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WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

De nieuwste fi lms eerder tegen een extra 
scherpe prĳ s! Kaartjes zĳ n slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

Met voorpremière van:
THE TRIP TO SPAIN 

Acteurs Steve Coogan en Rob Brydon 
komen wederom samen met regisseur 
Michael Winterbottom voor nog een 

hoofdstuk in hun komische road trip serie. Eer-
der verschenen ‘The Trip’ en ‘The Trip to Italy’. 

Na Engeland en Italië reizen Steve Coogan en Rob 
Brydon dit keer door Spanje. Ze discussiëren over 
beroemdheden en maken gekscherende grappen, 
terwĳ l ze genieten van paella en gazpacho. Hun 
komische opmerkingen over roem en vriendschap 
zĳ n daarbĳ  net zo droog als de beste Spaanse wĳ n.

Verenigd Koninkrijk 2017 110 min. Regie Michael 
Winterbottom Met Steve Coogan, Rob Brydon
     WOENSDAG 20 JUNI 18.30 UUR  1

‘The Trip to Spain’ gaat 28 juni offi cieel uit in Ne-
derland, maar is woensdag 20 juni alvast bĳ  ons in 
voorpremière te zien in combinatie met een heerlĳ ke 
maaltĳ d tĳ dens onze Film & Food special.

De prĳ s voor de fi lm, het eten en twee drankjes 
is slechts € 25,50. Het eten wordt geserveerd tussen 
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De 
fi lm start om 20.30 uur.

Voor deze voorstelling zĳ n alleen kaartjes inclu-
sief maaltĳ d te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)

In een kleine, gesloten gemeenschap op het 
eiland Jersey wordt de jonge, verwarde Moll 
verliefd op Pascal, een mysterieuze vreem-

deling die haar de kracht geeft te ontsnappen 
aan haar benauwende familie. Wan-
neer Pascal vervolgens verdacht 
wordt van een reeks brutale 
moorden, verdedigt Moll hem 
dan ook fel en ontdekt ze waar-
toe ze in staat is.

Het onweerstaanbare samen-
spel van nieuwkomers Jessie 
Buckley en Johnny Flynn is de 
grote bonus van ‘Beast’, het 
speelfi lmdebuut van regisseur 
Michael Pearce. De romantische 
thriller kreeg lovende kritieken na 
de wereldpremière op het fi lmfes-
tival van Toronto

Verenigd Koninkrijk 2017 
107 min. Regie Michael Pearce 
Met Johnny Flynn, Jessie 
Buckle, Geraldine James
     VANAF 20 JUNI  
3gasht

In de nieuwe fi lm van Gus van Sant (‘Elephant’, 
‘Good Will Hunting’) speelt Joaquin Phoenix 
(‘Her’) de verlamde striptekenaar John Cal-

lahan, die na een ruig leven leert zĳ n demonen 
om te zetten in humor en kunst.

Paradĳ svogel John Callahan heeft energie voor 
tien, een creatief talent en een fl ink drankprobleem. 
Na een wilde nacht joyriden belandt hĳ  voor de rest 
van zĳ n leven in een rolstoel. Het lĳ kt een uitzichtloze 
situatie, tot hĳ  zich aansluit bĳ  een AA-groep en 
vrienden wordt met zĳ n excentrieke coach. Bovendien 
ontmoet hĳ  de vrouw van zĳ n leven en verwerft hĳ  na-
tionale faam en glorie met zĳ n schofferende cartoons. 
Gewapend met een stevige dosis sarcastische humor 

en snĳ dende eerlĳ kheid, wordt John een voorbeeld 
van levensvreugde.

‘Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot’ heeft 
een sterrencast met Joaquin Phoenix (‘Her’, ‘Walk the 
Line’), Jonah Hill (‘The Wolf of Wall Street’), Rooney 
Mara (‘Lion’, ‘The Girl with the Dragon Tattoo’) en 
Jack Black (‘The School of Rock’).

De fi lm is gebaseerd op de gelĳ knamige autobio-
grafi e van John Callahan.

Verenigde Staten 2018 113 min. Regie Gus 
van Sant Met Jonah Hill, Rooney Mara, Joaquin 
Phoenix, Carrie Brownstein 
     VANAF 13 JUNI  3ast

Rauw drama over de in de steek gelaten 
Parisienne Paula, die zichzelf na een com-
fortabele relatie van tien jaar opnieuw 

probeert ‘uit te vinden’. In dat proces schiet ze 
alle kanten op.

Paula is blut, draagt een gestolen jas, heeft een 
verse schram op haar voorhoofd en is behoorlĳ k 
overstuur. Tien jaar lang had ze een relatie met haar 
vroegere docent, nu heeft hĳ  haar gedumpt. Als ze 
begint aan haar zwerftocht door Parĳ s ontvoert ze 
uit wraak zĳ n kat. Balancerend op het randje van 
dakloosheid en identiteitscrisis belandt de vroegere 
‘vriendin van’ in lastige zo niet absurde situaties door 
zich steeds voor te doen als een andere persoon. 
Zo vindt Paula een baan als au pair terwĳ l ze zelf 
vaak nog handelt als een onverantwoordelĳ k kind 
en bluft ze zich door een sollicitatie voor lingerie-
verkoopster heen.

Dit portret van een zoekende generatie is ge-
maakt door een vrĳ wel geheel uit vrouwen bestaande 
fi lmcrew die er de Caméra d’Or mee won op het 
fi lmfestival in Cannes.

In ‘The Bookshop’ besluit we-
duwe Florence Green (Emily 
Mortimer, ‘The Party’) het 

leven weer op te pakken door 
een eigen boekhandel te ope-
nen. Het slaperige kustplaatsje 
waarin ze woont probeert 
dit echter op beleefde wĳ ze 
tegen te houden.

Florence Green is een 
levenslustige vrouw die 
haar dromen najaagt, 
maar eind jaren vĳ ftig 
is in een Engels kust-
plaatsje niet iedereen 
gecharmeerd van haar 
boekwinkel. 

Op 22 juli 2011 laat een zwaarbewa-
pende rechtsextremist een bom afgaan 
in Oslo, waarna hĳ  richting het eiland 

Utøya trekt waar een zomerkamp voor jonge-
ren plaatsvindt. Geschokt door het nieuws uit 
de hoofdstad nemen de jongeren contact op 
met hun familie thuis om ze gerust te stellen. 
Ze zĳ n ver van het incident vandaan en veilig. 
Tot er opeens schoten klinken. In één take 
volgen we de 18-jarige Kaja die haar zusje 
zoekt, terwĳ l ze de 72 minuten durende aan-
slag probeert te overleven.

De toen 17-jarige Ingrid Endredrud die de aan-
slag in werkelĳ kheid meemaakte en hem overleefde 
hielp regisseur Poppe bĳ  het maken van de fi lm. 
Volgens haar biedt hĳ  de mogelĳ kheid deze be-
langrĳ ke gebeurtenis in de Noorse geschiedenis 
op een intiemere manier te vertellen: vanuit het 
oogpunt van de slachtoffers.

