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Fenomenale vrouwen 
op zoek naar zelfstandigheid
Twee edities van 
Hilversum in Gesprek 
deze maand!
Beleef het Cinekid Festival 
tijdens de herfstvakantie



COMPETENCIA 
OFICIAL

Het klinkt misschien gek, dat er een satirische film wordt 

gemaakt over de filmindustrie. Met drie grote sterren, die 

hun eigen carrière op de hak nemen. Dat is namelijk precies 

wat er gebeurt in het Spaanstalige ‘Competencia Oficial’. 

Penélope Cruz speelt de beroemde filmmaker Lola Cuevas, die 

door een miljardair wordt ingehuurd in een filmhit te maken. 

De hoofdrollen worden gespeeld door Hollywood hartenbre-

ker Félix Rivero (Antonio Banderas) en de grensverleggende 

theateracteur Iván Torres (Oscar Martínez). De verhoudingen 

tussen een veeleisende regisseur en diverse types acteurs 

vormen de rode draad in het verhaal. Met veel humor wordt 

op de filmindustrie gereflecteerd – iets waar de industrie zelf 

zich overigens niet druk om maakt. Het is tenslotte wel weer 

een vermakelijke film.

 

Spanje, 2021 115 min. Regie Mariano Cohn, Gastón 

Duprat Met Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar 

Martínez 3at Vanaf 13 oktober

Wie wat bewaart, die heeft wat. Zo denken filmdistributeurs 

er ook over. Na een hele warme zomer breekt de herfst aan 

en zoeken mensen de filmzalen weer vaker op. In het najaar 

worden daarom prachtige films uitgebracht: prijswinnaars 

van internationale filmfestivals, heerlijke feelgood films en 

flink wat uitstekende documentaires. Deze oktobermaand 

valt één thema extra op: de levens van vrouwen, zoals ze écht 

(kunnen) zijn. Zo draaien we deze maand het prachtige ‘Good 

luck to you, Leo Grande’, waarin weduwe Emma Thompson 

al haar zorgvuldig opgebouwde muurtjes moet afbreken als 

ze haar seksleven weer leven in probeert in te blazen met de 

hulp van een sekswerker. ‘Les Passagers de la Nuit’ neemt ons 

mee in het leven van Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) die na 

haar echtscheiding bij de radio gaat werken. En in ‘Un Beau 

Matin’ volgen we de herkenbare beslommeringen van jonge 

moeder Sandra, fenomenaal gespeeld door Léa Seydoux, die 

de zorg voor haar dochter, haar vader die achteruit gaat en 

haar affaire met een oude vriend moet zien te combineren. 

Ook voor liefhebbers van documentaire hebben we met ‘Beste 

Meneer Bouterse’, ‘Cow’, ‘Het Verzwijgen’, ‘Puinhoop’ en 

‘Wild Port of Europe’ voor ieder wat wils. Een ander hoogte-

punt: op 29 oktober gaan we een Coldplay-concert in Buenos 

Aires livestreamen. In de herfstvakantie zijn we de hele week 

om 10.00 uur open en vertonen we in samenwerking met kin-

derfilmfestival Cinekid een uitgebreid familiefilmprogramma. 

Genoeg te beleven dus!

Tot in onze filmzalen, 

Marloes den Hoed

Programmeur

Wie wat bewaart, die heeft wat
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LES 
PASSAGERS 
DE LA NUIT

In ‘Les Passagers de la Nuit’ beleven we 

het Parijs van de jaren tachtig samen 

met Charlotte Gainsbourg als Elisabeth, 

die na haar echtscheiding opnieuw haar 

weg in het leven moet vinden. Om zich-

zelf en haar tieners Matthias en Judith 

te onderhouden moet Elisabeth voor 

het eerst geld verdienen en ze vindt een 

baan als telefoniste bij een nachtelijke 

radioshow, die ze zelf luistert tijdens 

slapeloze nachten. Eén van de bellers is 

een dakloos meisje van vijftien, Talulah. 

Elisabeth neemt haar tijdelijk in huis, en 

Fenomenale vrouwen

GOOD LUCK 
TO YOU, LEO 

GRANDE
De rol van gepensioneerde lerares en 

weduwe Nancy Stokes lijkt speciaal voor 

Emma Thompson geschreven. Wanneer 

haar man Robert overlijdt, gaat Nan-

cy op zoek naar een nieuw avontuur. 

