TE ZIEN IN
OKTOBER 2021

Dutch Media Week met films
vanuit Beeld en Geluid
De nieuwe Wes Anderson
Paul Verhoeven is terug!

H

et belooft een bijzondere maand te worden. Niet alleen
staat er met nieuwe films van Paul Verhoeven, Alex van
Warmerdam en Wes Anderson een geweldig filmprogramma op stapel, ook draaien we deze maand op locatie en
wel in Beeld en Geluid op het Media Park! Ter ere van Dutch
Media Week, die 30 september van start gaat, mogen we
de filmzaal van het fantastische pand van Beeld en Geluid
programmeren. Het resultaat is een mix van uiteenlopende
films, de meesten in voorpremière, en klassiekers. Ook is er
in ons filmtheater zelf een extra editie van onze talkshow
Hilversum in Gesprek met niemand minder dan Zomergasten
presentatrice Janine Abbrink! Lees alles over ons Dutch Media
Week programma op pagina 6 en kom vooral ook genieten
van een film in Beeld en Geluid van 6 t/m 10 oktober!

onze jongste bezoekers op de animatieplaats workshop zelf
een eigen animatiefilm maken! Meer over de films, knutselhoek
en deze workshop vind je op pagina 14.
Naast deze festivals gaan we maandag 11 oktober van start met
de 7-delige reeks ‘Women Make Film’, een duizelingwekkende
reis door de filmgeschiedenis, gezien door de ogen van de
grootste vrouwelijke regisseurs. En, last but not least, van 10
tot en met 15 oktober vieren we ook nog eens de Rainbow
Week met voorpremières van ‘Anne+’ en ‘Benedetta’!
Geniet van deze prachtige filmmaand!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
Stichting Filmtheater Hilversum
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466
Programma Luc Freijer
Tekst Luc Freijer & Joke Maas
Artwork Fred Trappenburg

Naast Dutch Media Week staat ons filmtheater in de herfstvakantie weer in het teken van het Cinekid Festival en kunnen

Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum

THE FRENCH DISPATCH
Na ‘The Grand Budapest Hotel’ en ‘Isle of Dogs’ is Wes Anderson terug met een nieuwe film met een absolute droomcast.
‘The French Dispatch’ presenteert een collectie verhalen uit de
laatste uitgave van een Amerikaans tijdschrift dat in de 20ste
eeuw in een fictief Frans stadje gemaakt werd. De hoofdrollen
worden vertolkt door: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda
Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chala-
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met, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen
Park, Bill Murray en Owen Wilson.
2020 108 min. Regie Wes Anderson Met Benicio Del
Toro, Frances McDormand, Christoph Waltz, Adrien
Brody, Tilda Swinton Vanaf 21 oktober

Voorpremière: woensdag 13 oktober 21.00 uur

BENEDETTA
Aan het einde van de zeventiende eeuw sluit Benedetta Carlini
zich aan bij het klooster in Pescia, Toscane. Al vanaf jonge
leeftijd beleeft de knappe non religieuze visioenen en is ze
schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed
op het leven in het klooster is dan ook groot. Terwijl de pest
het land teistert besluit de kerk onderzoek te doen naar Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non mogelijk meer
geheimen heeft dan zij doet voorkomen.

‘Benedetta’ is de langverwachte nieuwe film van Paul Verhoeven. Na ‘Elle’ filmde Verhoeven wederom in Frankrijk.
‘Benedetta’ ging in première op het Filmfestival van Cannes
en werd genomineerd voor de Gouden Palm voor Beste Film.
Frankrijk 2020 131 min. Regie Paul Verhoeven
Met Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson
6gat Vanaf 14 oktober

KLASSIEKER
BASIC INSTINCT

Ter gelegenheid van de première van Benedetta, Verhoevens nieuwste, brengt
Eye Film ‘Basic Instinct’ (4K-restauratie) opnieuw uit.
Paul Verhoevens vierde Amerikaanse productie was omstreden, maar werd
een klassieker. Michael Douglas en Sharon Stone zijn aan elkaar gewaagd
in zijn mystery thriller over de bloedige moord op een popster in LA. Nick
(Douglas) onderzoekt de moord. Hoofdverdachte is de vriendin van de zanger,
Catherine (Stone), mystery thriller-schrijfster.
VS, Frankrijk 1992 128 min. Regie Paul Verhoeven Met Michael
Douglas, Sharon Stone, George Dzundza 6gt Vanaf 7 oktober
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MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG
Eva heeft alles: een gezin, een succesvol bedrijf en het huis
van haar dromen. Wanneer haar moeder overlijdt, ontdekt ze
dat haar leven bestaat uit leugens en geheimen. Eva wordt
angstig en begint de grip op de werkelijkheid te verliezen. Ze
besluit haar vader te bezoeken, die al meer dan dertig jaar in

een psychiatrische inrichting verblijft. Naar het gelijknamige
boek van Antoinette Beumer.
Nederland 2020 90 min. Regie Antoinette Beumer
Met Elise Schaap, Pierre Bokma, Maarten Heijmans,
Stefan Rokebrand 3a Vanaf 30 september

Shai Avivi en Noam Imber vertolken de hoofdrollen in ‘Here We Are’,
een pakkende en hartverwarmende
tragikomedie van de Israëlische regisseur Nir Bergman over een vader-zoon relatie, ouder worden en
leren loslaten.
Israël 2020 92 min. Regie Nir
Bergman Met Noam Imber,
Smadi Wolfman, Shai Avivi 3a
Dinsdag 12 oktober 20.15 uur