Noorwegen 2018 90 min. Regie Erik Poppe 
Met Aleksander Holmen, Andrea Berntzen, 
Solveig Koløen Birkeland, Brede Fristad
     VANAF 13 JUNI   3ag

(MONTPARNASSE
BIENVENUE)

Onder leiding van de welgestelde Violet Gamart 
(Patricia Clarkson, ‘The Party’, ‘House of Cards’) en 
haar man wordt Florence door haar plaatsgenoten 
op slinkse wĳ ze tegengewerkt. De mysterieuze Mr. 
Brundish (Bill Nighy, ‘Love Actually’, ‘The (Second) 
Best Exotic Marigold Hotel’), die vindt dat het stadje 
wel toe is aan wat verandering, steunt Florence. Zĳ  
zet door en confronteert de conservatieve bevolking 
met de beste eigentĳ dse literatuur, zoals Nabokov’s 
scandaleuze “Lolita” en Ray Bradbury’s “Fahrenheit 
451”. Daardoor ontwaakt in het plaatsje een cultu-
reel bewustzĳ n dat meer stof doet opwaaien dan 
verwacht. 

‘The Bookshop’ – gebaseerd op de gelĳ knamige 
roman van Penelope Fitzgerald - is een groot succes 
in Spanje waar de fi lm drie Goya Awards (Spaanse 
Oscars) in de wacht heeft gesleept voor Beste Films, 
Beste Regisseur en Beste Scenario.

Verenigd Koninkrijk 2017 110 min. Regie 
Isabel Coixet Met Emily Mortimer, Bill Nighy, 
Patricia Clarkson, James Lance
     VANAF 6 JUNI  1

Frankrijk 2017 97 min. Regie Léonor Serraille 
Met Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, 
Grégoire Monsaingeon, Léonie Simaga, Nathalie 
Richard
     VANAF 6 JUNI  1

 6 juni The Bookshop
  Jeune Femme [Montparnasse Bienvenue]
 13 juni Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot  

  Utøya 22. Juli
 20 juni Beast
 27 juni The Trip to Spain
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NIEUWE
STOELEN!
Graag bedanken wĳ  iedereen 

die heeft bĳ gedragen aan 
onze bioscoopstoelen-actie. 

Van donderdag 28 juni 
t/m woensdag 4 juli worden 

alle stoelen geplaatst 
en zĳ n wĳ  gesloten.

Donderdag 5 juli gaan wĳ  weer open. 
Graag vieren wĳ  zaterdag 7 en zondag 

8 juli de nieuwe stoelen met jullie in een 
feestelĳ k openingsweekend met een speciaal 

programma met o.a. leuke voorpremières.



met Tomas Ross DINSDAG 19 JUNI 19.30 UUR

GAY FILM NIGHTGAY FILM NIGHT

BUURMAN EN BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS

CASPER & EMMA MAKEN THEATER

HITLER VERSUS
PICASSO

AND THE OTHERS

TINKER
TAILOR

SOLDIER
SPY

Met ‘Arts in Cinema’ zĳ n we in mei een 
nieuw kunstprogramma gestart, met 
maandelĳ ks (t/m september) een an-

dere kunstfi lm. In juni is ‘Hitler versus Picasso 
and the Others’ te zien. In het najaar keert ‘Exhi-
bition on Screen’ weer terug in ons programma!

Er zĳ n twee manieren waarop de Nazi’s hun hand 
wisten te leggen op roofkunst: door elk spoor van 
de zogenaamde ‘ontaarde kunst’ uit te wissen en 
door de brutale, systematische diefstal van klas-
sieke en moderne kunst uit heel bezet Europa. 80 
jaar zĳ n verstreken, sinds het naziregime in 1937 
de ‘ontaarde kunst’ middels een tentoonstelling in 
München defi nitief in de ban deed. Deze kunst werd 
daarbĳ  publiekelĳ k gestigmatiseerd. Tegelĳ kertĳ d 
werd een tentoonstelling georganiseerd om ‘pure, 

Arische kunst’ te verheerlĳ ken. Dit was ‘De Grote 
Tentoonstelling van Duitse Kunst’.

Op dat moment begon ook de kunstroof uit mu-
sea in alle bezette delen van Europa en uit de huizen 
van verzamelaars en Joden. Meesterwerken werden 
in beslag genomen en bestemd voor een museum dat 
Hitler wilde stichten, het Louvre van Linz - een project 
dat nimmer verder kwam dan de tekentafel. Vele 
werken verdwenen ook naar Carinhall, een privéresi-
dentie van Herman Göring, de andere hoofdrolspeler 
in deze Europese kunstroof.

De aantallen geroofde kunstwerken uit Duitse 
musea lopen op tot wel 16.000 en tot 5 miljoen uit 
heel Europa. Kunstenaars op de zwarte lĳ st waren 
Max Beckmann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Otto 
Dix, Marc Chagall, El Lissitzky. Op museummuren 

stond geschreven ‘incompetente charlatans’ of ‘een 
belediging voor de Duitse helden uit WO I’ of ‘deca-
dentie, geëxploiteerd voor commerciële doeleinden’. 

De documentaire ‘Hitler versus Picasso and the 
Others’ brengt ons naar Parĳ s, New York, Holland en 
Duitsland. We zien vier grote tentoonstellingen die 
alle omstandigheden rondom de roofkunst belichten, 
recent teruggevonden werken en kostbaar archief-
materiaal. En we horen de ontroerende verhalen van 
mensen die direct bĳ  de gebeurtenissen betrokken 
waren. Acteur Toni Servillo is de achtergrondverteller.

Italië, Frankrijk, Duitsland 2018 90 min. 
Regie Claudio Poli
     17  EN 18 JUNI   1

Buurman & Buurman zĳ n terug met nieuwe 
avonturen. In ‘Buurman & Buurman heb-
ben een nieuw huis’ bedenken de popu-

laire buurmannen “briljante” oplossingen voor 
de alledaagse problemen waar zĳ  tegenaan 
lopen. A je to!
Tsjechië 2017 57 min. Regie Marek Besem 
Nederlands gesproken Met de stemmen van 
Kees Prins, Siem van Leeuwe
     T/M 17 JUNI  1

Samen met hun klas willen Casper en Emma 
een weeshuis in India helpen. Met een bĳ -
zonder toneelstuk hopen ze genoeg geld 

in te zamelen.
Casper en Emma zitten bĳ  elkaar in de klas op 

de kleuterschool. De school zamelt ieder jaar geld 
in voor een goed doel en deze keer praten ze over 
een weeshuis in India waar geen elektriciteit is. Na-
dat Casper en Emma naar het theater zĳ n geweest, 

worden ze enthousiast om met de klas zelf theater 
te maken en daarmee geld in te zamelen voor het 
Indiase weeshuis. Ze maken een toneelstuk over kaar-
sen die licht geven in het donker. Zal het ze lukken 
om genoeg geld in te zamelen voor het weeshuis?

Noorwegen 2018 81 min. Regie Arne Lindtner 
Naess
     DE HELE MAAND DOOR  1

Een bĳ zonder, puur en ontroerend portret 
van een oude man die zĳ n einddagen door-
brengt in zĳ n tuin.

Alzheimer heeft van wereldreiziger Leo een be-
schouwende tuinman gemaakt. Gefascineerd door 
de tederheid waarmee Leo omging met de planten 
en bloemen en hoe dat samen viel met het verlies 
van controle over zĳ n leven, besloot bekroond fi lm-
maker Marco Niemeĳ er zĳ n schoonvader een jaar 
lang in zĳ n tuin te fi lmen. Terwĳ l Leo’s verwarring 
en aftakeling toenemen ontkomt de kĳ ker niet aan 
een gevoel van schoonheid en verbondenheid met 
onszelf en de natuur.