Ze had 31 jaar lang alleen maar seks 

om haar man een plezier te doen, en 

haar nieuwe avontuur brengt Nancy 

in contact met sekswerker Leo. In de 

zoektocht naar Nancy’s seksuele zelf-

verzekerdheid wordt geen blad voor de 

mond genomen, maar “plat” is de film 

zeker niet te noemen. Regisseur Sophie 

Hyde (‘Animals’) weet de perfecte balans 

te vinden tussen het behandelen van 

gevoelige onderwerpen en de nodige humor – die weer op de juiste manier wordt 

ingezet door Emma Thompson. Emma en tegenspeler Daryl McCormack (‘Peaky 

Blinders’) hebben ook nog eens de juiste chemie. Een luchtige, grappige film die 

aan alle kanten klopt en bijdraagt aan het beeld van sterke vrouwen anno 2022. 

VK, 2022 97 min. Regie Sophie Hyde Met Emma Thompson, Daryl 

McCormack 4st Vanaf 13 oktober

al gauw speelt ze een belangrijke rol in het gezin. Mede dankzij het sterke acteerspel 

van Charlotte Gainsbourg voelt de film intiem, de gezinsdynamiek is bijna tastbaar. 

Frankrijk, 2022 111 min. Regie Mikhaël Hers Met Charlotte Gainsbourg, 

Emmanuelle Béart, Noée Abita 4sht Vanaf 6 oktober

www.filmtheaterhilversum.nl

Twee sterke actrices zijn deze maand te zien in de rol van een vrouw op zoek naar zelfstandigheid, op twee 
totaal verschillende manieren in beeld gebracht. Ouderwetse rolpatronen in een huwelijk – en vooral het 
nadeel daarvan – vormen het uitgangspunt van deze twee films. Er worden geen bh’s verbrand, maar met 
humor, kalmte en sympathie wordt het belang van zelfstandig zijn onderstreept.

3



Van Europese komaf
BOILING POINT

Eén lange avond zeer dicht op de huid van een chef-kok 

in een goedlopend restaurant in Londen: dat is ‘Boiling 

Point’. In één indrukwekkend lange take zien we chef-kok 

Andy Jones (Stephen Graham) die in zijn populaire Lon-

dense restaurant een avond lang al zijn professionele en 

persoonlijke problemen moet zien te balanceren. En dat 

lukt maar net. Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 

Warenautoriteit zet het personeel op scherp terwijl het 

overboekte restaurant zich al begint te vullen met gasten. 

En dan verschijnt er ook nog een hautaine restaurantcriticus 

ten tonele. Een heerlijk spannende one-taker waarbij je 

regelmatig je adem in zult houden.

 

UN BEAU MATIN
Alleenstaande moeder Sandra (een prachtige rol van Léa 

Seydoux) woont samen met haar achtjarige dochter in een 

klein appartementje in Parijs. Naast het zorgen voor haar 

dochter en haar drukke baan als tolk gaat Sandra regel-

matig op bezoek bij haar vader, een oud professor die lijdt 

aan een neurodegeneratieve ziekte waardoor hij niet meer 

zelfstandig kan wonen. Regisseur Mia Hansen- Løve gunt 

ons een ontroerend maar nergens sentimenteel inkijkje in 

het leven van een jonge vrouw die met herkenbare thema’s 

worstelt.  Inspiratie voor het script haalde ze deels uit haar 

eigen ervaringen met de ziekte van haar vader.  Een van de 

hoogtepunten van het filmfestival van Cannes dit jaar, waar 

LAS BESTIAS
Antoine en zijn vrouw Olga runnen een biologische boer-

derij in een dorp in Galicië, de noordwestelijke regio van 

Spanje. Hoewel het Franse echtpaar haar best doet te inte-

greren in de gemeenschap, blijft de plaatselijke bevolking 

hen zien als indringers. Hun verzet tegen een windmolen-

park zet de verhoudingen op scherp. ‘Las Bestias’ is een 

zinderende Spaanse thriller van de Oscargenomineerde 

regisseur Rodrigo Sorogoyen (‘Madre’) over de klassieke 

tegenstellingen tussen nieuwkomers en locals, progressivi-

teit en behoudzucht. Een hedendaagse, broeierige western 

over hoe je verder moet als een lokale gemeenschap je 

niet wil accepteren.

Verenigd Koninkrijk 95 min. Regie Philip Barantini 

Met Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham 

4tdh Vanaf 6 oktober

Spanje, Frankrijk, 2022 137 min. Regie Rodrigo 

Sorogoyen Met Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera 

4tdVanaf 20 oktober

de film het Europa Cinemas Label voor Beste Europese film won. 

Frankrijk, Duitsland 112 min. Regie Mia Hansen-Løve 

Met Léa Seydoux, Melvil Poupaud 1t Vanaf 27 oktober
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Een aantal grote titels komen van dichtbij. Engelse, Franse, Belgische en Spaanse filmmakers brengen een 
mooie diversiteit aan verhalen naar het grote doek. Over familieperikelen, acceptatie, toekomstdromen en 
een eigen plek in de wereld vinden.