HERE WE ARE
De gescheiden vijftiger Aharon is gestopt met werken om zich volledig te wijden aan
de zorg voor zijn autistische zoon. Samen leiden ze een harmonisch leven, ver van de
boze buitenwereld. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder vindt dat het tijd is
dat hij begeleid gaat wonen om onafhankelijker te leren leven.
Aharon gelooft niet dat een ander zijn zoon beter zal begrijpen en wil zelf zijn fulltime voogd blijven. Onder toenemende druk van zijn ex-vrouw en een maatschappelijk
werker stemt hij uiteindelijk toch in. Op weg naar het instituut krijgt Uri echter een
driftbui, waardoor Aharon besluit er samen vandoor te gaan. Uri is immers duidelijk
nog niet klaar voor een scheiding. Of is het Aharon die zijn zoon niet kan loslaten?
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Dinsdagavond 12 oktober is ‘Here
We Are’ te zien als onderdeel van
het maandelijkse programma Movies That Matter programma, waarin
actuele mensenrechtenkwesties aan
de orde komen.

UN TRIOMPHE
Om rond te komen, stemt worstelend acteur Étienne ermee in
om een theaterworkshop

in een gevangenis te geven. Verrast
door het daar aanwezige acteertalent, besluit hij om samen met
zijn bonte groep gedetineerden Samuel Beckett’s toneelstuk
‘Wachten op Godot’ op de planken brengen.
Wanneer de groep toestemming krijgt om buiten de gevangenismuren op te treden, heeft Étienne eindelijk de kans
zijn talenten te laten zien. De mannen beginnen aan een
tournee, die elke terugkeer achter de tralies weer pijnlijker
maakt dan de vorige. En is Étienne zich ondanks hun triom-

fen zich ervan bewust dat er elk moment een einde aan het
succes kan komen... Het is moeilijk om niet geraakt te worden
door deze innemende geschiedenis die gebaseerd is op een
waargebeurd verhaal.
Frankrijk 2021 107 min. Regie Emmanuel Courcol
Met Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, David
Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lothin,
Wabinlé Nablé 4gt Nu te zien

NR. 10

Er is niets veranderd, de wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit, om de hoek, en alles is zoals het
vroeger was. Of gek genoeg heel anders. Na ‘Borgman
en Schneider vs. Bas’ is ‘Nr. 10’ de nieuwe speelfilm
van Alex van Warmerdam. Een thriller met elementen
van een zwarte komedie.
Günter, als vierjarig kind gevonden in de Duitse bossen, groeit op in een pleeggezin. Vier decennia later is
zijn leven normaal: hij verdient de kost als toneelacteur,
brengt tijd door met zijn dochter Lizzy en heeft een
verhouding met een getrouwde vrouw. Hij begint zich
pas iets af te vragen over zijn afkomst als een vreemde
man op een brug slechts één woord in zijn oor fluistert.
De belangrijkste rollen in Nr. 10 worden gespeeld door
Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting, Anniek Pheifer, Dirk Böhling, Mandela Wee Wee, Richard
Gonlag, Gene Bervoets en Pierre Bokma.
Nederland, 2020 100 min. Regie Alex van
Waremerdam Met Pierre Bokma en Tom
Dewispelaere 4gt Vanaf 30 september

5

Van 30 september tot en met
10 oktober staat het Dutch Media Week festival in het teken
van de ontwikkeling van de media en de impact ervan op mens
en maatschappij. Speciaal voor Dutch Media Week
slaat Filmtheater Hilversum de handen ineen met
Beeld en Geluid voor een bijzondere filmervaring!
Van 6 t/m 10 oktober vertonen we een speciaal
programma in de filmzaal van Beeld en Geluid. Naast
voorpremières van een aantal must-see films van dit najaar - waaronder nieuwe films van François Ozon, Nanni
Moretti en Lee Daniels - vieren we de 100ste verjaardag
van Charlie Chaplins ‘The Kid’ en het 20-jarige bestaan
van ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’. We openen met
de heerlijke Britse komedie ‘The Duke’ - met geweldige
rollen van Helen Mirren en Jim Broadbent - en sluiten op
zondagavond af met een voorpremière van de nieuwste
film van François Ozon.
Naast Filmtheater Hilversum vanuit Beeld en Geluid is
er zaterdagmiddag 2 oktober een speciale extra editie van
onze talkshow Hilversum in Gesprek met als gast ‘VPRO
Zomergasten’ presentatrice Janine Abbring (zie pagina
2) en vertonen we het speciale programma ‘Terug van
Weggeweest’ met hervonden parels uit het archief van
Beeld en Geluid.
Kaartjes voor alle films zijn €13,50 (inclusief een drankje
in Beeld en Geluid) en te koop via onze website. Cineville
pashouders betalen een kleine toeslag van €3,50.