Nederland 2017 72 min. Regie Marco Niemeijer
     T/M 24 JUNI  1

Een aangrĳ pend verhaal over liefde, verdriet 
en rouw, waarin een Duitse taartenbakker 
infi ltreert in het leven van de weduwe van 

zĳ n Israëlische ex-geliefde.
Thomas is een jonge, talentvolle banketbakker in 

Berlĳ n. Zĳ n koekjes en taartjes zĳ n zo lekker dat Oren, 
een getrouwde zakenman uit Israël, daar speciaal 

voor langskomt als hĳ  voor zĳ n werk maandelĳ ks 
in Berlĳ n is. 

Er ontstaat een relatie tussen de twee en als hĳ  
in Berlĳ n is, woont Oren woont voortaan bĳ  Thomas. 
Maar op een dag krĳ gt Thomas geen contact meer 
met hem en verneemt hĳ  dat Oren is omgekomen. 
Hĳ  besluit naar Jeruzalem te gaan om antwoorden 
te zoeken. Daar maakt hĳ  kennis met Anat, de we-
duwe van Oren, zonder iets over zĳ n achtergrond te 
vertellen. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en 
Thomas gaat in Anats lunchroom werken. Ondanks 
dat hĳ  niet koosjer bakt en daarom uitgebannen 
wordt door het Opperrabbinaat, maken zĳ n heerlĳ ke 
koekjes en taartjes een grote hit van de lunchroom. 
Hĳ  raakt steeds meer betrokken bĳ  het leven van Anat 
en komt door zĳ n leugens in confl ict met zichzelf.

Israël, Duitsland 2017 104 min. Regie Ofir 
Raul Graizer Met Sarah Adler, Tim Kalkhof, 
Zohar Shtrauss
     ZONDAG 17 JUNI 20.35 UUR  1

Deense animatiefi lm waarin Mitcho en Se-
bastiaan ontdekken dat de burgemeester 
vastzit op een eiland. Ze gaan hem red-

den en trotseren een zee vol gevaren. Wat een 
avontuur! 

In Solby, een klein en vredig havenstadje, is het 

leven goed voor Mitcho en Sebastiaan. Tot de dag 
dat ze in de zee een fl es vinden met daarin een mys-
terieuze boodschap. De fl es is gestuurd door de bur-
gemeester die al een jaar vermist wordt. Ze besluiten 
hem te gaan zoeken en komen al snel terecht in een 
bĳ zonder avontuur vol zeemonsters, rare piraten en… 

een mega grote peer!

Denemarken 2018 79 min. Regie Amalie 
Nesbæk Fick, Jørgen Lerdam Nederlands 
gesproken
     VANAF 20 JUNI  1

In de Maand van het Spannende Boek (juni) 
is thrillerschrĳ ver Tomas Ross (1944, pseu-
doniem van Willem Hogendoorn) te gast bĳ  

Hilversum in Gesprek, op dinsdag 19 juni. Ook 
dit voorjaar lag er weer een nieuwe misdaad-
roman van hem in de winkel: ‘Het verdriet van 
Wilhelmina’. Zoals vaker draait ook zĳ n recente 
boek om een lid van het Nederlands Koninklĳ k 
Huis. Voor dit boek is hĳ  genomineerd voor de 
Gouden Strop, de prĳ s voor de beste Neder-
landstalige spannende roman, een prĳ s die hĳ  
al won in 1987, in 1996 en in 2003.

Tomas Ross schrĳ ft vooral misdaadromans in het 
genre faction: deels fi ctie, deels realiteit. Behalve 
leden van het Koninklĳ k Huis gebruikt hĳ  allerlei 
historische gebeurtenissen als thema, zoals de vrĳ -
heidsstrĳ d van de Zuid-Molukkers, de moord op Pim 
Fortuyn, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 

en de politionele acties in Indonesië. Ook de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst (de BVD, voorganger van 
de AIVD), waarbĳ  zĳ n vader Pieter Hogendoorn lang 
werkzaam was, vormt een regelmatig terugkerend 
onderwerp in zĳ n werk. 

Behalve tientallen romans schreef Ross ook de 
scenario’s van de tv-series ‘De Brug’, ‘Bĳ  de gratie 
Gods’, ’Wĳ  Alexander’, ‘Bernhard, schavuit van 
Oranje’ en ‘Beatrix, Oranje onder vuur’. 

Zĳ n spannende boeken, gebaseerd op feiten en 
grondige research worden vrĳ wel altĳ d gekenmerkt 
door doofpotaffaires die hĳ  overal en nergens ont-
dekt. 

Ross studeerde aan de Academie voor Journalis-
tiek in Utrecht en werkte o.a. voor Het Vaderland, 
de NOS en de TROS. In 1975 studeerde hĳ  af aan de 
universiteit van Amsterdam in niet-westerse socio-
logie. Hĳ  is lid van het Republikeins Genootschap 

en woont in Den Haag. 
Als keuzefi lm heeft 

Tomas Ross gekozen 
voor ‘Tinker Tailor Sol-
dier Spy’.

PROGRAMMA 
19.30-20.30 uur Gesprek Tomas Ross met Cisca 
Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze waarin boeken van Ross 
gekocht en gesigneerd kunnen worden
21.00 uur Keuzefi lm ‘Tinker Tailor Soldier Spy’

In de zomer is Hilversum in Gesprek twee maanden 
met reces. In september is de volgende editie. 

Gloednieuwe animatiefi lm van Wes An-
derson (‘Fantastic Mr. Fox’, ‘Moonrise  
Kingdom’, ‘The Grand Budapest Hotel’) 

over de zoektocht van een Japans jongetje naar 
zĳ n hond. Met de stemmen van o.a. Bill Murray, 
Scarlett Johansson, Bryan Cranston en Frances 
McDormand.

VS 2018 101 min. Regie Wes Anderson Met de 
stemmen van o.a. Bill Murray, Bryan Cranston, 
Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda 
Swinton, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Frances 
McDormand.
     T/M 23 JUNI  2a

In een dorpje aan de kust bĳ  Marseille bezoe-
ken Angèle, Joseph en Armand hun ernstig 
zieke vader. Sinds een familiedrama twintig 

jaar geleden is Angèle niet meer in het dorp 
terug geweest. Nu vader Maurice een beroerte 
heeft gehad, komen verleden en heden voor de 
broers en hun zus samen.

 
Frankrijk 2017 107 min. Regie Robert 
Guédiguian Met Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Daroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet
     T/M 13 JUNI  9at

Met ‘Lean on Pete’ schetst regisseur An-
drew Haigh (‘Weekend’, ‘45 Years’) een 
rauw en intiem portret van de sociale 

onderklasse in Amerika. Een aangrĳ pend drama 
over liefde, eenzaamheid en volwassen worden.

Verenigd Koninkrijk 2017 122 min. Regie 
Andrew Haigh Met Charlie Plummer, Steve 
Buscemi, Chloë Sevigny
     DE HELE MAAND DOOR  4gt

Filmicoon Michael Caine neemt je mee naar 
het Londen van de jaren 60. Ondersteund 
door spetterende archiefbeelden en in-

vloedrĳ ke muziek, vertelt hĳ  het inspirerende 
verhaal van een culturele revolutie.

Met prachtige archiefbeelden, muziek uit die tĳ d 
en interviews met invloedrĳ ke fi guren als muzikant 
Paul McCartney, fotomodel Twiggy en kunstenaar 
David Hockney, neemt Caine je mee op reis naar de 
geboorte en het hart van de Swinging Sixties.

