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Meer dan 25 voorpremières!

Nieuwe films van Paolo Sorrentino,
Lars von Trier en Damien Chazelle.

Film & Literatuur en heel veel muziek!

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman 
haar eigen talenten, dromen en ambities 
opzij gezet voor de succesvolle literaire 

carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar 
op de avond dat hij naar Stockholm afreist om 
de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te 
nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult 
ze haar grote geheim. 

‘The Wife’ is een speelfilm van de Zweedse regis-
seur Björn Runge naar de bestseller van Meg Wolitzer. 
De kritieken voor de vertolking van actrice Glenn 
Close als Joan zijn juichend. 

Zweden, VS, GB 2017 100 min. Regie Björn 
Runge Met Glenn Close, Jonathan Pryce

 MAANDAG 29 OKTOBER 18.30 UUR  

‘The Wife’ gaat 22 november officieel uit in Neder-
land, maar is maandag 29 oktober alvast bij ons in 
voorpremière te zien in combinatie met een heerlijke 
maaltijd tijdens onze Film & Food special. 

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

Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclu-
sief maaltijd te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

Met voorpremière van
THE
WIFE

Amerika 1926: De Nederlandse 24-jarige 
Antonia Brico is als kind met haar ouders 
geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt 

ervan om dirigent te worden, maar die ambitie 
wordt door niemand serieus genomen.

Haar pianoleraar adviseert Antonia om geen toe-
latingstest te doen voor het conservatorium. Omdat 
ze weinig meer te verliezen heeft, keert ze terug 
naar haar geboorteland waar ze de beroemde diri-
gent Willem Mengelberg smeekt om dirigeerlessen. 
Mengelberg ziet dat helemaal niet zitten en stuurt 
haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle verwach-
ting in als vrouw meer kans blijkt te maken. Na haar 
tweejarige studie aan de Rijksacademie voor Muziek 
zal ze daar als eerste vrouw het beroemde Berlijns 
Philharmonisch Orkest dirigeren. De spanning wordt 
haar bijna te groot, als de liefde van haar leven haar 
voor het blok zet. Wat zal Antonia kiezen? 

‘De Dirigent’ is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia 
Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke 
dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieor-
kesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het vrouwen 
nauwelijks om in de top van de wereldranglijst van 
belangrijkste dirigenten te komen. Dit jaar benoemde 
het Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in 
de Nederlandse geschiedenis een vrouwelijke chef 
dirigent: Karina Canellakis.

Nederland 2018 137 min. Regie Maria Peters 
Met Christanne de Bruijn, Annet Malherbe, 
Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat
 
 VANAF 24 OKTOBER  3g

Na het succes van hun met zes Oscars 
bekroonde hitfilm ‘La La Land’ werken 
regisseur Damien Chazelle en steracteur 

Ryan Gosling opnieuw samen aan ‘First Man’. De 
film is een biopic van het leven van de legenda-
rische astronaut Neil Armstrong van 1961-1969 
en vertelt hoe hij de eerste mens werd die een 
voet op de maan zette. 

Deze indringende vertelling is gebaseerd op het 
boek ‘First Man: the Life of Neil A. Armstrong’ van 
James R. Hansen die de terughoudende Armstrong 
talloze malen interviewde. De film  laat zien wat de 
kosten en de offers waren die Armstrong en heel 
Amerika er voor over hadden om een van de ge-
vaarlijkste expedities in de geschiedenis een succes 
te laten worden. 

Naast Ryan Gosling zijn Claire Foy (‘The Crown’), 
Kyle Chandler (‘Manchester by the Sea’) en Jason 
Clarke (‘Zero Dark Thirty’) te zien in ‘First Man’. Het 

scenario is afkomstig van Oscarwinnaar Josh Singer 
(‘Spotlight’). 

VS 2018 138 min. Regie Damien Chazelle Met 
Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason 
Clarke

VANAF 17 OKTOBER  2at

Gebaseerd op ware gebeurtenissen vertelt 
‘Rafaël’ het aangrijpende, soms ongeloof-
lijke verhaal van de Nederlandse Kimmy 

en de Tunesische Nazir. De nieuwe speelfilm 
van regisseur Ben Sombogaart (‘Knielen op een 
bed violen’).
Wanneer Nazir (Nabil Mallat) aan het begin van de 
Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland 
bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit 
hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Tijdens 
deze helse reis krijgt hij alleen hulp van zijn hoog-
zwangere vrouw Kimmy (Melody Klaver). 
Het verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde 
verscheen eerder in boekvorm in de gelijknamige, 
hartverscheurende roman van schrijfster Christine 
Otten.

Nederland 2018 105 min. Regie Ben 
Sombogaart Met Melody Klaver, Nabil Mallat, 
Medina Schuurman, Mehdi Meskar

VANAF 11 OKTOBER  3gat

‘The Sisters Brothers’ is de eerste Holly-
woodproductie voor regisseur Jacques 
Audiard. Eerder werd hij internationaal 

bekend dankzij de gevangenisfilm ‘Un prophète’ 
en in 2015 won hij in Cannes de Gouden Palm 
voor ‘Dheepan’.