OPENINGSFILM: THE DUKE
Kempton Bunton is niet zomaar een Londense taxichauffeur.
Omdat hij te veel kletst is hij al meermalen ontslagen, hij bestookt de BBC met zijn toneelwerk en heeft een overgevoelige
antenne voor onrecht. Verontwaardigd over het feit dat de
National Gallery honderdzestigduizend pond heeft betaald
voor een schilderij van de beroemde Spanjaard Francisco Goya,
besluit hij het kostbare stuk te stelen. Voor het losgeld heeft
hij al een goed doel in gedachten. Hij wil het schilderij enkel
teruggeven op voorwaarde dat de overheid ermee instemt om
gratis televisie te verstrekken aan ouderen.
Heerlijke én waargebeurde Britse komedie van ‘Notting Hill’
regisseur Roger Mitchell met briljante rollen van Jim Broadbent
en Helen Mirren.
Verenigd Koninkrijk 2020 95 min. Regie Roger Michell
Met Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimée
Kelly, Charlotte Spencer, Jack Bandeira, Matthew Goode 1t
Te zien op 6 oktober 20.30 uur in Beeld en Geluid

FALLING FOR FIGARO
De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) geeft haar goedbetaalde baan en luxe appartement in Londen op om haar
droom na te jagen om operazangeres te worden. Ze laat haar
vriend achter en vertrekt naar de Schotse Hooglanden waar ze
les krijgt van de beruchte operadiva Meghan (Joanna Lumley,
‘Absolutely Fabulous’).
In de pub waar ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. Beiden repeteren
ze voor de Singer of Renown competitie, maar wat begint als
rivaliteit tussen de twee verandert langzamerhand in iets moois.
Verenigd Koninkrijk 2020 105 min. Regie Ben Lewin
Met Danielle Macdonald, Joanna Lumley, Hugh Skinner
2gt Te zien op 8 okt 19.15 uur in Beeld en Geluid
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FILMTHEATER HILVERSUM vanuit Beeld en Geluid!
THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY
De legendarische Billie Holiday, één van de grootste jazzmuzikanten aller tijden,
werd (en wordt nog steeds) aanbeden over heel de wereld. Door haar nummer
‘Strange Fruit’, waarin ze een aanklacht doet tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, werd ze jarenlang het doelwit van de Federal Department of
Narcotics. In ‘The United States vs. Billie Holiday’ zien we haar eindeloze strijd
met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.
VS 2021 130 min. Regie Lee Daniels Met Andra Day, Garrett Hedlund
5sth Te zien op 8 oktober 21.30 uur in Beeld en Geluid
THE KID – 100th Anniversary
In ‘The Kid’, die door velen als belangrijkste film uit het stomme tijdperk wordt
gezien, krijgt het geliefde en iconische personage de zwerver (Chaplins alter ego
The Little Tramp) een nieuwe sidekick: de Kid (Jackie Coogan). ‘The Kid’ was
Chaplin’s eerste lange speelfilm en hij combineerde daarin komedie met drama.
De film was in 1921 wereldwijd een enorm box-office succes. De tijdloze film is
nog altijd zeer geliefd bij jong en oud.
VS 1921 53 min. Regie Charles Chaplin Met Charles Chaplin
2ga Te zien op 9 oktober 14.30 uur in Beeld en Geluid
EIFFEL
Een romantisch en waargebeurd verhaal over de liefde tussen twee mensen die
de skyline van Parijs voor altijd heeft veranderd. Na het succesvol afronden van de
bouw aan het Vrijheidsbeeld ligt de wereld aan de voeten van ingenieur Gustave
Eiffel. De Franse overheid vraagt hem om een spectaculair nieuw ontwerp te
maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs.
Eiffel houdt zich echter liever bezig met een ander project. Alles verandert
wanneer zijn pad kruist met de grote liefde uit zijn verleden. De lang verloren en
verboden passie tussen de twee inspireert Eiffel om de wereldberoemde Eiffel
toren te ontwerpen.
Frankrijk 2021 108 min. Regie Martin Bourboulon Met Romain Duris
3at Te zien op 9 oktober 16.15 uur in Beeld en Geluid
TRE PIANI
De Italiaanse regisseur Nanni Moretti baseerde zijn film op het boek ‘Three Floors
Up’ van Eshkol Nevo. Een reeks gebeurtenissen zal het leven van de bewoners
van een appartementsgebouw in Rome op de proef stellen. Terwijl de mannen
gevangenen zijn van hun eigen koppigheid, proberen de vrouwen, de verscheurde
relaties te herstellen en de liefde, op een serene manier terug te brengen in de
levens van de bewoners.
Italië 2020 119 min. Regie Nanni Moretti Met Riccardo Scamarcio
4gst Te zien op 9 oktober 19.00 uur in Beeld en Geluid