Verenigd Koninkrijk 2018 85 min. Regie 
David Batty Met Michael Caine
     DE HELE MAAND DOOR  1t

In de spannende spionagethriller ‘Tinker, 
Tailor, Soldier, Spy’, naar het gelĳ knamige 
boek van John le Carré, draait alles om een 

complex netwerk van spionnen in de jaren 70. 
De fi lm, met rollen voor Oscarwinnaar Colin 
Firth, Tom Hardy en Gary Oldman, neemt ons 
mee naar de koude oorlog waarin de gepensi-
oneerde George Smiley (Oldman) een Russische 
spion moet ontmaskeren binnen de Britse ge-
heime dienst. 

Wanneer geheimagent Ricki Tarr (Tom Hardy) 
ontdekt dat er een mogelĳ ke mol aanwezig is in 
de top van de Britse inlichtingendienst MI6, wordt 
in het geheim de gepensioneerde veteraan George 

Smiley (Oldman) ingeschakeld. De top van de in-
lichtingendienst, bestaande uit Bill Haydon (Colin 
Firth), Roy Bland (Ciarán Hinds) en Toby Esterhase 
(David Dencik), mag van niets weten. Smiley’s laatste 
missie staat in het teken van het opsporen van de 
dubbelspion, maar al snel blĳ kt er sprake te zĳ n van 
een ingewikkelde samenzwering. George belandt in 
een web van intriges...

GB, Frankrijk, Duitsland 2011 122 min. Regie 
Tomas Alfredson Met Gary Oldman, Colin Firth, 
Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Benedict 
Cumberbatch, Simon McBurney, Ciarán Hinds 
     DINSDAG 19 JUNI 21.00 UUR   1

HET ONGELOOFLIJKE VERHAAL VAN DE MEGA GROTE PEER
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‘Zo warm en geruststellend als een 
countrylied.’THE GUARDIAN ★★★★
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See All You Can See
met               

Met de Cinevillepas ga je 
onbeperkt naar de fi lm 
in 42 fi lmtheaters door 
heel Nederland voor 
maar €19,95 per maand!

De komst van elf fonteinen, gemaakt door 
elf internationale topkunstenaars, in elf 
Friese steden zorgt voor humoristische en 

confronterende situaties tussen een bevlogen 
kunstcurator en de nuchtere Friese bewoners. 

Regisseur Roel van Dalen (‘Ajax – Daar hoorden 
zĳ  engelen zingen’, ‘De Kinderen van de Hondsberg’) 
volgde voor de fi lm ‘11 Friese Fonteinen’ gedurende 
twee jaar het kunstproject 11Fountains, in het kader 
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hĳ  laat 

zien hoe curator Anna Tilroe de nauw betrokken 
Friese bevolking enthousiast probeert te maken voor 
de nieuwe en spraakmakende waterkunstwerken. 
De in Leeuwarden geboren cabaretier Jan Jaap van 
der Wal trekt Friesland in en geeft zĳ n humoristische 
commentaar op het proces.

Nederland 2018 75 min. Regie Roel van Dalen
     10 EN 13 JUNI  1

Biografi sch drama over Mozart in de periode dat 
hĳ  in Praag werkt aan zĳ n ‘Don Giovanni’. 

Het is 1787. Componist Wolfgang Amadeus 
Mozart woont een tĳ dje in Praag, omdat 
hĳ  genoeg heeft van het verwende gedoe 

van de elite in Wenen. Toch vindt de componist 
in de vreemde stad niet de rust die hĳ  zoekt. 
Integendeel: zĳ n aanwezigheid in Praag veroor-
zaakt al snel een reeks dramatische en tragische 
gebeurtenissen. 

Zo belandt Mozart in het middelpunt van een 
verwarrend web van liefde, lust, geweld en zelfs 
moord. Een heftige ervaring die hem inspireert tot 
het schrĳ ven van het muzikale meesterwerk dat we 
inmiddels kennen als de opera ‘Don Giovanni’.

Verenigd Koninkrijk 2017 103 min. Regie 
John Stephenson Met Aneurin Barnard, James 
Purefoy, Samantha Barks, Morfydd Clark, Dervla 
Kirwan
     7 T/M 22  JUNI  3gst

In deze documentaire volgen we de personages 
Rukia, Peter en Isaya, tĳ dens een reis van drie 
dagen en nachten in een trein die Tanzania 

doorkruist. Onderweg vertellen zĳ  aan regis-
seur Jeroen van Velzen en aan de kĳ ker hun 
levensverhalen.

Rukia is een onafhankelĳ ke vrouw die haar eigen 
bar runt bĳ  de mĳ nen in de woestĳ n, een keiharde 
mannenwereld. Haar doel van deze reis is een plek te 
vinden waar zĳ  een nieuw leven kan beginnen. Isaya, 
een oude Masai, zit in het armste gedeelte van de 
trein met zĳ n kleinzoon William en is op weg terug 
naar zĳ n familie in de “bush”. In de trein worden zĳ  
geconfronteerd met de vooroordelen die medepas-

sagiers hebben jegens Masai. Peter reist eerste klas. 
Ooit was hĳ  de leider van een grote misdaadbende, 
maar nu is hĳ  een machtige zelfbenoemde dominee 
die zĳ n geld verdient door (arme) volgelingen te laten 
betalen voor zĳ n dubieuze diensten. Deze drie per-
sonages hebben één ding gemeen: hoe uitzichtloos 
hun leven soms ook was, altĳ d vonden ze een manier 
om door te gaan.

Nederland 2017 75 min. Regie Jeroen van 
Velzen
     15, 20 EN 21 JUNI  1

Internetgiganten als Facebook en Google en 
telefoonproviders over de hele wereld willen 
het wereldwĳ de web van digitale netwer-

ken volledig dekkend maken, zodat we altĳ d 
en overal met het internet verbonden zĳ n. Maar 
sommige mensen voelen zich opgejaagd door 
deze onzichtbare netwerken, omdat ze over-

gevoelig zĳ n voor elektromagnetische straling. 
Ze worden ziek van de onzichtbare pulsen van 
Wifi -routers, smartphones en zendmasten en 
worden gedwongen om de draadloze wereld 
te ontvluchten.

De Zweedse ingenieur Per Segerbäck stond aan 
de wieg van de smartphone bĳ  Ericsson. Nu leeft hĳ  
al achttien jaar in het bos, omdat hĳ  ziek werd van de 
straling. Ook Asaka in Japan en Anouk in Nederland 
hebben er last van. Als straks alles en iedereen door 
een draadloos web verbonden wordt, is er voor hen 
dan nog plek op deze planeet?

In ‘Ubiquity’ toont regisseur Bregtje van der Haak ons 
het leven van deze drie ballingen van de draadloze 
wereld, wat een geheel ander perspectief oplevert 
dan de verrukkelĳ ke beelden in reclames voor smart-
phones en slimme apparaten. Hoe ziet de wereld eruit 
door de ogen van deze elektrogevoeligen? Hoe klin-
ken de onzichtbare pulsen in hun oren? Waar vinden 
zĳ  nog een veilige plek nu het wereldwĳ de net van 
zendmasten zich sluit? En zĳ n zĳ  misschien wel onze 
vergeten sensoren in deze ‘stralende’ nieuwe tĳ d?

Nederland 2018 83 min. Regie Bregtje van 
der Haak 
     7 T/M 17 JUNI  1

11 FRIESE FONTEINEN

UBIQUITY

TANZANIA TRANSIT

Op initiatief van Art Hilversum (voorheen 
Stichting Open Atelierdagen Hilversum) 
is deze maand wederom de Kunstmaand 

gestart. In deze maand zĳ n de Open Atelierda-
gen (weekenden 23/24 juni en 30 juni/1 juli), 
waarop  een veertigtal kunstenaars hun ateliers 
openstellen. 