Zie pagina 3

Met het ontroerende ‘Life Itself’ viert 
regisseur Dan Fogelman (bekend van 
‘Crazy, Stupid, Love’ en de Amerikaan-

se hitserie ‘This is Us’) het leven. Een film vol 
humor en liefde, noodlot en overwinningen.

Zie pagina 3

★★★★ ★ “Glenn Close is unreadably 
brilliant as author’s spouse plunged 

in late-life crisis” The Guardian

 17 okt First Man
 24 okt De Dirigent, Life Itself
  The Sisters Brothers
 31 okt Girl
 7 nov The Old Man and the Gun
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VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA 
VAN FILMFESTIVAL HILVERSUM ZIE ONS 
FESTIVALMAGAZINE!
PROGRAMMAWIJZIGING: 
 Zaterdagavond 13 oktober vertonen we  
 ‘Grease’ om 21.30 uur.
 De voorpremière van ‘Suspiria’ is verplaatst 
 naar woensdag 31 oktober.

See all you can see met:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL  Stichting Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466 | PROGRAMMA Luc Freijer | TEKST Daniëlle van Nispen & Luc Freijer | EINDREDACTIE Anky Mulders ARTWORK Fred Trappenburg

DE FILMKRANT VAN
11 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER



‘Todos Lo Saben’  (‘Everybody Knows’), de 
nieuwe film van Oscarwinnaar Asghar 
Farhadi (‘The Salesman’, ‘A Separation’ 

en ‘Le Passé’), is een psychologische thriller 
waarin familiegeheimen blootgelegd worden 
door de ontvoering van een jong meisje. Met 
Penélope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrol

Laura en haar gezin reizen voor het huwelijk van 
haar zus vanuit Buenos Aires terug naar haar geboor-
tedorp in Spanje. 

De bruiloft is een grote reünie met de hele fami-
lie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco. Maar 
het feest wordt ruw verstoord door de verdwijning 

van Laura’s dochter en het leven van de Spaanse 
familie wordt op z’n kop gezet. In hun zoektocht 
naar Laura’s dochter komen vragen, antwoorden en 
lang verborgen familiegeheimen bovendrijven. Hoe 
moet dat eindigen?

‘Todos Lo Saben’ was de openingsfilm van het 
Cannes filmfestival en werd er tevens geselecteerd 
voor de Officiële Competitie.

Spanje 2018 132 min. Regie Asghar Farhadi 
Met Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo 
Darin

 T/M 2 NOVEMBER  3at

Hoog tijd om eens met een deskundige 
man over MeToo te spreken, nadat dit 
onderwerp – seksueel misbruik, meestal 

van vrouwen door mannen – al een jaar lang 
wordt gedomineerd door vrouwen.  ‘Hilversum 
in Gesprek’ stelt het op dinsdag 16 oktober aan 
de orde bij een man, schrijver Jens van Tricht 
(1969), oprichter en directeur van ‘Emancipator’, 
een organisatie die zich bezighoudt met de be-
vordering van mannenemancipatie. 

Van Tricht studeerde politicologie en vrouwenstu-
dies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij noemt 
zichzelf ‘een idealist, een anarchist en een feminist die 
gelooft in een betere wereld, die er alleen kan komen 
als zowel mannen als vrouwen zich bezighouden met 
emancipatie’. Hij is ervan overtuigd dat feminisme 
goed is voor mannen, 
omdat ze daardoor be-
vrijd kunnen worden van 
de overtuiging dat zij al-
leen maar zelfverzekerd, 
sterk en onafhankelijk 
moeten zijn, altijd hard 
moeten werken, nooit 
mogen huilen en geen 
kwetsbaarheid mogen 
tonen.

Onlangs organiseerde hij de internatio-
nale conferentie ‘Werken met jongens 
en mannen in het MeToo-tijdperk’. Hij 
biedt trainingen aan op (mannen)emancipatiegebied. 
Onlangs schreef hij het boek ‘Waarom feminisme 
goed is voor mannen’. 

Jens van Tricht wordt geïnterviewd door jour-
naliste Cisca Dresselhuys. Aansluitend wordt zijn 
keuzefilm ‘Moonlight’ vertoond.

Programma: 
19.30-20.30 uur Gesprek Jens van Tricht 
 met journaliste Cisca Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze, met verkoop 
 en signering van het boek
21.00 uur Vertoning van de keuzefilm 
 ‘Moonlight’

Hilversum in Gesprek is een initiatief van een team 
enthousiaste Hilversummers, Boekhandel Voorhoeve 
en Filmtheater Hilversum. Iedere maand wordt een 
bijeenkomst in het Filmtheater georganiseerd waar 
bekende schrijvers en wetenschappers praten over 
hun boek en de thema’s en maatschappelijke on-
derwerpen die daarin centraal staan. Aansluitend 
vertonen we een film die is gekozen door onze gast 
en die qua thematiek en inhoud aansluit op het voor-
afgaande gesprek.