Kijk voor het volledige Dutch Media Week programma op: dutchmediaweek.nl
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FILMTHEATER HILVERSUM vanuit Beeld en Geluid!
THE VOICE OF LOVE
Een ode aan Céline Dion: regisseur en actrice Valérie Lemercier liet zich inspireren
door het leven en de liefde van de Canadese superster. De film laat met humor en
warmte zien hoe het meisje uit Quebec, via het Eurovisie Songfestival, ‘Titanic’, Las
Vegas en die ene grote liefde, uitgroeit tot de één van de grootste sterren ter wereld.
Canada 2020 112 min. Regie Valérie Lemercier Met Valérie Lemercier
1t Te zien op 9 oktober 21.30 uur in Beeld en Geluid
THE TRUFFLE HUNTERS
Diep in de bossen van Piemond in Noord-West Italië zoekt een groep oude mannen
met hun trouwe honden naar ’s werelds duurste ingrediënt: de witte Alba truffel.
Dit fabelachtige, waargebeurde verhaal over de inwoners van een vergeten, kleine
gemeenschap, die proberen hun buitengewone levensstijl te behouden en hun land
te beschermen, is een ode aan een levenslange, menselijke passie.
Italië 2020 84 min. Regie Michael Dweck, Gregory Kershaw
1t Te zien op 10 oktober 12.00 uur in Beeld en Geluid
AMÉLIE – The 20th aniversary!
Amélie Poulain werkt als serveerster in een café in de Parijse wijk Montmartre
en observeert graag mensen terwijl ze haar fantasie de vrije loop laat. Maar
dan ontdekt ze haar ultieme levensdoel: andermans problemen oplossen. Deze
heerlijke film bestaat inmiddels al twintig jaar en wordt ter ere daarvan dit najaar
opnieuw uitgebracht.
Frankrijk 2001 120 min. Regie Jean-Pierre Jeunet Met Audrey Tautou
2a Te zien op 10 oktober 14.00 uur in Beeld en Geluid
DÉLICIEUX
Deze heerlijke film speelt in de 18de eeuw, aan de vooravond van de Franse Revolutie. Een kok, ontslagen door zijn meester, vindt met de hulp van een geweldige jonge
vrouw, de moed om zich van zijn dienaarsbestaan te bevrijden en zijn kookkunsten
rechtstreeks aan het publiek aan te bieden door het eerste restaurant te openen.
Een film waarin de culinaire hoogstandjes zich in even rap tempo opstapelen.
Frankrijk 2021 112 min. Regie Éric Besnard Met Isabelle Carré
3at Te zien op 10 oktober 16.45 uur in Beeld en Geluid
SLOTFILM: TOUT S’EST BIEN PASSÉ
De vader van Emmanuelle ligt op 85-jarige leeftijd in het ziekenhuis na een beroerte. Wanneer hij ontwaakt, lichtjes verlamd en afhankelijk, vraagt deze man,
nieuwsgierig naar alles en gepassioneerd door het leven, aan zijn dochter om hem
te helpen sterven. François Ozon (‘8 Femmes’, ‘Swimming Pool’) baseerde zijn film
op het gelijknamige boek van Emmanuèle Bernheim.
Frankrijk 2021 113 min. Regie François Ozon Met Sophie Marceau
Te zien op 10 oktober 19.15 uur in Beeld en Geluid
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Abbring is een Nederlands programmamaker,
tekstschrijver, journalist en presentator. Naamsbekendheid kreeg Abbring sinds 2009 door
de rubriek De Jakhalzen van De Wereld Draait
Door en vanaf 2017 door de presentatie van
het VPRO-programma Zomergasten.
Van 30 september tot en met 10 oktober
a.s. toont Dutch Media Week de ontwikkeling

van de media en de impact ervan op
mens en maatschappij. Speciaal voor
Dutch Media Week organiseren we
een extra editie van onze maandelijkse talkshow Hilversum in Gesprek als
onderdeel van Dutch Media Week. Die
middag te gast: Janine Abbring.

David Senzer©

DUTCH MEDIA WEEK SPECIAL: HILVERSUM IN GESPREK
Met Janine Abbring Zaterdag 2 oktober

Programma, locatie Filmtheater Hilversum:
15.00 - 16.00 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt Janine Abbring
16.00 - 16.15 uur: Pauze
16.15 uur: Vertoning van Janine Abbrings keuzefilm: ‘The Rider’ van Oscarwinnares Chloé Zhao (‘Nomadland’)

THE RIDER

Een intiem portret van een rusteloze, onzekere paardentrainer die zichzelf
opnieuw moet uitvinden en accepteren.
Brady is een rijzende ster in de rodeowereld en een getalenteerde paardentrainer. Een val bij een rodeo, waarbij hij ernstig hoofdletsel oploopt, maakt
een einde aan zijn veelbelovende carrière. Gedesillusioneerd en wanhopig
keert de jonge cowboy terug naar zijn thuis in het Pine Ridge Reservaat. Hij
wil ontdekken wat het betekent een man te zijn in het hart van Amerika.
VS 2017 103 min. Regie Chloé Zhao Met Brady Jandreau, Lilly
Jandreau, Tim Jandreau

DUTCH MEDIA WEEK SPECIAL
Hervonden parels
uit het archief
van Beeld en Geluid

Collectie Beeld en Geluid.©

TERUG VAN WEGGEWEEST

Liedjes uit het legendarische Ja Zuster Nee Zuster (1968), de
enige bewaard gebleven integrale uitzending van De Stratenmakeropzeeshow (1972), en De wondere wereld van Herman
van Veen (1979). Deze programma’s vol jeugdsentiment waren
stuk voor stuk verloren gewaand. Liefhebbers en (amateur)
specialisten hielpen Beeld en Geluid om deze beelden terug
te vinden.
Deze voorstelling, een initiatief van film- en televisiehistoricus Reinier Wels, is een unieke gelegenheid om deze
nostalgische televisieopnames terug te zien. Max Peters (archiefmedewerker van Beeld en Geluid) gaat daarbij met een
aantal beeldresearchers in gesprek over de waarde van, en de
verhalen áchter het teruggevonden materiaal.
90 min. Zaterdag 2 oktober, om 12.00 uur in
Filmtheater Hilversum
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THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Sam Ali wordt van zijn grote liefde gescheiden en ontvlucht
Syrië. Hij ontmoet de beroemde en provocerende kunstenaar
Jeffrey Godefroi, die van ongebruikelijke objecten waardevolle
kunst maakt. Hij biedt Sam de mogelijkheid naar Europa te
kunnen reizen door zijn rug beschikbaar te stellen. Sam groeit
uit tot een levend kunstwerk dat miljoenen waard is. De vrij-

heid die hij dacht te vinden, blijkt schijn. Kan hij aan zijn eigen
lichaam ontsnappen?
Tunesië 2020 104 min. Regie Kaouther Ben Hania
Met Monica Bellucci, Koen De Bouw, Yahya Mahayni,
Rupert Wynne-James 4gt Vanaf 14 oktober