Er is van alles te beleven op kunstgebied. In sa-
menwerking met de Kunstuitleen, Museum Hilver-
sum, Globe en De Stookplaats (Werf 35) worden er 
o.a. workshops, lezingen, rondleidingen en concerten 
georganiseerd. Kĳ k op www.arthilversum.nl voor het 
complete programma. In het kader van de Kunst-
maand is er bĳ  ons t/m 25 juni wekelĳ ks op maan-
dagavond rond 20.30 uur een bĳ zondere kunstfi lm 
te zien, waar steeds een inleiding aan voorafgaat.

KUNSTMAAND
HILVERSUM THE END OF FEAR

VISAGES VILLAGES

‘Le baiser de l’hôtel de ville’ is de titel 
van een foto uit 1950 van een verliefd 
koppeltje verwikkeld in een innige kus, 

gewoon midden op straat in Parĳ s. Het is een 
even iconisch als clichématig beeld van een ro-
mantisch Parĳ s dat nooit bestaan heeft. Het 
maakte de fotograaf wereldberoemd: Robert 
Doisneau. Hierin schuilt een zekere ironie, want 
Doisneau (1912-1994) was juist helemaal niet 
geïnteresseerd in clichés. In zĳ n werk richtte hĳ  
zich vooral op de gewone, onopvallende mensen 
die je op straat tegenkomt, in de cafeetjes en op 
de markt – mensen die hĳ  altĳ d met veel respect 
in beeld bracht.

Uiteraard komt De Kus voorbĳ , maar regisseur 
Clémentine Deroudille, Doisneau’s kleindochter, wil 

allereerst laten zien wie haar grootvader was en wat 
hem bewoog. Aan de hand van zĳ n archief, foto’s 
en aantekeningen, maar ook gesprekken met direct 
betrokkenen schetst zĳ  een beeld van een bescheiden 
man die zichzelf altĳ d als buitenstaander beschouw-
de, net als veel van de mensen die hĳ  fotografeerde.

Frankrijk 2016 83 min. Regie Clémentine 
Deroudille Frans gesproken en Engels 
ondertiteld.
     MAANDAG 25 JUNI 20.30 UUR  

De fi lm wordt ingeleid door Brand Berghouwer, foto-
graaf en programmamaker van het Kenniscafé van 
de Volkskrant en De Balie.

Regisseur Agnès Varda, de ‘Moeder van 
de Nouvelle Vague’, en de inmiddels we-
reldberoemde fotograffi tikunstenaar JR 

vullen elkaar perfect aan. Hun hartverwarmende 
vriendschap vormt de basis voor een waarach-
tige en lieve roadmovie. Het regisseursduo won 
de Gouden Palm voor Beste Documentaire op 
het Filmfestival van Cannes.

Frankrijk 2017 100 min. Regie Agnes Varda, 
JR
     MAANDAG 18 JUNI 20.30 UUR  3a

De fi lm wordt ingeleid door kunstenaar/schilder 
Arendina Borreman.

Zelden riep een kunstwerk zoveel vragen 
op, lokte het zoveel emoties uit. De zware 
aanslag op het werk door een bezoeker 

in 1986 werd gevolgd door een controversiële 
restauratie en rechtszaak. Vĳ ftig jaar na ́ Who’s 
Afraid of Red, Yellow and Blue III´ wordt via 
de levensloop van dit beroemde, befaamde en 
beweende kunstwerk opnieuw de vraag gesteld: 
wat is kunst?

Nederland 2017 70 min. Regie Barbara Visser
     MAANDAG 11 JUNI 20.30 UUR  1

De fi lm wordt ingeleid door beeldend kunstenaar/
schilder Mattĳ s Wolthaus.

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

Een meeslepend drama over het pasge-
trouwde, jonge stel Florence en Edward, 
die tĳ dens hun huwelĳ ksreis van een toe-

komst samen dromen en terugblikken op hun 
romance. Gebaseerd op de gelĳ knamige bestsel-
ler van Ian McEwan.

Het is de zomer van 1962. Op de avond van hun 
huwelĳ k dineren Florence en Edward op hun kamer 
in een bedompt hotel bĳ  Chesil Beach in het Engelse 
Dorset, waarbĳ  ze terugkĳ ken op het verloop van 
hun romance. Beiden nog maagd voelen ze zich on-
gemakkelĳ k over de naderende huwelĳ ksnacht. De 
verzwegen misverstanden en angsten van die avond 

zullen hun levens voor altĳ d veranderen. 
Met onder andere Saoirse Ronan (‘Lady Bird’). 

Geliefd Brits auteur Ian McEwan schreef zelf het 
scenario voor de verfi lming van zĳ n bestseller ‘On 
Chesil Beach’.

Verenigd Koninkrijk 2018 105 min. Regie 
Dominic Cooke Met Saoirse Ronan, Billy Howle, 
Anne-Marie Duff, Emily Watson
     ZONDAG 24 JUNI 11.30 UUR  3gst

De fi lm wordt ingeleid door Egbert Duim van Boek-
handel Voorhoeve.

Film & Literatuur  in 
samenwerking met 
Boekhandel Voorhoeve 
met voorpremière

ON
CHESIL 
BEACH

Documentaire die ons meeneemt in een 
indringende zoektocht naar de impact 
van oorlog, vluchten en opnieuw moeten 

beginnen op verschillende generaties Neder-
lands-Indische muzikanten. 

Regisseur Hetty Naaĳ kens-Retel Helmrich (‘Buiten-

kampers’, ‘Contractpensions’) toont in haar nieuwe 
documentaire het verhaal van diverse artiesten met 
een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 
1945 en 1962 samen met meer dan 350.000 andere 
Indische Nederlanders gedwongen terug moesten 
naar hun oorspronkelĳ ke vaderland: Nederland. Een-
maal in Nederland vonden Nederlands-Indische bands 
als ‘The Tielman Brothers’ en ‘The Crazy Rockers’ 
direct veel gehoor bĳ  de dolenthousiaste Nederlandse 
jeugd die een grote honger had naar rock ‘n roll mu-
ziek. Ook Nederlands-Indische zangers en zangeres-
sen als Sandra Reemer, Liesbeth List en Boudewĳ n de 
Groot maakten veel furore. Anneke Grönloh en Ruud 
& Riem de Wolff (The Blue Diamonds) verwierven 

zelfs enorme internationale roem, net als de naar 
de VS geëmigreerde broers Eddie en Alex van Halen. 

‘Klanken van Oorsprong’ is een mozaïek van ver-
halen over de kracht van overleven in moeilĳ ke om-
standigheden, de herkomst van de geportretteerden 
en het zoeken naar hun identiteit, afgewisseld met 
(swingende) muziek en nog nooit eerder vertoond 
archiefmateriaal van zowel muziekoptredens als op-
namen uit het koloniale tĳ dperk.