MRS. 
HARRIS 

GOES TO 
PARIS

In deze charmante boekverfilming volgen 

we het verhaal van een ogenschijnlijk 

gewone Britse huishoudster en wedu-

we Ada Harris (Lesley Manville) in de 

jaren ’50. Wanneer ze op een van haar 

schoonmaakadressen een jurk van Chris-

tian Dior aantreft, heeft ze al snel nog 

maar één wens: zelf zo’n jurk bezitten. 

Haar man, die nooit terugkeerde uit de 

oorlog, laat haar een weduwepensioen 

na. Ada besluit naar Parijs te vertrekken 

om couturedroom waarheid te maken. 

Eenmaal in Parijs sluit ze vriendschap met 

TORI ET 
LOKITA

De gebroeders Dardenne zijn eindelijk 

terug! Met ‘Tori et Lokita’, een ingetogen 

drama over twee tieners die zijn Afrika 

ontvlucht en in België terecht zijn geko-

men. De harde realiteit van het vluch-

telingenleven brengt Tori en Lokita tot 

elkaar. Samen proberen ze een leven 

op te bouwen als broer en zus. Een ver-

blijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen, 

waardoor ze van verschillende kanten 

in het nauw worden gedreven. Tori en 

Lokita lijken onzichtbaar voor de wereld 

om hen heen, maar gelukkig hebben ze 

elkaar. Net als in hun eerdere films werk-

ten de Dardennes met onervaren acteurs 

en  houden ze de kijker een spiegel voor. 

Een zeer actueel verhaal dat middels Tori 

en Lokita een gezicht geeft aan mensen 

voor wie velen geen plek lijken te willen maken. Eerder dit jaar ging ‘Tori et Lokita’ 

in première op het filmfestival in Cannes, waar de film de speciale prijs won.

 

België, 2021 88 min. Regie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Met Pablo 

Schils, Mbundu Joely, Tijmen Govearts 4gat Vanaf 20 oktober

de boekhouder van het modebedrijf en raakt ze steeds dichter betrokken bij het 

dynamische modehuis. Een charmante feelgoodfilm, gebaseerd op het boek 1958 

‘Mrs. ‘Arris Goes to Paris’ van Paul Gallico dat al twee keer eerder verfilmd werd. 

Verenigd Koninkrijk 115 min. Regie Anthony Fabian Met Lesley Manville, 

Isabelle Huppert, Christian McKay 1t Vanaf 20 oktober
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COW
De documentaire over koe Luma is “een film over de dagelijkse 

werkelijkheid van een melkkoe en de erkenning van de gewel-

dige dienst die ze ons bewijst”, aldus regisseur Andrea Arnold. 

In ‘Cow’ volgt regisseur Andrea Arnold (‘Fish Tank’, ‘American 

Honey’) het dagelijkse leven van een melkkoe. De camera zit 

zo dicht op haar huid dat zij de filmmaakster regelmatig omver 

loopt. Het resultaat is een intiem en puur portret. In een tijd 

waarin het belang van empathisch vermogen overal benadrukt 

wordt, is er ruimte voor mens én dier. 

Documentaires
De natuur speelt een grote rol in de documentaires die in oktober uitkomen, vooral in combinatie met de 

invloed van de mens. Indrukwekkende verhalen, rechtstreeks uit het leven gegrepen. 

BESTE MENEER 
BOUTERSE

Nadat de ex-president is veroordeeld voor moord, blijft het 

Surinaamse volk bitter verdeeld. Voor- en tegenstanders van 

Desi Bouterse zijn niet in staat om de turbulente geschiedenis 

van het land achter zich te laten. Filmmaker Ananta Khemradj wil 

dat Surinamers het gesprek met elkaar aangaan, om daarna als 

land samen verder te kunnen. Ananta wil met haar documentaire 

een proces van heling op gang brengen voor haar landgenoten, 

maar worstelt met de vraag of ze Bouterse wel of geen podium 

moet geven. Een persoonlijke film van een filmmaakster die bijna 

bezwijkt onder de verantwoordelijkheid die ze voelt.

WILD PORT 
OF EUROPE

Filmmakers Willem Berents en Melanie Kutzke ontdekten een 

verrassende diversiteit aan flora en fauna in het havengebied 

van Rotterdam en Moerdijk, die ze voor deze documentaire 

vast wisten te leggen. In een landschap waar de mens con-

tinu alles verandert, pakken egels, bunzingen, kleine man-

telmeeuwen, een torenvalk, konijnen en zelfs zeehonden 

en exotische wolhandkrabben hun kansen en maken daarbij 

veelal opmerkelijke keuzes. 

VK, 2021 93 min. Regie Andrea Arnold 4a  
Vanaf 6 oktober

Nederland, 2022 87 min. Regie Willem Berents 2a 
Vanaf 20 oktober

Nederland, Suriname, 2022 62 min. Regie Ananta 

Khemradj 3at Vanaf 6 oktober
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EL HOUB
In ‘El Houb’ (de liefde) gaat de Marokkaans-Nederlandse Karim 

het gesprek aan met zijn familie over zijn homoseksualiteit. 