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

Een intiem portret van het buitengewone 
leven, werk en talent van modeontwer-
per Alexander McQueen. McQueen was 

een onopvallende jongen uit de arbeidersklasse 
van Oost-Londen. Op zestienjarige leeftijd ging 
hij van school en stortte zich op een gedegen 
leerschool voor het maken en ontwerpen van 
kleding. 

Met zijn soms controversiële ontwerpen werd 
hij een wereldwijd modemerk en een van de meest 
iconische kunstenaars van de eeuw. Hij ontwierp 
kleding en schoenen voor vele beroemdheden. Hoe 
heeft deze punker de wereld van de haute couture 
van Parijs omvergeworpen en het bedwelmende, 

revolutionaire tijdperk van ‘Cool Britannia’ ingeluid? 
En waarom heeft hij op het toppunt van zijn carrière 
aan dit alles een einde gemaakt?

Door middel van exclusieve interviews met zijn 
beste vrienden en familie, archiefbeelden, schitte-
rende visuals en muziek is ‘McQueen’ een authentieke 
lofzang en een aangrijpend portret van de bevlogen 
maar gekwelde mode-visionair.

Verenigd Koninkrijk 2018 111 min. Regie Ian 
Bonhôte, Peter Ettedgui

 15, 17, 18 EN 28 OKTOBER  1t

★★★★★ The Hollywood Reporter 

Een coming of age over vriendschap, verlan-
gens en volwassen worden. Het niemands-
land tussen jeugd en volwassenheid biedt 

alle gelegenheid om jezelf te heruitvinden, maar 
juist in die overvloed aan ruimte is het lastig 
zoeken naar je identiteit.

Drie jonge vrienden worden met vallen en opstaan 
volwassen tijdens hun studententijd in Amsterdam. 
Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet 
daarbij alles op scherp. In deze turbulente periode 
proberen de jonge mannen los te komen van hun 
ouders en achtergrond, ervaren zij wat de betekenis is 
van vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn.

‘Niemand in de Stad’ is de debuutspeelfilm van 
regisseur Michiel van Erp (‘MH17: Verdriet van Neder-
land’, ‘Ramses’). De film is gebaseerd op de gelijkna-
mige roman van Philip Huff, die tevens het scenario 
schreef samen met Marnie Blok. Eind september 
beleeft de film zijn première op het Nederlands Film 
Festival. 

Nederland 2018 102 min. Regie Michiel van 
Erp Met Jonas Smulders, Minne Koole, Sofie 
Porro

 T/M 28 OKTOBER  3sht

Fiona Maye (Oscarwinnares Emma Thomp-
son) is een gerespecteerd rechter aan het 
Hooggerechtshof waar ze bekend staat om 

haar professionele en weloverwogen uitspraken 
binnen het complexe familierecht. Wanneer haar 
huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te bezwij-
ken onder haar werkdrift stort Fiona zich op een 
ingewikkelde zaak.

De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead, ‘Dunkirk’) 
heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie 
niet lang meer leven. Vanwege hun geloof als Jeho-
vah’s getuigen weigeren Adam en zijn ouders deze 
noodzakelijke medische hulp. Het ziekenhuis spant 
een rechtszaak aan. Volgens de wet is Adam, nog 
geen achttien, te jong om zelf over leven en dood te 

beslissen. Fiona moet besluiten of het recht op vrije 
wil zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft grote ge-
volgen voor hen beiden en komt als een boemerang 
terug. Fiona’s huwelijk ondertussen lijkt gered, maar 
is dat werkelijk zo?

‘The Children Act’ van regisseur Richard Eyre (‘No-
tes on a Scandal’) is gebaseerd op de gelijknamige 
bestseller van Booker-Prize winnaar Ian McEwan 
(‘Atonement’, ‘On Chesil Beach’), die tevens het sce-
nario schreef voor de film.

Verenigd Koninkrijk 2017 105 min. Regie 
Richard Eyre Met Emma Thompson, Fionn 
Whitehead, Stanley Tucci

 DE HELE MAAND DOOR  9at

In ’Leaning into the Wind’ volgt de Duitse 
regisseur Thomas Riedelsheimer de land-
schapskunstenaar Andy Goldsworthy op zijn 

persoonlijke verkenningstocht naar de impact 
die de tijd op hemzelf en zijn kunst gehad heeft. 
Naarmate Goldsworthy zijn eigen lichaam in 
zijn werk introduceert – zich bedekkend met 
bloemblaadjes en wandelend door boomtoppen 
– wordt zijn kunst nog fragieler en persoonlij-
ker maar tegelijkertijd krachtiger en robuuster. 
“You can walk down the path, or you can walk 
through the hedge”, verkondigt de kunstenaar.

’Leaning into the Wind’ is een onderdompeling in 
Goldsworthy’s wereld. De schoonheid van de natuur 

en de esthetische kracht van de mens die hij in zijn 
kunstwerken laat zien, krijgen door de cinematografie 
van de film een extra dimensie. Voor iedereen die 
nog niet eerder kennismaakte met de kunst van Andy 
Goldsworthy is dit een adembenemende ervaring.