 
Nederland 2018 112 min. Regie Hetty 
Naaijkens-Retel Helmrich
     22 EN 24 JUNI  1

KLANKEN VAN OORSPRONG

De Braziliaanse fi lmmaker Fellipe Barbosa 
verfi lmt het laatste jaar van zĳ n school-
vriend Gabriel Buchmann, die in 2009 

een wereldreis ondernam.
Voordat hĳ  met zĳ n studie aan de uni-

versiteit gaat beginnen, besluit Gabriel om 
eerst als backpacker een jaar op wereld-
reis te gaan. Na tien maanden komt hĳ  in 
Kenia aan, van welk land hĳ  diep onder 
de indruk raakt. Als hĳ  het Afrikaanse 

een introvert maar fel meisje wier raadselachtige 
persoonlĳ kheid hem aantrekt. Bill ontmoet Carine, 
een elegante lerares Frans die haar eigen verleden 
meetorst. Als hun relaties op de proef worden gesteld 
en ruzies en verzoeningen elkaar opvolgen ontdekken 
vader en zoon zichzelf.

Verenigde Staten 2017 99 min. Regie Kurt 
Voelker Met J.K. Simmons, Odeya Rush, Jean 
Louisa Kelly, Julie Delpy, Josh Wiggins
     VANAF 14 JUNI  3at

Ontroerend en komisch drama over ver-
lies en verwerking, liefde en verzoening. 
Met schitterende vertolkingen van onder 

andere Oscarwinnaar J.K. Simmons (‘Whiplash’) 
en Julie Delpy (‘Before Sunrise’).

Na het verlies van zĳ n vrouw verhuist Bill Ponder 
met zĳ n zoon Wes vanuit hun dorp naar de grote stad, 
in een poging een nieuwe start te maken. Met vallen 
en opstaan proberen ze hun ontwortelde leven weer 
op de rails te krĳ gen. En ondanks alle pĳ n  gloort er 
voor allebei een nieuwe liefde. Wes ontmoet Lacy, 

NIEUWE FILMSNIEUWE FILMS

ROBERT DOISNEAU

MOZART
IN LOVE

THE BACHELORS

GABRIEL AND THE MOUNTAIN
[GABRIEL E A MONTANHA] 

continent echt wil gaan ontdekken, verandert zĳ n 
manier van reizen. Hĳ  trekt de gebieden dieper in 
en laat zich leiden door nieuwe vriendschappen en 
rauwe emoties. Zo bereikt hĳ  de berg Mulanje in 
Malawi, wat zĳ n laatste bestemming zal worden. 
Want tĳ dens een te haastige klim verongelukt de 
backpacker.

Barbosa verbeeldt deze reis – en wat die voor 

Gabriel heeft betekend – door met de camera in zĳ n 
voetsporen te treden, wat resulteert in deze roadmo-
vie, biopic en reconstructie van de laatste maanden 
voor het ongeluk. 

Brazilië, Frankrijk 2017 130 min. Regie Fellipe 
Barbosa 
     24 EN 25 JUNI  3a

★★★★ NRC ★★★★ de Volkskrant 
★★★★ Cinema.nl/ VPRO

Verkrĳ gbaar via www.cineville.nl/pas  * Specials uitgezonderd: Film & Food

OOK TE ZIEN IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN IN ONZE
ONLINE FILMZAAL
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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

Abonnee worden
van onze Filmkrant?

Woon je binnen Hilversum dan is 
deze service gratis. Voor abonnees 

buiten Hilversum vragen we een 
bĳ drage van € 12,-. 
Mail je adres naar:

info@fi lmtheaterhilversum.nl

Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com

‘s-Gravelandseweg 46-A | Hilversum
www.deoogkas.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

YOGA

www.michaelhulst.nl
     06 33788976

Yoga in de tuinYoga in de tuin

creëren

Bewust

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

GROEST 110A, HILVERSUM
TEL. 035-6246341

Interieuradvies op maat

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

Pijn?
 Acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

Tel. 06-130 875 16
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl 

DO 21 JUNI 
13:30 Utøya 22. juli
13:45 The Bachelors
14:00 The Bookshop
15:20 Beast
15:45 Lean on Pete
16:10 Don’t Worry, He Won’t get...
17:30 Tanzania Transit
18:30 The Bachelors
19:00 The Bookshop
19:15 Utøya 22.juli
20:30 Beast
21:05 Jeune Femme
21:20 Don’t Worry, He Won’t get...

VR 22 JUNI 
13:30 Utøya 22. juli
13:45 Jeune Femme
14:00 The Bookshop
15:20 Beast
15:45 Klanken van Oorsprong
16:10 Don’t Worry, He Won’t get...
17:30 Mozart in Love
18:45 The Bachelors
19:00 The Bookshop
19:35 Utøya 22. juli
20:45 Lean on Pete
21:15 Don’t Worry, He Won’t get...
21:30 Beast

ZA 23 JUNI 
13:30 Casper & Emma Maken Theater
13:45 Jeune Femme
14:00 Voorpremiere: Voyage  
 of Time: Life’s Journey
15:20 Het Ongeloofl ĳ ke Verhaal...
15:45 The Bachelors
16:00 The Bookshop
17:10 Isle of Dogs
17:45 Down to Earth
18:45 The Bookshop
19:15 Jeune Femme
19:40 Utøya 22. juli
21:00 Don’t Worry, He Won’t get...
21:15 Lean on Pete
21:30 Beast

ZO 24 JUNI 
11:00 De Wilde Stad
11:15 Casper & Emma Maken Theater
11:30 Film&Literatuur:  
 On Chesil Beach
12:45 Garden of Life
13:10 Het Ongeloofl ĳ ke Verhaal...
13:45 The Bachelors
14:20 Jeune Femme
14:55 Utøya 22. juli
15:45 The Bookshop
16:20 Don’t Worry, He Won’t get...
16:45 Beast
18:15 The Bookshop
18:35 Klanken van Oorsprong
18:55 Voorpremiere: The Mercy
20:25 Lean on Pete
20:50 Gabriel e a Montanha
21:05 Beast

MA 25 JUNI 
13:30 The Bachelors
13:45 Jeune Femme
14:00 The Bookshop
15:30 SCENECS: 
 Documentaries at Sea
15:45 Gabriel e a Montanha
16:10 Lean on Pete
17:40 Utøya 22. juli
18:20 Don’t Worry, He Won’t get...
19:00 The Bookshop
19:30 SCENECS: LGBT
20:35 Robert Doisneau
21:10 Beast
21:25 Utøya 22. juli

DI 26 JUNI 
13:30 Utøya 22. juli
13:45 Beast
14:00 The Bookshop
15:20 SCENECS: Short Fictions
15:55 Jeune Femme
16:10 The Bachelors
17:15 Finding Your Feet
18:45 The Bookshop
19:00 SCENECS: At eye level
19:30 Utøya 22. juli
20:55 Don’t Worry, He Won’t get...
21:10 Jeune Femme
21:25 Beast

WO 27 JUNI 
13:30 Het Ongeloofl ĳ ke Verhaal...
13:45 The Bachelors
14:00 The Bookshop
15:15 Utøya 22. juli
15:45 SCENECS: 
 The condition of living
16:10 Lean on Pete
17:10 My Generation
18:30 Jeune Femme
18:45 The Trip to Spain
19:00 SCENECS: 
 The Experience of life
20:30 Beast
20:55 The Bookshop
21:15 Don’t Worry, He Won’t get...