Het is de eerste speelfilm die de gevoeligheid rond coming-out 

in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar 

maakt. De film beleefde zijn wereldpremière op het prestigi-

euze Frameline Film Festival in San Francisco.

Op vrijdag 14 oktober is een speciale Kijk Ons verto-

ning, waarbij hoofdrolspeler Fahd Larhzaoui na afloop 

van de voorstelling aanwezig is om vragen van bezoekers 

te beantwoorden.

Nederlandse drama’s
Nederlandse films hebben een speciaal plekje in ons hart. Deze maand staan er drie sterke drama’s van 
eigen bodem op het programma. Nieuwe gezichten en gevestigde namen vertolken indrukwekkende verha-
len.

NARCOSIS
De debuutfilm van Martijn de Jong is dit jaar de Nederlandse 

inzending voor de Oscars. In ‘Narcosis’ spelen Thekla Reuten 

en Fedja van Huêt, die beiden al eens eerder te zien waren in 

Oscarwaardige Nederlandse films. Huêt speelde in ‘Karakter’ 

(1998), die de prijs voor Beste Internationale Film won. ‘De 

Tweeling’, met een rol voor Reuten, was in 2004 genomineerd. 

In ‘Narcosis’ komt John (Huêt) na een professionele duik niet 

meer boven. Zijn vrouw Merel (Reuten) ontwijkt alles wat 

er met zijn dood te maken heeft. Zijzelf en haar twee jonge 

kinderen raken verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden. 

ZEE VAN TIJD
Hoe ga je als ouder verder als je het ergst denkbare over-

komt – het verlies van een kind? In het ontroerende drama 

‘Zee van Tijd’ zeilen Lucas en Johanna in de jaren ’80 met 

hun zoontje Kai de wereld rond. Midden op de Atlantische 

Oceaan verandert alles, wanneer Kai spoorloos verdwijnt. 

In hun wanhopige pogingen om overeind te blijven drijven 

Lucas en Johanna steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later 

regisseert Lucas een toneelstuk over het verlies van hun zoon. 

De vroegere  geliefden ontmoeten elkaar weer: de tijd heeft 

niet alle wonden geheeld. Reinout Scholten van Aschat en 

zijn vader Gijs Scholten van Aschat spelen Lucas als jonge en 

oudere man. ‘Zee van Tijd’ was dit jaar de openingsfilm van 

het Nederlands Film Festival. 

Nederland, 2021 102 min. Regie Shariff Nasr  

Met Fahd Larhzaoui, Nasrdin Dchar 4gtdh  
Vanaf 13 oktober

Nederland, 2020 116 min. Regie Theu Boermans  

Met Reinout Scholten van Aschat, Gijs Scholten van 

Aschat, Sallie Harmsen 4at Vanaf 13 oktober

Nederland, 2022 111 min. Regie Martijn de Jong  

Met Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Sepp Ritsema 

4at Vanaf 20 oktober
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ROBOTBROER 
De twaalfjarige Alberte leeft in een toekomstige high-tech 

wereld: de klimaatcrisis is opgelost, mensen leven in vrede 

samen en robots werken als persoonlijke assistenten. Toch 

is Alberte’s leven geen feestje. Ze schaamt zich voor haar 

onhandige robot Robbi, die eruitziet als een grote fluffy teddy 

beer. Alles verandert als ze voor haar verjaardag een spiksplin-

ternieuwe humanoid krijgt, genaamd Konrad. Alberte wordt 

razend populair door haar nieuwe mensachtige en mega ge-

avanceerde robot. Maar is haar connectie met Konrad genoeg 

voor echte vriendschap? Denemarken, 2022 84 min. Regie Frederik Nørgaard 

Nederlands gesproken • 8+

MINI-ZLATAN & 
OOM BESTIE 

Voor Ella is Tommy, haar favoriete oom, de belangrijkste per-

soon in haar leven. Ze doen de leukste dingen samen. Behalve 

voetballen, dat doet ze liever in haar eentje. Als haar ouders 

op vakantie gaan maakt Ella zich klaar om een week te gaan 

logeren bij Tommy. Maar het uitje loopt anders dan gepland 

als Steve plots op de stoep staat, de nieuwe vriend van Tommy. 

Ze moet haar lievelingsoom nu opeens delen en voelt zich 

buitengesloten.

Zweden, Noorwegen, Nederland, 2022 80 min. 