HILVERSUM IN GESPREK
Dinsdag 19 oktober

Met Erwin Dekker
Een econoom
op zoek
naar vrede
Jan Tinbergen (1903-1994)
was in 1969 de winnaar van de
eerste Nobelprijs voor de economie. Hij was een markante
persoonlijkheid met uitgesproken sociale principes, die zich
sterk maakte voor vrede en een stevig milieubeleid, en
aan de basis stond van de na-oorlogse vormgeving van
de Nederlandse samenleving. Nog steeds is zijn instituut,
het Centraal Planbureau, bepalend voor het Nederlands
economisch beleid.
Erwin Dekker brengt deze econoom weer tot leven in zijn indrukwekkende biografie. Arjo Klamer die econometrie ging
studeren geïnspireerd door het voorbeeld van Tinbergen,
gaat met Erwin Dekker in gesprek, om erachter te komen
wat deze man bewoog en wat hij teweeg heeft gebracht.
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Programma:
19.30 - 20.30 uur: Arjo Klamer interviewt Erwin Dekker.
20.30 - 21.00 uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van
Erwin Dekkers boek en signeren
21.00 uur: Erwin Dekkers keuzefilm: ‘The Imitation Game’

THE IMITATION GAME

In de Tweede Wereldoorlog vormt de Duitse marine een grote bedreiging voor Engeland. Het Britse leger probeert de
radioberichten van de nazi’s af te luisteren, maar deze zijn
beveiligd met een zeer geraffineerd
encryptiesysteem: Enigma. In het
diepste geheim krijgt een denktank
van knappe koppen de opdracht
deze code te kraken. Een van hen is
de 27-jarige wiskundige Alan Turing
(Benedict Cumberbatch), die al een
reputatie heeft verworven met zijn
ideeën over de mogelijkheden van
rekenmachines. Bekroond met de
Oscar voor Beste Screenplay.
GB/VS 2014 113 min. Regie Morten Tyldum
Met Benedict Cumberbatch, Keira Knightley 4gt

Na het succes van de serie ‘Anne+’ is Anne terug in haar
eigen film. Net voordat Anne gaat emigreren naar haar
grote liefde Sara in Montréal, keurt haar uitgever het
manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek
af. Wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? En hééft
ze überhaupt wel iets te vertellen? Noodgedwongen
gaat Anne op zoek naar wat ze wil in het leven, want
niet alleen het hoofdpersonage uit haar boek lijkt te
zijn afgedwaald. Dan ontmoet ze de non-binaire Lou
die anders in het leven staat. Langzaam vindt Anne al
struikelend richting in haar leven. Ze herschrijft haar
boek en realiseert zich dat ze keuzes moet maken.
.
Nederland 2021 100 min. Regie Valerie
Bisscheroux Met Hanna van Vliet, Thorn Roos de
Vries, Huib Cluistra, Jade Olieberg, Jesse Mensah
5sht Vanaf 14 oktober

ANNE+

Voorpremière: maandag 11 oktober 20.50 uur

EIFFEL

Na het succesvol afronden van de bouw aan het Vrijheidsbeeld
ligt de wereld aan de voeten van ingenieur Gustave Eiffel.
De Franse overheid vraagt hem om een spectaculair nieuw
ontwerp te maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889
in Parijs. Eiffel houdt zich echter liever bezig met een ander
project. Alles verandert wanneer zijn pad kruist met de grote
liefde uit zijn verleden.
Frankrijk 2021 108 min. Regie Martin Bourboulon
Met Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
3at Vanaf 28 oktober

Ontbijt & Film

Op zondag 17 oktober is ‘Eiffel’ al te zien als voorpremière
bij de nieuwe editie van Ontbijt & Film! Bekijk als eerste het
verhaal vol historie en romantiek na een heerlijk ontbijt van
Your Coffee.
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DOCUMENTAIRES
NATURE ON TOUR:
ON THIN ICE

Ongeveer twee-derde van het noordpoolgebied behoort tot het grootste land ter wereld: Rusland. Een
enorm stuk koud land omlijst door ijskoude zeeën.
Grote delen van Noord-Rusland waren decennialang
een no-go-zone. Voor het eerst beginnen wetenschappers van over de hele wereld dit enorme gebied
te verkennen en wat ze vinden is alarmerend. Het lot
van mensen en dieren in het wild staat op het spel,
net als het hele noordpoolgebied.
Duitsland 2020 52 min. Regie Henry M. Mix,
Boas Schwarz 1 Vanaf 30 september

POESLIEF 2

Bijna iedereen is gek op katten. Daaruit ontstond het
idee voor ‘Poeslief’. Een film die draait om een kijkje
achter de schermen bij Abatutu op de set van films,
reclameshoots, opera, toneel etc. Daarnaast zie je
een hele hoop leuke kattenfilmpjes. De film komt uit
op dierendag en wordt verteld door Abatutu, de kat
die ook al te zien was in ‘De Wilde Stad’.
Nederland 2021 60 min. Regie Ignas van
Schaic 1 Vanaf 30 september

RAINBOW WEEK 10 t/m 15 oktober
Speciaal voor de Rainbow Week hebben we een heerlijk en speciaal programma samengesteld met niet eerder
vertoonde films als ‘The Shiny Shrimps’,
het prachtige ‘Rialto’ en speciaal op Coming Out Dag maandag 11 oktober een
voorpremière van ‘Anne+’!