DO 14 JUNI 
13:30 Utøya 22. juli
13:45 Don’t Worry, He Won’t get...
14:00 The Bookshop
15:20 The Bachelors
16:00 Jeune Femme
16:15 Lean on Pete
17:20 My Generation
18:00 Garden of Life
18:45 The Bookshop
19:10 Jeune Femme
19:35 Utøya 22. juli
20:55 Lean on Pete
21:10 Don’t Worry, He Won’t get...
21:25 The Bachelors

VR 15 JUNI 
13:30 Jeune Femme
13:45 The Bachelors
14:00 The Bookshop
15:30 Utøya 22. juli
15:45 Don’t Worry, He Won’t get...
16:10 Lean on Pete
17:20 The Bachelors
18:00 Tanzania Transit
19:00 The Bookshop
19:20 Utøya 22. juli
19:35 Jeune Femme
21:10 Lean on Pete
21:25 Don’t Worry, He Won’t get...
21:40 Isle of Dogs

ZA 16 JUNI 
13:30 Buurman & Buurman
13:45 Casper & Emma Maken Theater
14:00 Jeune Femme
15:00 The Bookshop
15:30 Utøya 22. juli
16:00 Lean on Pete
17:10 ARTS IN CINEMA: Caravaggio 
17:30 My Generation
18:45 The Bachelors
19:00 The Bookshop
19:15 Utøya 22. juli
20:45 Don’t Worry, He Won’t get...
21:10 Jeune Femme
21:25 Lean on Pete

ZO 17 JUNI 
11:00 Casper & Emma Maken Theater
11:15 ARTS IN CINEMA: Hitler  
 versus Picasso and the Others
11:30 Mozart in Love
12:45 Garden of Life
13:05 Buurman & Buurman
13:35 Jeune Femme
14:20 Utøya 22. juli
14:35 The Bookshop
15:35 Don’t Worry, He Won’t get...
16:10 Lean on Pete
16:45 The Bachelors
17:50 Ubiquity
18:35 Jeune Femme
18:50 The Bookshop
19:35 Utøya 22. juli
20:35 The Cakemaker
21:00 Darkest Hour
21:25 Isle of Dogs

MA 18 JUNI 
13:45 The Bachelors
14:00 The Bookshop
15:45 Utøya 22. juli
16:10 ARTS IN CINEMA: Hitler  
 versus Picasso and the Others
16:25 Don’t Worry, He Won’t get...
17:35 Garden of Life
18:30 Jeune Femme
18:50 The Bookshop
19:15 Utøya 22. juli
20:30 Visages Villages
21:00 Don’t Worry, He Won’t get...
21:10 Lean on Pete

DI 19 JUNI 
13:30 Utøya 22.juli
13:45 The Bookshop
14:00 Lean on Pete
15:20 Jeune Femme
15:55 Don’t Worry, He Won’t get...
16:25 The Bachelors
17:25 Garden of Life
18:45 Jeune Femme
19:00 The Bookshop
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Tomas Ross
20:45 Utøya 22. juli
21:00 Tinker Tailor Soldier Spy
21:15 Don’t Worry, He Won’t get...

WO 20 JUNI 
13:30 Casper & Emma Maken Theater
13:45 The Bachelors
14:00 The Bookshop
15:15 Het Ongeloofl ĳ ke Verhaal...
15:45 Utøya 22. juli
16:10 Lean on Pete
17:05 Tanzania Transit
17:35 My Generation
18:30 Film & Food:   
 The Trip to Spain
18:40 Utøya 22. juli
19:00 The Bookshop
19:20 Don’t Worry, He Won’t get...
21:10 Jeune Femme
21:30 Beast

DO 7 JUNI 
13:30 Jeune Femme
13:45 Mozart in Love
14:00 The Bookshop
15:30 La Villa
15:50 Garden of Life
16:10 Lean on Pete
17:25 Ubiquity
17:40 Oh Lucy!
19:00 The Bookshop
19:15 My Generation
19:35 Jeune Femme
21:00 Lean on Pete
21:15 Under The Tree
21:30 Isle of Dogs

VR 8 JUNI 
13:30 Lean on Pete
13:45 My Generation
14:00 The Bookshop
15:30 La Villa
15:55 Jeune Femme
16:15 Mozart in Love
17:40 Garden of Life
17:55 Under The Tree
19:00 The Bookshop
19:15 Mozart in Love
19:45 Jeune Femme
21:15 Lean on Pete
21:30 La Villa
21:45 Isle of Dogs

ZA 9 JUNI 
13:30 Buurman & Buurman
13:45 Garden of Life
14:00 The Bookshop
14:55 Casper & Emma Maken Theater
15:20 La Villa
16:10 Lean on Pete
16:45 Jeune Femme
17:30 My Generation
18:45 Mozart in Love
19:00 The Bookshop
19:15 Jeune Femme
21:00 The Death of Stalin
21:15 Lean on Pete
21:30 Isle of Dogs

ZO 10 JUNI 
11:00 Casper & Emma Maken Theater
11:15 Finding Your Feet
12:25 Buurman & Buurman
12:50 Blue
13:30 11 Friese Fonteinen
14:00 The Bookshop
14:25 Jeune Femme
15:10 Lean on Pete
16:10 Isle of Dogs
16:25 La Villa
17:35 Garden of Life
18:20 The Bookshop
18:35 My Generation
19:10 Ubiquity
20:20 Mozart in Love
20:35 Lean on Pete
20:55 Tully

MA 11 JUNI 
13:30 Jeune Femme
13:45 Lean on Pete
14:00 The Bookshop
15:30 My Generation
16:10 Mozart in Love
16:25 Normandie Nue
17:20 Garden of Life
18:30 Jeune Femme
18:45 La Villa
19:00 The Bookshop
20:30 Kunstmaand: The End of Fear
20:55 Lean on Pete
21:10 Isle of Dogs

DI 12 JUNI 
13:30 Garden of Life
13:45 La Villa
14:00 The Bookshop
15:05 Jeune Femme
15:55 Ubiquity
16:10 Lean on Pete
17:05 My Generation
17:35 Under The Tree
18:50 Mozart in Love
19:05 The Bookshop
19:25 Jeune Femme
20:55 Lean on Pete
21:15 Isle of Dogs
21:30 The Death of Stalin

WO 13 JUNI 
13:30 Casper & Emma Maken Theater
13:45 Mozart in Love
14:00 The Bookshop
15:15 Jeune Femme
15:50 La Villa
16:10 Lean on Pete
17:15 Isle of Dogs
18:00 11 Friese Fonteinen
19:00 The Bookshop
19:15 My Generation
19:35 Jeune Femme
21:00 Lean on Pete
21:15 Don’t Worry, He Won’t get...
21:30 Utøya 22. juli

 Kinder- en familiefi lms
 Premièrefi lm voor € 6,50

* Buurman & Buurman 
 Hebben Een Nieuw Huis!
* Don't Worry, He Won't  
 Get To Far On Foot
* Het Ongeloofl ĳ ke Verhaal  
 Van De Mega Grote Peer

‘Disobedience’ is een romantisch drama 
van regisseur Sebastián Lelio (‘Gloria’, 
‘A Fantastic Woman’). Een meeslepend 

verhaal over een verboden liefde. 
Na de dood van haar vader, een rabbĳ n, keert 

Ronit terug naar de besloten orthodox joodse ge-
meenschap waaruit ze verbannen was. Als ze weer 
contact krĳ gt met haar jeugdvriendin Esti zorgt dat 
voor controverse binnen de gemeenschap. “Een boei-
ende kĳ k op liefde, geloof, seksualiteit en vrĳ heid,” 
schrĳ ft The Hollywood Reporter. 

Met hoofdrollen voor Rachel Weisz (‘The Lobster’) 

en Rachel McAdams (‘The 
Notebook’, ‘Spotlight’). 
De fi lm is gebaseerd op 
het gelĳ knamige boek van 
Naomi Alderman.