Regie Christian Lo Nederlands gesproken • 6+

CINEKID SHORTS: 
MET JE HOOFD 
IN DE WOLKEN

Ontdek nieuwe werelden met deze zes mooie, grappige en 

avontuurlijke korte films, speciaal geselecteerd voor de aller-

kleinsten! In minder dan een uur komen verschillende verhalen 

aan bod. Vlieg mee met het schattige draakje Boris, breng 

samen met Luce een rots terug naar huis, stap in het ruimte-

schip van alien Franzy en beleef nog meer korte avonturen. 50 min. Regie diversen Nederlands gesproken • 4+
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In de herfstvakantie is Filmtheater Hilversum dé plek voor kinderfilms. Het Cinekid Festival, dat elk jaar in 
deze schoolvakantie valt, doet van 15 t/m 23 oktober het filmtheater aan. De knutseltafel staat weer klaar, 
er is een gave nieuwe workshop en er zijn natuurlijk films voor alle leeftijden!

NACHTWOUD 
Pauls vader is een jaar geleden spoorloos verdwenen. Volgens 

pestkoppen op school was hij een freak: hij had in de bergen 

een grot uit oude legenden ontdekt, maar niemand geloofde 

hem. Dan vindt Paul een geheimzinnig aantekenboek van zijn 

vader. Samen met zijn vriend Max gaat hij stiekem op pad, 

vastbesloten de grot te vinden. De bergtocht is moeilijker en 

gevaarlijker dan verwacht, maar wordt een tocht die ze nooit 

zullen vergeten.

Duitsland, 2021 96 min. Regie André Hörmann, Katrin 

Milhahn Nederlands ondertiteld • 10+

WORKSHOP: 
SPRING IN DE FILM

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen ook meedoen aan een leuke 

workshop, waarbij ze leren hoe een green screen werkt! In 

groepjes van twee gaan ze aan de slag, gewapend met iPads en 

het groene scherm. Ze leren hoe ze moeten vliegen met behulp 

van een groene kruk, hoe ze dingen kunnen laten zweven en 

hoe ze zichzelf kunnen dupliceren dankzij een green screen.

Op dinsdag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 

Op dinsdag 18 oktober vertonen we deze familiefilm 

tijdens een Pannenkoeken & pyjama party! 

Kom in je leukste pyjama naar het filmtheater, eet onbe-

perkt pannenkoeken, drink limonade en kijk daarna naar 

de avonturen van Ama. 

TOTEM 
De elfjarige Ama uit Rotterdam beleeft een spannend en 

magisch avontuur wanneer ze probeert te ontsnappen aan de 

politie die haar met haar familie wil terugbrengen naar Senegal, 

het land waar ze vandaan komen. Op haar zwerftocht krijgt 

ze gezelschap van een gigantisch stekelvarken die ze Totem 

noemt en haar beschermer en gids wordt.

Nederland, 2022 93 min.  

Regie Sander Burger  

Nederlands gesproken 

6+
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Tijdens de Dutch Media Week presenteren we op 8 

oktober om 15.00 uur een speciale editie van Hilversum 

in Gesprek bij Beeld en Geluid in het Mediapark! Te 

gast is Marcel Gelauff, journalist en voormalig hoofd-

redacteur van NOS Nieuws.

Gelauff werkte onder andere als chef Nieuwsdienst 

bij de Gooi- en Eemlander, was eindredacteur bij RTL 

Nieuws later chef van de Haagse redactie. Van 2012 

tot 2022 was hij hoofdredacteur van NOS Nieuws. 

In deze functie probeerde Gerlauff de berichtgeving 

“menselijker en dichterbij” te maken.

Gelauff wordt geïnterviewd door Cisca Dresselhuys. Na het interview kun je zijn 

keuzefilm bekijken in dezelfde zaal: ‘The Village’, een thriller van regisseur M. Night 

Shyamalan, waarin een sterrencast met o.a. Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix 

en Adrien Brody in een dorp woont dat wordt bedreigd door geheimzinnige wezens.

Locatie: Beeld en Geluid, Mediapark 1. Tickets: € 11,- inclusief drankje. 

Combiticket inclusief keuzefilm: € 19,50.

Special events

met Marcel Gelauff
Zaterdag 8 oktober 15.00 uur

met Nicolien Mizee
Dinsdag 18 oktober 19.30 uur

Hilversum in Gesprek

Op dinsdag 18 oktober is auteur Nicolien Mizee te 

gast in het filmtheater voor een uitgebreid interview. 

Mizee is schrijver en schrijfdocent. In NRC Han-

delsblad schreef ze een veelgelezen column over haar 

ervaringen als docent. Haar roman Toen kwam moe-

der met een mes (2003) werd genomineerd voor de 

Libris Literatuurprijs. In 2019 verscheen bij Nijgh & Van 

Ditmar Moord op de moestuin, dat inmiddels al vele 

malen herdrukt is.

Mizee wordt geïnterviewd door Cisca Dresselhuys. 