VK, Duitsland 2017 93 min. Regie Thomas 
Riedelsheimer Met Andy Goldsworthy

 20 OKTOBER T/M 3 NOVEMBER  1

In ‘Wad, overleven op de grens van water en 
land’ leren we het unieke karakter van het 
Nederlandse Waddengebied kennen door de 

ogen van een grijze zeehond. We volgen het 
dier vanaf zijn geboorte tot aan zijn zoektocht 
naar een partner, een reis door alle seizoenen 
en alle verschillende leefgebieden die het Wad-
dengebied rijk is. 

Zo maken we uitgebreid kennis met andere be-
woners van het Waddengebied. Ieder op hun eigen 
wijze proberen ze te overleven in een onverbiddelijke 
biotoop. Het leven op de Wadden is zwaar. Bij de con-

stante beweging van eb en vloed moet elke bewoner 
telkens de strijd aangaan met medebewoners, de ge-
tijden en het klimaat. Met een bewonderenswaardige 
flexibiliteit tonen alle Waddendieren, hoe nietig klein 
soms ook,  de enorme inspanning waardoor ze in dit 
unieke ecosysteem kunnen overleven. De film roept 
respect en bewondering op voor de veerkracht van de 
Waddennatuur. Bovenal prikkelt hij de verwondering.

Nederland 2018 95 min. Regie Ruben Smit

 T/M 4 NOVEMBER  2a

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

kindertijd naar volwassenheid en zijn worsteling 
om zijn plaats in de wereld te vinden. Adembe-
nemend mooi, ontroerend en origineel. Winnaar 
van de Golden Globe voor Beste Dramafilm en 
de Oscar voor Beste Film. 

Miami. De negenjarige Chiron is stil en verlegen. 
Op school wordt hij gepest en thuis heeft hij het 
ook zwaar. Zijn moeder is verslaafd aan verdovende 
middelen. Als hij weer eens wordt belaagd door een 
bende pestkoppen, ziet drugsdealer Juan (Mahersala 
Ali, ‘House of Cards’) het gebeuren. Samen met zijn 
vriendin neemt hij Chiron, die nergens een plek heeft 
waar hij zich veilig voelt, onder zijn hoede. De kleine, 
zwijgzame Chiron blijkt een vechter en overlever. 
En als hij opgroeit, wordt duidelijk dat zijn echte 

strijd niet in de achterbuurten van Miami ligt, maar 
in hemzelf en bij zijn complexe gevoelens voor een 
goede vriend. 

VS 2016 110 min. Regie Barry Jenkins
Met Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson

 DINSDAG 16 OKTOBER 21.00 UUR  1

★★★★★ De Volkskrant ★★★★★ 
NRC ★★★★★ AD

MOONLIGHT

‘Sprekend Nederland’ is een portret van 
Nederland waarin aan de hand van toe-
spraken op bruiloften en partijen, maar 

ook bij protestmarsen en allerlei openbare ma-
nifestaties de tijdgeest van nu wordt gevangen. 
De film laat een land zien dat nog steeds lijkt te 
moeten wennen aan het feit dat het multicultu-
reel is. Waarin sommigen zich bedreigd voelen 
door de komst van nieuwkomers. De vraag is: 
waar zijn we eigenlijk bang voor? Is het niet 
vooral de angst om ons geluk kwijt te raken, 
de angst voor het onbekende?

We zien een land dat in allerlei clubjes verdeeld is, 
waarbij iedereen letterlijk en figuurlijk voor eigen pa-
rochie preekt. Binnen die clubjes is iedereen verenigd 

en veilig, maar tegelijkertijd wordt zo ook de ander 
uitgesloten. De film opent met de naturalisatiecere-
monie van nieuwe Nederlanders die hun paspoort 
krijgen en hun trouw aan de Nederlandse grondwet 
beloven. En eindigt met de diploma-uitreiking van 
middelbare scholieren op weg naar een nieuwe fase 
in hun leven. Daartussenin zien we een caleidoscoop 
aan speeches op locaties van volkskroeg tot Koninklijk 
Paleis, die op een onthutsende en soms ontroerende 
manier de kijker met de vraag confronteren: wil ik 
eigenlijk wel in dit land wonen?

Nederland 2018 82 min. Regie John Appel

 16, 18, 22 EN 30 OKTOBER  3dt

In de maanden november en december zijn bij 
‘Hilversum in Gesprek’ respectievelijk prof. dr. 
Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid 

aan de VU, en schrijfster Esther Gerritsen te gast. 

Kaartjes voor zowel dinsdag 20-11 en dinsdag 18-12 
zijn nu alvast te koop. De keuzefilms van deze gasten 
maken we zo snel mogelijk bekend via de volgende 
filmkrant en onze website.

Schrijfster Esther 
Gerritsen is niet al-

leen bekend door haar 
succesvolle boeken, 
maar ook als schrijf-
ster van columns in de 
VPRO-gids en de Volks-
krant. 

Ook schrijft ze scena-

rio’s voor toneel. In 2016 schreef ze het boeken-
weekgeschenk ‘Broer’. Haar bekendste boeken zijn 
‘De kleine miezerige god’, ‘Dorst’, ‘Roxy’ en, meest 
recent, ’De Trooster’. ‘Dorst’, over een zieke moeder 
en haar dochter, werd verfilmd met Simone Kleinsma 
in de rol van de moeder. In ‘De Trooster’ schrijft 
Esther Gerritsen over zaken als geloof en geweten. 
Op dinsdag 18 december vertelt zij in het Filmtheater 
over haar werk. 