Check het programma voor alle titels en
tijden op filmtehaterhilversum.nl
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NO HAY CAMINO

Als regisseur Heddy Honigmann te horen krijgt dat
ze niet lang meer te leven heeft, besluit ze een reis
te maken langs plekken en mensen die voor haar
een grote betekenis hebben. Ze keert terug naar
Peru, het land waar ze opgroeide en documentaire klassieker ‘Metaal en Melancholie’ maakte. Ze
deelt herinneringen met oude vrienden, ontmoet
mensen die zij een stem gaf in haar documentaires
en bezoekt haar geboortehuis.
Nederland 2021 92 min. Regie Heddy
Honigmann 1t Vanaf 30 september

THE TASTE
OF DESIRE

In een filmische reis rond de wereld raken vijf verschillende verhalen met elkaar verbonden door
ieders unieke band met de oester. Zoals een burlesque-danser uit New York, die het leven als moeder
probeert te combineren met haar beruchte oester-act op de bühne. Of twee Franse Michelin-ster
chef-koks, die willen ontkomen aan de werkstress in
een hun gedreven vakgebied. Voor iedereen geldt:
hoe ver gaan we om onze verlangens te bevredigen?
2021 87 min. Regie Willemiek Kluijfhout 1
Vanaf 28 oktober

MARTIN LUTHER
KING VS. THE FBI

Sam Pollard toont in zijn documentaire hoe de
vreedzame voorvechter van de Afro-Amerikaanse
burgerrechtenbeweging Martin Luther King Jr, kort
na zijn beroemde ‘I have a dream’ speech door de
FBI werd aangemerkt als gevaar voor de toekomst
van Amerika. Aan de hand van archiefbeelden,
scènes uit Hollywoodfilms en het commentaar van
historici, publicisten en betrokkenen, wordt onthuld hoe de FBI het imago van King publiekelijk
probeerde te schaden.
VS 2020 106 min. Regie Sam Pollard 3a
Vanaf 7 oktober
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Vier de herfstvakantie in Filmtheater Hilversum met CINEKID!
Van zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober draaien we doordeweeks al vanaf 10:30 uur kinderfilms. Ook hebben we allerlei
activiteiten, zoals een knutselhoek en een hele leuke workshop!
In de Animatieplaats leer je namelijk zelf een stop-motion
filmpje maken.

MIJN LEVEN IS EEN CIRCUS

Is het leuk als je vader clown is? Niet altijd, vindt Laura.
Want nu ze twaalf is komen er grote veranderingen
in haar leven. Wordt ze ook circusartiest, zoals haar
vader graag wil, of gaat ze verder leren op een nieuwe
school? Dat is haar eigen droom. Nu moet alleen haar
vrijgevochten vader dat nog accepteren in deze ontroerende komedie.
Canada 2021 105 min. Regie Miryam Bouchard
NL stemmencast Frans van Deursen, Frans
Limburg, Simon Zwiers, Paula Majoor, Amber
Beishuizen, Tara Gijsbers, Irma Hartog
Nederlands gesproken 6+

DE AVONTUREN VAN
ANANSI DE SPIN

De sprookjes uit Afrika van de spin Anansi zijn mega-beroemd in Suriname, De Antillen, West Afrika en
zelfs in het zuiden van Amerika, maar vreemd genoeg
minder bekend in Nederland en de rest van Europa. In
een nieuwe serie spannende animatiefilms is Anansi de
spin zijn tegenstanders steeds te slim af. De animaties
zijn grappig en hebben de mooie boodschap: ‘wie niet
sterk is, moet slim zijn‘.
Nederland 2021 50 min. (3 afleveringen, elk ca.
15min) Regie Patrick Raats Met Rogier Comproe,
Roue Verveer, Arjan Ederveen, Shirma Rousse,
Murth Mosse Nederlands gesproken 4+
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MIJN OUDERS
ZIJN GESCHEIDEN

Workshop: animatieplaats
Werk samen aan een verhaal en breng je fantasie tot leven met
animatie! Met een professionele animator maken kinderen een
echte animatiefilm in stop-motion. Ze werken hiervoor met z’n
allen op één groot vlak op de grond. Eerst bedenken ze een
gezamenlijk verhaal en geven dit vorm door allerlei objecten en
personages te knutselen. Daarna is het tijd om te gaan animeren
en ontstaat er foto na foto een filmpje waar ook tekst bij kan
worden ingesproken. Leer alles over de basis van film, stop-motion-animatie en hoe je een verhaal vertelt met bewegend beeld.
Woensdag 20 oktober
Tijden en tickets binnenkort op onze website

In vier korte films vertellen kinderen hoe
ze omgaan met gescheiden ouders. Levin
probeert erachter te komen waarom haar ouders uit elkaar zijn door te tekenen, kleien en
verhalen te verzinnen. Din uit zich liever door
te voetballen dan door te praten en andere
kinderen blikken terug op het moment waarop hun ouders vertelden: wij gaan scheiden.
Nederland 2021 60 min. 4x15 min.
Regie Nina de Vriendt, Tim van Gils, Eef
Hilgers en Huibert van Wijk
Nederlands gesproken 9+

WONDERLIJKE
WERELDEN

Ga op reis naar allerlei verschillende
en wonderbaarlijke werelden! Een
compilatie van korte films tonen
bijzondere en verbazingwekkende
werelden zien.
Diverse landen 2020-2021
49 min. Regie diverse
regisseurs
Nederlands gesproken 6+