Na het interview vertonen we haar keuzefilm: ‘Crimes 

and Misdemeanors’ van Woody Allen, waarin het leven van een man met hoog 

aanzien overhoop komt te liggen na een affaire. 

Tickets: € 10,- Combiticket inclusief keuzefilm: € 18,50.

DUTCH MEDIA WEEK EDITIE
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AIDA
Liefde en plicht botsen met elkaar en naties trekken ten strijde 

in het politieke drama van Verdi, met sopraan Jelena Stichina. 

Antonio Pappano, de muzikaal directeur van The Royal Opera, 

dirigeert de glorieuze, monumentale partituur van Verdi.

Live te zien op woensdag 12 oktober 19.45 uur

Filmtheater Hilversum leent haar naam aan het feit dat er niet alleen maar films draaien. Met special events 
als een talkshow, ontbijtfilm en diverse thema-avonden is er altijd iets extra’s te beleven.

Er staan dit seizoen nieuwe prachtige opera’s en balletuit-

voeringen op het programma, live uitgezonden vanuit het 

Royal Opera House in Londen.

Royal Opera House Live

LA BOHÈME
Puccini’s opera over hartstocht, vriendschap en liefdesverdriet 

wordt vertolkt door grote sterren, onder leiding van dirigent 

Kevin John Edusei. De productie van Richard Jones roept de 

levendige contrasten op van het Parijs van het fin de siècle, 

van bohemienachtige appartementen tot prachtige galerijen. 

Live te zien op donderdag 20 oktober 20.15 uur

FIREBIRD
Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in Estland in 1980, 

tijdens de Koude Oorlog. Als Russische soldaar Sergey de 

nieuwe piloot Roman moet begeleiden op de luchtmachtbasis 

waar ze beiden zijn gelegerd, broeit er al snel meer tussen die 

twee. Maar ook zijn vrouwelijke collega Luisa heeft een oogje 

op Sergey. De mannen moeten hun gevaarlijke, opwindende 

relatie buiten het waakzame oog van de KGB houden. De film, 

gebaseerd op de memoires van Sergej Fetisovs, is sensueel en 

weelderig gefilmd, vol erotische spanning en oog voor drama.

Tijdens de Hilversumse Rainbow Week (van 7 – 15 oktober) 

vertonen we een programma met diverse LGBTQ+ films. 

Estland, VK, 2021 107 min. Regie Peeter Rebane  

Met Tom Prior, Diana Pozharskaya, Oleg Zagorodnii 

4std Te zien op maandag 17 oktober

Rainbow Night
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COLDPLAY – LIVE 
BROADCAST FROM 

BUENOS AIRES
Beleef Coldplay’s recordbrekende Music Of The Spheres wereld-

tournee! Het door fans en muziekjournalisten bejubelde concert 

is door middel van een wereldwijde livestream op zaterdag 29 

november in onze filmzaal in Hilversum te zien. Vanuit Argentinië 

wordt het uitverkochte concert in het River Plate Stadion in Buenos 

Aires live opgenomen en wereldwijd vertoond. De band brengt de 

inmiddels klassieke hits uit hun carrière zoals Yellow, Viva La Vida, 

A Sky Full Of Stars en My Universe in een spectaculaire show van 

licht, laser en vuurwerk. Deze prachtig gefilmde concertregistratie 

wordt geregisseerd door de veelgeprezen BAFTA-winnaar en 

Grammy-genomineerde regisseur Paul Dugdale. 

Kunstdocumentaires 

ARTS IN CINEMA: 
PISSARO

Camille Pissarro staat terecht bekend als de vader van het Im-

pressionisme. De film licht Pissarro’s dramatische levenspad uit 

aan de hand van brieven die hij aan zijn familie schreef, en neemt 

je mee naar het Ashmolean Museum, het allereerste openbare 

museum in het Verenigd Koninkrijk dat een een opmerkelijk Pis-

sarro-archief herbergt. 

NAPOLEON: 
IN THE NAME OF ART

Na Jezus Christus is Napoleon Bonaparte (1769-1821) waarschijn-

lijk de meest bekende naam in de wereldgeschiedenis. Hij heeft 

combineerde zijn plannen voor het militair veroveren van gebie-

den over de hele wereld met het vergaren van kunst en bracht 

kunstwerken van over de hele wereld naar Frankrijk. Oscarwinnaar 

Jeremy Irons neemt ons mee van de Brera Academie en Dom 

in Milaan, naar het Louvre in Parijs, in gezelschap van de beste 

internationale kunsthistorici.