Jaap Seidell nodigden 
we uit omdat in no-

vember de actie “Ne-
derland Leest” van de 
CPNB gewijd is aan het 
thema voeding.

Als geen ander kan 
hij zin en onzin op het 

gebied van eten en voedsel uitleggen. Hij doet dat 
dan ook veel en vaak, in kranten (o.a. Het Parool) en 
boeken. Dit jaar verscheen van zijn hand het boek 
‘Jongleren met voeding’, eerder schreef hij ‘Het voed-
sellabyrint’ en ‘Tegenwicht”. Hij is een internationaal 
gerenommeerd onderzoeker op het gebied van over-
gewicht en obesitas. Op dinsdag 20 november is hij 
te gast in het Filmtheater. 

HILVERSUM IN GESPREK in november & december. 

16 en 17 okt

19 okt

21 okt

20 okt

21 okt23, 28 okt & 4 nov

15 okt

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

LAATSTE KANS

DINSDAG 16 OKTOBER
HILVERSUM IN GESPREK
met Jens van Tricht
over Mannen en MeToo

TODOS LO SABEN

NIEMAND IN DE STAD

WAD, OVERLEVEN OP DE GRENS
VAN WATER EN LAND

THE CHILDREN ACT

LEANING INTO THE WIND

SPREKEND NEDERLAND

McQUEEN

★★★★ De Volkskrant
★★★ NRC
★★★ VPRO Cinema

2



‘Girl’ schetst het leven van de 15-jarige 
Lara, wier grootste droom het is om 
carrière te maken als ballerina. Maar 

haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is gebo-
ren als jongen. Ze groeit op in een warm nest, 
met een uiterst begripvolle vader, en ook haar 
klasgenootjes respecteren (meestal) wie ze is. 
Samen met haar vader en jonge broertje trot-
seert ze de wereld, maar haar lichaam verandert 

naar haar zin te langzaam. Bij de wereldpremi-
ère tijdens het Filmfestival van Cannes werd 
de film beloond met een minutenlang durende 
staande ovatie.

Tijdens het Filmfestival van Cannes sleepte ‘Girl’ 
verschillende prijzen in de wacht. Debuterend regis-
seur Lukas Dhont werd bekroond met de prestigieuze 
Camera d‘Or, de jonge hoofdrolspeler Victor Polster 
won de prijs voor de Beste Vertolking van Un Certain Re-

gard, de internationale pers beloonde ‘Girl’ met de Prix 
Fipresci en de film won ook nog eens de Queer Palm.

België 2018 100 min. Regie Lukas Dhont Met 
Victor Polster, Arieh Worthalter

 VANAF 31 OKTOBER  3td

De langverwachte nieuwe film van  Oscar-
winnende regisseur Paolo Sorrentino (‘La 
Grande Bellezza’, ‘Youth’). Sorrentino 

brengt met ‘Loro’ een satirische en fantasierijke 
film over Silvio Berlusconi en zijn entourage met 
in de hoofdrol Toni Servillo (‘La Grande Bel-
lezza’) als de controversiële voormalige minister-
president van Italië.

Met ‘Loro’ ontrafelt Sorrentino geleidelijk de 
complexe persoonlijkheid en motivaties van Berlus-
coni, tijdens een tumultueuze periode in zijn carrière, 
terwijl het huwelijk met zijn tweede vrouw Veronica 
Lario (Elena Sofia Ricci) op springen staat. Door de 
hoge positie die Berlusconi bekleedt, is hij tijdens zijn 
politieke carrière het doelwit van personen uit zijn 
omgeving die hem willen gebruiken om hun eigen 

carrière een duw in de rug te geven.
‘Loro’ beleefde zijn wereldpremière op het film-

festival van Toronto. 

Italië, Frankrijk 2018 151 min. Regie Paolo 
Sorrentino Met Toni Servillo, Riccardo Scamarcio

 VANAF 1 NOVEMBER  4sht

Nederland is klein en vol. Voor sommige 
bezigheden is er eigenlijk geen ruimte 
meer, zoals jagen. Maar toch zijn er men-

sen die dit willen blijven doen. Ronald Timmer-
mans is zo iemand. Deze gastronoom neemt 
elk jaar in de herfst een groep mannen en één 
vrouw mee om te gaan jagen op het Nederlandse 
platteland. Op het land van een boer In de Wie-
ringermeer gaan ze op jacht naar klein wild.

De groep noemt zich Het Hut Syndicaat, ver-
noemd naar de hut waar zij bivakkeren. In hun ogen 

gaat er niets boven deel uitmaken van de natuur en 
jagen op je eigen eten. Maar hoe lang kunnen ze dit 
nog doen? Regelgeving staat hun liefde voor de jacht 
steeds meer in de weg. Regisseur Diego Gutiérrez 
gaat het hele jachtseizoen mee op pad en brengt 
een verdwijnende wereld in beeld.