CAPTAIN NOVA

In 2050 is de aarde er zo slecht aan toe dat gevechtspiloot Nova de
opdracht krijgt terug te reizen in de tijd om een milieuramp te voorkomen. Een onverwachte bijwerking is echter dat Nova weer jong
wordt en neerstort als twaalfjarige. Niemand neemt haar serieus,
behalve Nas - een verwaarloosde tiener die het mysterieuze meisje
en haar robot uit handen probeert te houden van de geheime dienst.
Lukt het Nova om de wereld te redden?
Nederland 2021 86 min. Regie Maurice Trouwborst Met Kika van
de Vijver, Marouane Meftah Nederlands gesproken 8+
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KINDER- EN FAMILIEFILM
MIJN MOEDER
IS EEN GORILLA

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag
klopt er een gorilla aan die haar wil adopteren. Het is
even wennen, maar de twee hebben het samen geweldig naar hun zin. Zo’n verrassend stel wekt natuurlijk
argwaan bij de nette burgers van het stadje, en Jonna
dreigt haar nieuwe mama al snel weer kwijt te raken.
Naar het gelijknamige boek van Frida Nilsson.
Zweden 2020 74 min. Regie Linda Hambäck
Nederlands gesproken 1 Vanaf 6 oktober

BEREND BOTJE

Berend Botje is de stoere, jongste telg uit de kapiteinsfamilie. De avonturen van de Botjes zijn zó bijzonder, dat
niemand gelooft dat ze echt zijn gebeurd. Als de stad in
de ban raakt van een uitzonderlijk vogelei, is zij ervan
overtuigd dat het om een Knoetel Ei gaat, dat alleen voorkomt op een verborgen eiland. Ze besluit de gewaagde
tocht naar het eiland zelf te maken.
Nederland 2021 80 min. Regie Derk van de Berg,
Mans van de Berg Met Doris Zuijderland, Thomas
Acda, Carlijn van Ramshorst, Zomayra, Justin Dos
Santos, Klaas van Kruistum, Pjotr, Celina 1
Vanaf 29 september

MIJN VADER IS
EEN SAUCISSE

Zoë (12) is beste maatjes met haar vader. Wanneer hij in
een bevlieging zijn baan van bankier opgeeft en besluit
professioneel acteur te worden, komt het tot een ruzie
tussen haar ouders. Zoë heeft als enige vertrouwen in
het plan van haar vader en wil hem helpen zijn doel te
bereiken. Wat eerst een belachelijk plan lijkt, wordt een
grappige, spannende en ontroerende reis die het hele
gezin doet openbloeien
België 2020 84 min. Regie Anouk Fortunier
Met Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche,
Hilde De Baerdemaeker, Eva Van der Gucht
Nederlands gesproken 1t Vanaf 28 oktober
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CHARLIE CHAPLIN
TERUG OP HET
WITTE DOEK

6 van zijn beste films
Dit jaar viert Charlie Chaplins baanbrekende film ‘The
Kid’ zijn 100ste verjaardag. De perfecte reden om Charlie
Chaplin, één van de meest iconische figuren in cinema,
met 6 van zijn beste films terug te halen naar onze witte
doeken. Ook al zijn de films met Charlie Chaplin al bijna
honderd jaar oud, de thematiek en humor is tijdloos.
Vanaf zondag 17 oktober tonen we 6 weken lang elke
zondag een Chaplin, volledig gerestaureerd en Nederlands
ondertiteld. Voor wie niet kan wachten, zaterdag 9 oktober
is ‘The Kid’ alvast te zien in ons speciale Dutch Media Week
programma in Beeld en Geluid. Enjoy!

In zijn eerste lange film
The Kid, die door velen als
belangrijkste film uit het
stomme tijdperk wordt
gezien, krijgt het geliefde
en iconische personage de
Little Tramp (Chaplin zelf!)
een nieuwe sidekick: de Kid
(Jackie Coogan). The Kid
combineerde als één van de
eerste feature films comedy
met drama en deze tijdloze film is nog altijd zeer geliefd
bij jong en oud.
VS 1921 53 min Te zien op: zaterdag 9 oktober
(Beeld en Geluid) + zondag 17 oktober

De Little Tramp gaat bij het
circus en wordt daar al snel
de hoofd-attractie. Zelf
heeft hij echter enkel oog
voor de dochter van de ringmeester. De emoties lopen
hoog op in deze komische
wervelwind.
VS 1928 72 min Te zien
op zondag 24 oktober

De Little Tramp zoekt zijn geluk
in de goudmijnen van Klondike.
In deze wondere wereld waar
schoenveters op spaghetti lijken en broodjes balletschoenen
worden, verandert alchemist
Chaplin goud in poëzie. De loveable maar onfortuinlijke Little
Tramp valt voor een blind bloemenmeisje, die hem aanziet
voor een miljonair.
VS 1931 87 min Te zien op zondag 31 oktober

De Little Tramp worstelt met het
leven in een moderne industriële samenleving, vergezeld
door een dakloze jongedame.
Chaplin biedt een kritische kijk
op productiviteit in de vroege
twintigste eeuw en daarna!
VS 1936 87 min Te zien op
zondag 7 november

Een Joodse kapper komt na twintig jaar thuis en treft zijn vervallen kapsalon aan besmeurd met
haatdragende graffiti: het werk
van een tiranniek regime onder
leiding van xenofobische dictator Hynkel. Een visionaire satire
die zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt.
VS 1940 125 min Te zien
op zondag 14 november

