeld bij mededelingen 
uw postcode + huisnummer.

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

www.lookgoodfeelbetter.nl www.anbos.nl www.ncv.nl

Look Good…Feel Better-dag
5 oktober 2015
Wil jij een dierbare met kanker 

verrassen met een verwenbehandeling?

Koop hier de speciale Look Good...Feel Better
cadeaubon en steun het goede doel!

Look Good…Feel Better-dag, 5 oktober 2015

Verras een dierbare met kanker met een verwenbehandeling!

www.huid kliniek hilversum.nl/ krant.html

youkejeugd.nl

Kies pleegzorg
Kies voor mij

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Mindfulness | Hilversum 

www.ellismoorman.nl

Start 5 november

Nalatenschapsdossier  
& Boedelbegeleiding

www.viaverspoor.nl   035 5313432

 ,  
gevoel voor mensen,

verstand van 
(nabestaanden) zaken 

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

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

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een droom huis in Frankrijk?
Ik help u graag met uw  

juridische vragen.

DS VERZORGD WONEN
 

In onze Zorgresidenties bieden wij ouderen 
met geheugen- of lichamelijke problemen 
een aangenaam wonen met geestverwan-
ten in een gezellige, kleinschalige omgeving.

Naast aandacht en een luisterend oor zullen bewoners zich 
echt thuis voelen door net dat beetje extra, een praatje, 
wandeling, spelletje, een gezamenlijk kopje koffie of thee.

Bent u die enthousiaste vrijwilliger die hiervoor voelt, 
neem dan contact op met Janine Snoek 036 – 535 72 62 
of vrijwilligers@swznl.nl

Liesbeth List in concert – ‘Echo’ 
Liesbeth List zingt Ramses Shaffy 

Over de band tussen Liesbeth List en Ramses Shaffy zijn vele hoofdstukken geschreven. Hun levens waren de-
cennia lang met elkaar verbonden, totdat Ramses in 2009 overleed. Nadat Liesbeth in 2013 het Ramses Shaffy 

nummer ‘Ik Denk Over Je Na, Amsterdam’ opnam voor het tribute-album ‘Leef!’, kwam de vraag van Shaffy’s 
oud-manager Menno Timmerman of ze ooit wel eens iets van zijn repertoire had vertolkt. “Ik heb daar gewoon 
nooit eerder aan gedacht. Het is moeilijk om de stem van Ramses 
los te horen van de door hem vertolkte songs”, aldus Liesbeth List. 
Doordat zij een geheel eigen draai wist te geven aan haar bijdrage 
voor het aan Ramses opgedragen hommagealbum, opende dat 
haar eigen ogen en durfde ze het aan om een aantal nummers 
van Ramses Shaffy te selecteren en op te nemen. Deze zijn nu 
verzameld op het album ‘Echo’. Het repertoire is puur gekozen 
op tekst: “het moet ook over mij kunnen gaan.” 

Op ‘Echo’ staan ook een paar bijzondere samenwerkingen en Ramses 
Shaffy is zelf ook te horen op het album. De duetten die ze vroeger met 
Shaffy zelf deed, zijn nu opgenomen met Frank Boeijen (‘Duet’ en ‘We 
Verschillen Niet’) en  Peter van Benthem (‘Samen’). Een andere opval-
lende samenwerking is met rapper Typhoon op het nummer ‘Ik Betaal’. 
Het is een album dat bol staat van de melancholie,w maar het is te-
vens een productie, in handen van Ton Snijders en Lené te Voort-
wis, zonder bombast. Persoonlijker kan het bijna niet worden. 
Een eerlijk en direct album. Naar aanleiding van dit nieuwe album 
geeft Liesbeth List in Nederland een eenmalig concert in Paradiso 
op 18 oktober en enkele try-outs in de aanloop naar dit concert.  
Eén van de try-outs is op zaterdag 10 oktober in Podium de Vorstin, 
in Hilversum.

Zaterdag 10 oktober 2015, Podium de Vorstin, 20.00 uur   
Zie: www.deVorstin.nl 

Joris Linssen en Caramba 

Nederlandstalige muziek met een vleugje Mexico 
Raken en geraakt worden, dat staat centraal bij Joris Lins-

sen & Caramba. De tv-presentator van Hello Goodbye en Jo-
ris' Showroom is een gedreven zanger en entertainer in een 
geweldige band. 

Joris Linssen & Caramba brengt Nederlandstalige muziek met 
een vleugje Mexico. Drie maanden per jaar toeren ze met een thea-
terconcert langs de schouwburgen. In het voor- en najaar spelen ze 
op festivals. Caramba staat bekend om hun puurheid, aanstekelijke 
enthousiasme en de persoonlijke verhalen van Joris. De band werd 
opgericht in 1999 en bracht in 2000 de eerste cd uit. Vervolgens 
leidde de groep een slapend bestaan, terwijl Jori'› tv-carrière bloeide 
met programma's als' Taxi' en 'Hello goodbye'. De voorstelling 'Licht', 
die ze speelden in 2013 en 2014, werd door honderd schouwburgen 
geprogrammeerd en was meestal uitverkocht. In 2015 en 2016 spelen 
ze hun nieuwe voorstelling 'Stroom', die hun grootste succes tot nu 
toe betekent. Deze voorstelling is inmiddels 120 keer geboekt in zalen 
door heel Nederland en is zeer lovend ontvangen door pers en publiek.

Vrijdag 16 oktober 2015, Podium de Vorstin, 20.30 uur 
Zie: www.deVorstin.nl  

Zaterdag 10 okt. 2015
Podium de Vorstin / www.deVorstin.nl

Zingt Ramses Shaffy
Liesbeth List 

Deze maand in de vorstin:
Muziekt

ips!

DERDE  EDITIE

Filmfestival
HILVERSUM
7 t /m 11 oktober

MAGAZINE 

Openingsfi lm:
‘Youth’

van Paolo Sorrentino

Meer dan 
20 voorpremières!

Veel muziekfi lms
James Brown 

The Who 
Paco de Lucía

en meer

2015

Zie het festival magazine voor 

het volledige programma.