Nederland 2018 86 min. Regie Diego 
Gutiérrez

 28 EN 30 OKTOBER  3a

Studio 54 in New York was hét middelpunt 
van seks, drugs en disco in de jaren ’70. 
Deze plek heeft niet alleen een invulling 

gegeven aan het begrip disco maar is een sym-
bool voor het hele tijdperk. De twee eigenaren, 
Ian Schrager en Steve Rubell, waren de koningen 
van het New Yorkse nachtleven. 

40 jaar later wordt er teruggekeken naar de op-
komst en neergang van de grootste club aller tijden. 
Ian Schrager zelf vertelt onverbloemd over de ach-
tergrond van het succes en het financiële schandaal 
dat tot sluiting van de club leidde. De documentaire 

bevat nog nooit eerder vertoonde beelden van de 
dansvloer en zijn fameuze bezoekers. Zo is de jonge 
Michael Jackson te zien die verlegen vertelt dat Studio 
54 de enige discotheek is waar hij werkelijk zichzelf 
kan zijn. Maar ook grootheden als Mick Jagger, Andy 
Warhol en Grace Jones passeren de revue. Naast 
exclusief archiefmateriaal worden ook artiesten als 
Nile Rodgers geïnterviewd. En uiteraard ontbreken 
de muzikale discoklassiekers niet!

VS 2018 98 min. Regie Matt Tyrnauer

 20, 22 EN 30 OKTOBER  1t

In ‘Life Itself’ volgen we het leven van een jong 
stel in New York. Will (Oscar Isaac, ‘Inside 
Llewyn Davis’, ‘Ex Machina’) en Abby (Olivia 

Wilde) ontmoeten elkaar in hun studententijd. 
Ze zijn gelukkig samen, trouwen en verwachten 
hun eerste kindje. Het noodlot slaat toe wan-
neer een schokkende gebeurtenis hun leven 

overhoop gooit. Grenzen van tijd en ruimte wor-
den overschreden. De levens van Will en Abby 
weergalmen in dat van Mr. Saccione (Antonio 
Banderas) in Spanje.

Met het ontroerende ‘Life Itself’ viert regisseur 
Dan Fogelman (bekend van ‘Crazy, Stupid, Love’ en 
de Amerikaanse hitserie ‘This is Us’) het leven. Een 

film vol humor en liefde, noodlot en overwinningen. 

VS 2018 117 min. Regie Dan Fogelman Met 
Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Samuel 
L. Jackson, Antonio Banderas, Annette Bening

 VANAF 24 OKTOBER  1

‘The Sisters Brothers’ is een zwart-
komische western, gebaseerd op het 
gelijknamige, veelgeprezen boek van 

Patrick DeWitt. Met een geweldige sterrencast 
met Joaquin Phoenix (‘Her’, ‘Walk the Line’), Jake 
Gyllenhaal (‘Nightcrawler’, ‘Brokeback Moun-
tain’) en John C. Reilly (‘The Lobster’, ‘We Need 
to Talk About Kevin’).

1850: Het Wilde Westen is volledig in de ban 
van de goudkoorts. De beruchte huurmoordenaars 
en broers Eli en Charlie Sisters krijgen de opdracht 

om Hermann Kermit Warm op te sporen. Daarbij 
krijgen ze de hulp van de sluwe Morris. Warm laat 
zich echter maar moeilijk vangen en wat begon als 
een routineopdracht, wordt al gauw een erbarmelijke 
en gevaarlijke tocht naar de andere kant van het 
land. Maar is Morris eigenlijk wel te vertrouwen en 
wat is Warms geheim dat hem zo waardevol maakt? 
Meer en meer begint Eli zich af te vragen waar hij in 
hemelsnaam aan begonnen is. 

‘The Sisters Brothers’ is de eerste Hollywoodpro-
ductie voor regisseur Jacques Audiard. Eerder werd hij 

internationaal bekend dankzij de gevangenisfilm ‘Un 
prophète’ en in 2015 won hij in Cannes de Gouden 
Palm voor ‘Dheepan’.
  
Frankrijk, Spanje, Roemenië, VS 2018 
121 min. Regie Jacques Audiard Met Joaquin 
Phoenix, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly

 VANAF 24 OKTOBER  4gt

ZIE MIJ DOEN
Hoe kijken mensen met een beperking naar 

zichzelf, naar elkaar, naar ons? In een po-
etisch zwart-wit portret maken bewoners 

van een zorgcentrum ons deelgenoot van hun 
gedachten en emoties. 

Mensen met een verstandelijke beperking worden 
ook vandaag de dag nog regelmatig meewarig aange-
keken. Maar zij hebben net als iedereen gevoelens en 
humeuren die kunnen botsen. Ze hebben hun eigen 
gedachten, verlangens en meningen en een eigen 
leven. In deze documentaire maken Sofie, Mathias, 
Nadine, Sam, Quan en Jessica ons deelgenoot van 

hun gedachten en emoties. Terwijl ze hun gevoelens 
ontrafelen, leren ze ons over de wereld en vooral 
over onszelf.