Een voormalig beroemde variété-ster voorkomt dat een jonge
ballerina zelfmoord pleegt. Hij
helpt haar te herstellen en haar
zelfvertrouwen terug te vinden,
zodat ze weer kan terugkeren
naar het podium.
VS 1952 137 min Te zien
op zondag 21 november
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WOMEN MAKE FILM:
A NEW ROAD MOVIE
THROUGH CINEMA
Vanaf maandag 11 oktober te zien!
★★★★’De ambitieuze documentaire Women Make Film behandelt het
(vergeten) aandeel van vrouwen in dertien decennia filmgeschiedenis’
de Volkskrant ★★★★ NRC ‘een wonder van gepassioneerde filmliefde.‘
★★★★★ The Guardian

‘Women make Film: A New Road Movie Through Cinema’
is een duizelingwekkende reis door de filmgeschiedenis, gezien
door de ogen van de grootste vrouwelijke regisseurs. Onze gidsen
zijn Tilda Swinton, Jane Fonda, Debra Winger, Adjoa Andoh, Kerry
Fox, Thandie Newton en Sharmila Tagore. Leven, liefde, politiek,
humor en dood komen allemaal voorbij in deze epische, 14uur durende roadtrip.

Regisseur Mark Cousins – die eerder het meesterlijke ‘The Story Of
Film: An Odydddey’ maakte - stapt opgewekt door de alternatieve
geschiedenis van de cinema, geïnspireerd door baanbrekende filmwetenschappers als Cari Beauchamp, Claire Johnston en Lynda Miles. De
regisseur heeft grondig onderzoek gedaan in filmarchieven over de hele
wereld; Cousins achterhaalde ruim zevenhonderd filmfragmenten van
183 vrouwelijke regisseurs, van wie een groot deel voor ons tamelijk
onbekend is gebleven. De veertien uur durende documentaire is onderverdeeld in veertig hoofdstukken.
Vanaf maandag 11 oktober vertonen we 7 weken lang elke maandag
1 deel uit deze fantastische serie. Maandag 11 oktober wordt het
allereerste deel ingeleid door Lievnath Faber, filmprogrammeur en filmwetenschapper, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (rMA).
Verenigd Koninkrijk 2019 840 min. Regie Mark Cousins
Met Tilda Swinton, Jane Fonda, Adjoa Andoh, Thandie Newton,
Kerry Fox, Sharmila Tagore, Debra Winger
Start: Maandag 11 oktober 20.10 uur
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Overige data: maandag 18 oktober (deel 2), 25 oktober (deel 3), 1 november (deel 4), 8 november
(deel 5), 15 november (deel 6) en tot slot deel 7 op
maandag 18 november.
Naar aanleiding van deze reeks vertoont Filmtheater ook een bijzonder programma van klassiekers en
recente films van vrouwelijke filmmakers:
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce,
1080 Bruxelles – Chantal Akerman (1975)
The Ascent - Larisa Shepitko (1977)
The Virgin Suicides – Sofia Coppola (1999)
The Hurt Locker – Kathryn Bigelow (2008)
An – A sweet taste of life – Naomi Kawase (2015)
Wonder Woman – Patty Jenkins (2017)
Voor alle data en speeltijden:
www.filmtheaterhilversum.nl

Zondag 7 november Ontbijt & Film

SPENCER

Spencer speelt zich af tijdens de cruciale kerstdagen in de
vroege jaren ’90 waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze
huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze zal moeten afwijken
van het pad dat voor haar was uitgestippeld als toekomstige
koningin. De regie is in handen van de veelbekroonde regisseur
Pablo Larraín (‘Jackie’). Steven Knight verzorgt het script van
dit biografische drama over het koninklijke leven van prinses
Diana, gespeeld door Kristen Stewart.
Duitsland, Chili, Verenigd Koninkrijk, VS 2021
111 min. Regie Pablo Larraín Met Kristen Stewart
Vanaf 11 november

RIDERS
OF
JUSTICE
Beroepsmilitair Markus (Mads Mikkelsen, ook te zien in ‘Druk’)
moet noodgedwongen huiswaarts keren om voor zijn dochter
Mathilde te zorgen als blijkt dat zijn vrouw om het leven is
gekomen tijdens een tragisch treinongeluk. Terwijl ze nog in
diepe rouw verkeren, wordt er aangebeld door data-analist
Otto. Hij heeft het treinongeluk overleefd en heeft samen
met zijn excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger
maat Emmenthaler geconcludeerd dat de trein niet zomaar
is verongelukt.
Denemarken 2020 116 min. Regie Anders Thomas
Jensen Met Mads Mikkelsen, Andrea Heick Gadeberg,
Nikolaj Lie Kaas 6gt Vanaf 28 oktober
Poster 21-22.qxp_Opmaak 1 07-09-2021 13:57 Pagina 1

ZOEN ‘21-’22
SEI NCONCERTEN
HERSELF
Herself is een Brits-Iers drama over de jonge moeder Sandra (Clare Dunne) die met haar twee dochters ontsnapt uit
een gewelddadige relatie. Ze komt in het sociale huur-traject
terecht, maar door de schaarste op de huizenmarkt is ze
voorlopig dakloos en genoodzaakt om op een hotelkamer
te kamperen. Vastbesloten om haar jonge dochters een fijn
thuis en een beter bestaan te bieden, zet Sandra haar zinnen
op het bouwen van een eigen huis. Door een gul aanbod van
een vrouw waarvoor ze schoonmaakt, een gepensioneerd arts
(Harriet Walter), heeft die droom een kans van slagen. Zonder
enige ervaring, maar met een bijzonder clubje vrienden begint
ze aan het avontuur.
VK 2020 97 min. Regie Phyllida Lloyd Met Clare Dunne,
Harriet Walter Vanaf 11 november
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See all you can see met:

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