Italië, 2021 101 min. Regie Giovanni Piscaglia Te zien op 

zondag 2 oktober en woensdag 5 oktober

Engeland, 2021 85 min. Regie David Bickerstaff  

Te zien op donderdag 13 oktober

2022 150 min. Regie Paul Dugdale Te zien op 

zaterdag 29 oktober om 16.30 uur en 20.00 

Speciaal tarief € 15, Cineville-toeslag € 8,-
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www.filmtheaterhilversum.nl

ETERNAL SPRING
In oktober starten we met een nieuwe seizoen filmspecials in 

samenwerking met Movies that Matter. Op dinsdag 11 oktober 

vertonen we Eternal Spring: het spannende en emotionele 

verhaal van een groep Falun Gong-leden die korte tijd de 

Chinese staatstelevisie wisten over te nemen. “Wie durft op 

te staan tegen de Partij, zal lijden”, horen we aan het begin 

van de film. Toch is opstaan tegen de Chinese Communistische 

Partij precies wat een groep leden van de verboden spirituele 

beweging Falun Gong deed. Op 5 maart 2002 braken ze in 

tijdens een uitzending van de Chinese staatstelevisie en lieten 

een video zien over de beweging. 

De film wordt ingeleid door een tweetal gasten. KaYan 

Wong is voorzitter van het FalunDafa Informatiecentrum,  

het nieuwskanaal voor Falun Gong in Nederland. KaYan komt 

samen met een ex-gevangene uit een Chinees kamp, die na 

zijn vlucht in Nederland is opgevangen.

 

Canada, 2022 86 min. Regie Jason Loftus  

Met Daxiong, Wang Huilian, Wang Liansu  

Eénmalig te zien op dinsdag 11 oktober  

Deze voorstelling is Engels ondertiteld

CLOSE 
Op zondag 30 oktober om 9.30 uur kun je weer bij ons terecht 

voor een heerlijk ontbijt verzorgd door YourCoffee. Na je ontbijt 

draaien we een voorpremière van ‘Close’, de nieuwe film van 

Lukas Dhont, bekend van zijn prachtige drama ‘Girl’ over een 

transgender ballerina.

‘Close’ is opnieuw een ingetogen, ontroerend drama. Leo en 

Remi, 13, zijn onafscheidelijke vrienden zo lang ze zich kunnen 

herinneren. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeur-

tenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Vol onbegrip zoekt 

Leo toenadering tot de moeder van Remi. Lukas Dhont maakt 

met ‘Close’ een tedere en aangrijpende film over vriendschap 

en verantwoordelijkheid. Met zijn tweede film won regisseur 

Lukas Dhont de prestigieuze Grand Prix van het Film Festival 

Cannes 2022.

België, Nederland, Frankrijk, 2022 105 min.  

Regie Lukas Dhont Met Émilie Dequenne, Eden 

Dambrine, Gustav De Waele Zondag 30 oktober

Ontbijt & Film
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Op zondag 20 november vieren we de komst van Sinterklaas 

met twee voorstellingen van een nieuwe Sinterklaasfilm! Sin-

terklaas is aanwezig bij de vertoningen van ‘De Club van 

Sinterklaas en de race tegen de klok’ om 10.30 en 12.30 uur. 

In deze nieuwe, muzikale film is de weg naar 5 december er 

opnieuw eentje vol obstakels. Sterker nog, Sint en zijn Pieten 

komen in een ware race tegen de tijd terecht. Het begint als 

het jonge Pietje Fernando de klok van Sinterklaas kapot laat 

vallen. Een ware ramp, want zo lang die stil blijft staan, is de 

Sintmagie verdwenen. Ondertussen gedraagt het paard van 

Sinterklaas zich vreemd na een keuring op de manege van 

Britt Dekker en de kleinkinderen van de klokkenmaker lijken 

ineens superkrachten te hebben. Zal pakjesavond wel kunnen 

doorgaan dit jaar?

Verwacht in november
HOLY SPIDER

Deze onconventionele thriller is gebaseerd op het waarge-

beurde verhaal van de Iraanse seriemoordenaar, de ‘spider 

killer’. Prijswinnend regisseur Ali Abbasi (‘Gräns’) weet op 

overtuigende wijze een spannend drama te combineren met 

inzicht in de Iraanse samenleving en de positie van vrouwen. 

Journalist Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) arriveert in Mashhad, de 

heiligste stad van Iran. Hier gaat ze onderzoek doen naar een 

reeks moorden op prostituees, die als zondig worden gezien. 

Uiterst spannende thriller in een ongebruikelijke setting die 

je op het puntje van je stoel houdt.

 

Denemarken, 2022 115 min. Regie Ali Abassi  

Met Mehdi Bajestani, Zar Amir-Ebrahimi, Arash Ashtiani 

6gt Vanaf 10 november

VORTEX
Een nieuwe film van het Franse enfant terrible Gaspar Noé is 

altijd iets om naar uit te kijken. In deze voor Noé-begrippen vrij 

ingetogen film neemt hij in split-screen de ouderdom onder de 

loep. Het leven van een ouder echtpaar in een appartement in 

Parijs valt langzaam uit elkaar als de vrouw (Françoise Lebrun) 

dement wordt en haar man (Dario Argento) de zorg voor haar 

op zich moet nemen. ‘Vortex’ roept associaties op met Michael 

Haneke’s ‘Amour’, maar dan à la manière de Noé.  