Drie jaar lang kwam documentairemaakster Klara 
van Es in Monnikenheide, waar mensen met verstan-
delijke en fysieke beperkingen wonen. In het laatste 
jaar begon ze te filmen, wat resulteerde in ‘Zie Mij 
Doen’, een warme en genuanceerde film over mensen 
die helemaal niet zo ‘beperkt’ blijken te zijn.

Nederland 2018 84 min. Regie Klara Van Es

 18, 21, 25 EN 29 OKTOBER  1 

‘The Ancient Woods’ is een poëtische 
en atypische natuurfilm over de ver-
schillende inwoners van een Litouws 

oerbos, zowel in de lucht als op de grond en 
onder water. 

Zonder commentaar wordt het ongelooflijk 
rijke, bijna tastbare geluid van het bos in magis-
trale beelden vastgelegd. De film  neemt je mee op 
een eindeloze reis. Naar de wolvengrotten en het 
dichtbegroeide bos, naar het nest van de zwarte 
ooievaar hoog in de lucht, en het water in naar het 
onderwaterbos. Er wordt geduldig op allerlei dieren 
ingezoomd. Zo wordt in sneeuw die langzaam smelt 

een insect zichtbaar dat voorzichtig begint te bewe-
gen en, steeds ongeduriger, wacht tot alle pootjes vrij 
zijn voordat het kan wegvliegen. De soms grootse, 
soms ingetogen portretjes zijn heel precies gefilmd, 
‘s nachts en overdag. 

‘The Ancient Woods’ is een film van bioloog/
filmmaker Mindaugas Survila waaraan hij in totaal 10 
jaar werkte. Een filmische hommage aan de Litouwse 
natuur die in eigen land een grote bioscoophit werd.

Litouwen 2018 85 min. Regie Mindaugas 
Survila

 VANAF 19 OKTOBER  
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Agatha Christine is dol op mysteries. Na een 
verhuizing wil haar moeder dat ze snel 
nieuwe vrienden maakt, maar zelf heeft 

ze andere plannen. De kelder van haar nieuwe 
huis tovert ze om tot een heus detectivebureau. 
Ze denkt dat ze een diefstal in de buurtwinkel 
snel heeft opgelost, tot een coole buurjongen 
met zijn skateboard haar aandacht afleidt. Nu 
wordt het plotseling erg ingewikkeld in deze 
fantasierijke animatiefilm.

Denemarken 2017 77 min. Regie Karla von 
Bengston Nederlands gesproken 2

Alles staat op zijn kop in de wereld van deze boerderijdie-
ren: het varkentje probeert samen met het konijn en de 
vos voor ooievaar te spelen en kippen jagen op vossen, 

terwijl een vos de kuikentjes bemoedert. Als het kerstfeest na-
dert verkleedt de eend zich als de Kerstman. Hartverwarmend 
en doldwaas, deze vrolijke nieuwe animatiefilm van de makers 
van ‘Ernest & Celestine’.

Frankrijk 2017 80 min. Regie Benjamin Renner & Patrick 
Imbert Nederlands gesproken 2

Lea heeft geen zin om op zomerkamp te gaan 
met de giechelende meisjes uit haar klas. 
Liever wil ze meedoen met de jongensbende 

van het dorp, maar Lea mag er pas bij als ze 
bewezen heeft niet bang te zijn. Het is niet 
alleen het begin van spannende belevenissen 
en onverwachte vriendschap, maar ook van de 
ontdekking van volwassen geheimen.

Duitsland 2017 68 min. Regie Joya Thome 
Nederlands gesproken 9

JOYA THOME FILMPRODUKTION PRÄSENTIERT IN KO-PRODUKTION MIT LUPA FILM GMBH „KöNIGIN VON NIENDORF“ MIT LISA MOELL, MEX SCHLÜPFER, DENNY MORITZ SONNENSCHEIN, SALIM FAZZANI, ELIAS SEBASTIAN, MORITZ RIEK, IVO TRISTAN MICHLIGK 
TON SASCHA ETEZAZI SOUNDDESIGN SASCHA ETEZAZI, ALEXANDER LEEMHUIS KOSTüM LAURA BÜCHEL MASKE CHRISTINA WAGNER SZENENBILD HENNING MÜLLER-FAHLBUSCH MUSIK CONRAD OLEAK SCHNITT CAROLA SULTAN BAUERMEISTER, JOYA THOME 

PRODUCER PHILIPP WUNDERLICH PRODUZENTIN JOYA THOME KOPRODUZENT FELIX VON BOEHM BUCH JOYA THOME, PHILIPP WUNDERLICH DOP LYDIA RICHTER REGIE JOYA THOME 

www.koeniginvonniendorf.de

35. KINDERFILMFEST 
MÜNCHEN

Eröffnungsfilm
(2017)

38. FILMFESTIVAL 
MAX OPHÜLS-PREIS
Wettbewerb Spielfilm

(2017)

31. CINEKID 
FILMFESTIVAL AMSTERDAM

Wettbewerb
(2017)

33. INTERNATIONALES 
FILMFESTIVAL WARSCHAU 

Family Weekend
(2017)

21. TALLINN BLACK NIGHTS 
FILM FESTIVAL

Wettbewerb JUST FILM 
(2017)

ACHTUNG BERLIN
NEW BERLIN FILM AWARD

Bester Mittellanger Film
(2017)

47. GIFFONI 
FILM FESTIVAL

Wettbewerb
(2017)

25. KINDER-MEDIEN-FESTIVAL 
GOLDENER SPATZ

Goldener Spatz Spezial
(2017)

In de herfstvakantie is het weer 
tijd voor Cinekid On Tour!
 