Ierland, VK, VS 
2017 114 min. Regie 
Sebastián Lelio Met 
Rachel McAdams, 
Rachel Weisz, 
Alessandro Nivola
     VANAF 12 JULI  
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Ter ere van het 50-jarig jubileum van 
Stanley Kubricks ‘2001: A Space Odys-
sey’ wordt de fi lm opnieuw uitgebracht 

in 4K. 2001: ‘A Space Odyssey’ geldt als mĳ lpaal 
in de fi lmgeschiedenis. 

Onder de aanprĳ zing "An epic drama of adventure 
and exploration" leverde Stanley Kubrick (1928-1999) 
een beklemmende vertelling af over de oorsprong van 
de mens, zĳ n sprong in de ruimte en de opstand van 
een zelfdenkende computer die de bemanning van 

een ruimteschip gĳ zelt. De 
fi lm kreeg een Oscar (Best 
Special Visual Effects) en 
vier Oscarnominaties.

VS, GB 1968 159 min. 
Regie Stanley Kubrick  
Met Keir Dullea en de 
stem van Douglas Rain
     VERWACHT IN JULI   
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FILMQUIZ BĲ  DE VORSTIN
Filmkenners opgelet! In aanloop naar het SCENECS fi lmfestival van 

22 t/m 29 juni organiseert de Vorstin op woensdag 13 juni voor het 
eerst een FILMquiz. Doe mee met een groepje van max. 5 personen 
en maak kans op leuke prĳ zen en natuurlĳ k eeuwige roem. Kĳ k voor 
meer info op www.devorstin.nl.

Documentaries at sea 
Twee documentaires die zich afspelen op zee.  Met o.a. de 

Poolse documentaire ‘Our little town of Batory’, waarin 
een groep oud-medewerkers van een cruiseschip terug in de 
tĳ d gaat om herinneringen aan de glorietĳ den op te halen.

The Experience of life
Het leven biedt ervaringen die een mens vormen. De vier 

fi lms in dit blok laten zien wat ervaringen met je doen 
en hoe ze je maken tot wie je bent.

The condition of living
Deze vier documentaires laten zien dat het leven niet voor 

iedereen even makkelĳ k en gewoon is. Het leven met een 
beperking of een ziekte heeft grote invloed op de invulling 
van je dagelĳ ks leven. Maar als je er het beste van maakt, dan 
heb je op je laatste dagen iets moois om op terug te kĳ ken.

At eye level
Dat je je eigen familie niet kunt kiezen weet iedereen. Maar 

als je als 11-jarige wees op zoek gaat naar je vader, dan 
kan de man die je vindt totaal anders zĳ n dan je had verwacht

Short Fictions 
Zes korte fi ctiefi lms van over de hele wereld. Met o.a. 

‘Superprize’, waarin een beveiliger een auto in de loterĳ  
wint, een prĳ s die hem door mensen om hem heen niet 
wordt gegund. Of hĳ  de auto verdient is een ander verhaal.

LGBT
Vier fi lms over gays en transgenders, met o.a. ‘Mathias’. 

Een zoektocht naar zĳ n identiteit waarbĳ  zĳ n transfor-
matie grote invloed heeft op de werkvloer. 

‘The Mercy’ vertelt het verhaal van 
de legendarische solozeiler Donald 
Crowhurst, die in 1968 besloot mee te 

doen aan de Golden Globe Race. Hĳ  zou vervol-
gens dagen alleen op de oceaan verblĳ ven, met 
vergaande gevolgen...

Op zoek naar erkenning en geld om zĳ n nood-
lĳ dende bedrĳ f te redden, besluit de Engelse ama-
teurzeiler Donald Crowhurst (Colin Firth, ‘The King’s 
Speech’) om mee te doen aan de Golden Globe Race, 
een non-stop solo zeilrace om de wereld. In oktober 
1968 verlaat hĳ  met een zelfgebouwde boot de haven 
van Teignmouth in Devon, zĳ n vrouw (Rachel Weisz, 
‘The Lobster’) en kinderen op de kade achterlatend. 
Al snel blĳ kt dat hĳ  het avontuur volledig heeft on-

derschat. Zĳ n boot is niet zeewaardig en hĳ  heeft 
veel te weinig ervaring. In een wanhopige poging om 
gezichtsverlies en een fail-
lissement te voorkomen, 
neemt hĳ  een besluit met 
verstrekkende gevolgen. 

Verenigd Koninkrijk 
2017 102 min. Regie 
James Marsh Met Colin 
Firth, Rachel Weisz
     VANAF 5 JULI 
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Voorpremière op 
zondag 24 juni!

De documentaire ‘Voyage of Time: Life’s 
Journey’ beschrĳ ft het ontstaan van het 
universum. Oogverblindende beelden 

schetsen de oorsprong en de uiteindelĳ ke on-
dergang van de aarde en het heelal, van het 
ontstaan tot het einde. Daarbĳ  komen de won-
derlĳ ke bestaansvormen van de kleinste ecosys-
temen tot de grootste kosmische krachten en 
alles daartussenin voorbĳ . De beelden worden 
begeleid door de voice-over van tweevoudig 
Oscarwinnares Cate Blanchett.

Deze fi lm is het levenswerk 
van Terrence Malick (‘The 
Tree of Life’, ‘Badlands’, 
‘The Thin Red Line’) 
waarin hĳ  een hommage 
brengt aan de aarde en het 
leven. Meer dan dertig jaar 
werkte hĳ  aan dit project.

VS 2016 93 min. Regie 
Terrence Malick
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Voorpremière op 
zaterdag 23 juni!

Ma 25 juni 15.30 uur Verzamelprogramma: 107 min.

Ma 25 juni 19.30 uur Verzamelprogramma: 90 min. 

Di 26 juni 15.20 uur Verzamelprogramma: 88 min. 

Di 26 juni 19.00 uur Verzamelprogramma: 103 min. 

Wo 27 juni 15.45 uur Verzamelprogramma: 112min.

Wo 27 juni 19.00 uur Verzamelprogramma: 112min.

2001: A SPACE ODYSSEY 
(50TH ANNIVERSARY)

WORDT VERWACHTWORDT VERWACHT

THE MERCY

VOYAGE OF TIME: 
LIFE’S JOURNEY

DISOBEDIENCE

Let op!
Van donderdag 28 juni 

t/m woensdag 4 juli 
zĳ n wĳ  gesloten.

Entreeprĳ zen: Normaal € 9,00 65-plus € 8,00 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfi lms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 8,00 Cineville € 19,95 per maand
Dagelĳ ks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Wĳ  accepteren alleen pin!

7 T/M 27 JUNI 2018Van 22 t/m 29 juni vindt in Hilversum de twaalfde editie van het SCENECS 
International Debut Film Festival plaats. Debuterende fi lmmakers krĳ gen 
de kans te laten zien wat ze in hun mars hebben. Het festival vindt groten-

deels plaats in de VUE bioscoop aan de markt en de spetterende prĳ suitreiking 
is in Studio21 op het Media Park. Maar zoals al vele jaren gebruikelĳ k, draait een 
aantal hoogtepunten uit het programma ook in het fi lmtheater. De buitenlandse 
fi lms zĳ n Engels ondertiteld. Langere toelichtingen, trailers en de complete pro-
grammering vind je op www.scenecs.com.

I N T E R N A T I O N A L

SCENECS INTERNATIONAL DEBUT FILM FESTIVAL