Frankrijk, België, Monaco, 2021 142 min.  

Regie Gaspar Noé Met Dario Argento, Françoise Lebrun, 

Alex Lutz 4at Vanaf 17 november

SINTERKLAAS DOET HET FILMTHEATER AAN!

Nederland, 2022 

73 min.

Regie 

Martijn Koevoets 

Met 

Britt Dekker, 

Nathan Rutjes,  

Lavezzi Rutjes 

Te zien op 

zondag 

20 november
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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

Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

www.florisenco.nl
info@florisenco.nl

035-526 48 56
06-45 300 298

10%

10%

20%

30%

30%

Weet jij waar je woning warmte verliest?Weet jij waar je woning warmte verliest?
Nee? Vraag dan de Nee? Vraag dan de gratis
warmte-quickscanwarmte-quickscan

Scan de QR-code en
bekijk ons aanbod.bekijk ons aanbod.

warmte-quickscanwarmte-quickscan aan!
Scan de QR-code enScan de QR-code en
bekijk ons aanbod.bekijk ons aanbod.

www.filmtheaterhilversum.nl

CADEAUPAS

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE
CADEAUTJE?

Onze cadeaupas is bij de kassa te koop! 
Deze is te verzilveren voor tickets 

en/of drankjes.
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See all you can see met:

Kijk voor ons volledige programma, data en tijden op: www.filmtheaterhilversum.nl

VOORUITBLIK
Kaarten zijn nu te koop

ZO 25 september
9:30 Ontbijt & Film:  
 Boiling Point

DI 27 september
18.50 Bo - NFF festivalpremière
20.15 Royal Opera House Live:   
 Madama Butterfly

WO 28 sepember 
18.30  voorpremière Beautiful Beings

ZO 2 oktober
10.30 Napoleon: In the Name of Art

DI 4 oktober 
19.00 Dierendag: M’n Beessie en ik

WO 5 oktober
18.30  voorpremière Boiling Point
19.00 Napoleon: In the Name of Art

ZA 8 oktober
15.00 Hilversum in Gesprek met Marcel  
 Gelauff @ Beeld en Geluid
16.30 Keuzefilm Marcel Gelauff:  
 The Village @ Beeld en Geluid

Zo 9 oktober
16.30 Bigger Than Us + Vintage Kilo  
 Sale (Hilversum100 special)

DI 11 oktober
14.00 SENVER: Competencia Oficial
19:00 Rainbow Week: Futur Drei 
20.15 Movies that Matter:  
 Eternal Spring

WO 12 oktober
19.00 voorpremière  
 Good Luck to You, Leo grande
19:00  Rainbow Week Klassieker:  
 My Own Private Idaho 
19.45 Royal Opera House Live: Aida

DO 13 oktober
10.30 Arts in Cinema: Pissarro:  
 Father Of Impressionism

VR 14 oktober
20.30 KIJK ONS: El Houb + Q&A

DI 18 oktober
19.30 Hilversum in Gesprek  
 met Nicolien Mizee
21.00 Keuzefilm Nicolien Mizee: 
 Crimes and Misdemeanors

WO 19 oktober
19.00 voorpremière Tori et Lokita

DO 20 oktober
20.15 Royal Opera House Live:  
 La Boheme

ZO 23 oktober
14.00 Un beau matin - Voorpremière

ZA 29 oktober
16.30 en 20.00  
 Concertfilm: Coldplay - Live  
 Broadcast from Buenos Aires

ZO 30 oktober 
9.30 Ontbijt & Film:  
 Close (voorpremière)

ZO 6 november
10.30 Tutankhamun:  
 The Last Exhibiton

DI 8 november
14.00 SENVER: Close 
20.15 Movies that Matter: Rebellion

WO 9 november
18.30 Tutankhamun:  
 The Last Exhibiton

WO 16 november
20.15 Royal Opera House Live:  
 The Royal Ballet:  
 Een Diamanten Viering

Zo 20 november
10.30 en 12.30  
 De Club van Sinterklaas en  
 de Race tegen de Klok  
 (met Sinterklaas!)

DO  8 december
20.15 Royal Opera House Live:  
 De Notenkraker

DI 12 december
20.15 Movies that Matter:  
 Erasing Frank

ZO 15 januari
10.30 Goya, Carrière & The Ghost  
 of Buñuel

WO 18 januari
19.00 Goya, Carrière & The Ghost  
 of Buñuel