Er is voor onze jongste bezoekers van alles te doen in het filmtheater! 

Het Cinekid Festival gaat ook dit jaar tijdens de herfstvakantie op reis door heel Nederland en doet 
daarbij ook weer Filmtheater Hilversum aan. De festivalscouts hebben in alle hoeken van Europa 
gezocht naar de meest leuke, spannende, gekke of lieve films. Speciaal voor de herfstvakantie zijn 
er vier films samengesteld rondom het thema vriendschap: ‘Koningin van Niendorf’, ‘Buurtspion’, 
‘Beestenboel’ en ‘Grote boze vos en andere verhalen’, alleen tijdens de herfstvakantie bij ons te zien!
 
Daarnaast staan er natuurlijk nog veel meer andere kinderfilms op ons 
programma! Van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober zijn we extra vroeg geopend 
en zijn er iedere dag al vanaf 10.30 uur fijne kinderfilms te zien.

Van 10.00 tot 15.00 uur kun je in onze bovenfoyer terecht voor allerlei leuke 
activiteiten, dus kom gezellig knutselen, kleuren en tekenen. Maak bijvoorbeeld je 
eigen flipboekje of knutsel het meest gekke dier dat je kunt bedenken!

GROTE BOZE VOS 
EN ANDERE 
VERHALEN

BUURTSPION

KONINGIN VAN 
NIENDORF

ZA 20 OKTOBER 
11:00 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
12:25 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
13:45 Los Bando
 
ZO 21 OKTOBER 
11:00 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
12:35 Brandweerman Sam Klaar voor actie!
 
MA 22 OKTOBER 
10:30 Beestenboel
10:45 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
11:35 De Grote Boze Vos en Andere Verhalen 
12:10 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
12:55 Los Bando 
13:25 Rafael 
15:00 Janneman Robinson & Poeh
 
DI 23 OKTOBER 
10:30 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
10:45 De Buurtspion 
12:00 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
12:30 Beestenboel
15:10 Los Bando
 
WO 24 OKTOBER 
10:30 Beestenboel
10:45 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
11:35 Los Bando 
12:10 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
13:10 De Grote Boze Vos en Andere Verhalen 
13:40 Pluisje 
14:55 Rosie & Moussa 

DO 25 OKTOBER 
10:30 Beestenboel
10:45 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
11:35 De Buurtspion 
12:15 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
12:55 De Grote Boze Vos en Andere Verhalen 
14:45 Los Bando
 
VR 26 OKTOBER 
10:30 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
10:45 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
12:00 Janneman Robinson & Poeh 
12:15 Beestenboel
13:10 Pluisje 
15:00 Koningin van Niendorf
 
ZA 27 OKTOBER 
11:00 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
11:15 De Grote Boze Vos en Andere Verhalen 
12:30 Beestenboel
13:00 Rosie & Moussa 
15:00 Los Bando
 
ZO 28 OKTOBER 
11:00 Beestenboel
11:30 Brandweerman Sam Klaar voor actie! 
12:10 Gordon & Paddy en de Zaak van de Gestolen Nootjes 
13:00 Koningin van Niendorf
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Een hartveroverende en spannende animatiefilm voor onze 
allerjongste bezoekers. De superslimme muis Paddy wil 
dolgraag inspecteur worden. En laat detective Gordon, de 

pad, nou net met pensioen gaan! Gordon zet Paddy meteen op 
haar eerste zaak: wie heeft de nootjes van Eekhoorn gestolen? 

Niet alleen de noten zijn verdwenen, er ontbreekt ook een heel ei! 
Gordon en Paddy gaan op onderzoek uit en komen heel wat gekke 
dingen tegen op hun tocht door het bos. Want hoewel de verdenking 
al gauw op de sluwe vos valt, is de zaak toch niet zo eenvoudig. Is 
Vos echt een superschurk?

Zweden 2017 62 min. Regie Linda Hambäck Nederlands 
gesproken 1

Tieners Axel en Grim, al heel lang 
beste vrienden, vormen samen de 
rockband Los Bando. Axel zingt 

(heel vals...) en speelt gitaar, Grim zit 
achter de drums. Ze willen doorbre-
ken en daarom doen ze mee aan een 
talentenjacht in Tromsø, ver weg in 
het noorden van Noorwegen. Maar ze 
missen nog iemand en dus wordt de 
8-jarige Thilda met haar cello in de band 
opgenomen. 

Vriend Martin zal ze in een ‘geleende’ 
camper naar Tromsø brengen. Martin kan 
weliswaar goed rijden, maar heeft alleen 
geen rijbewijs… De ouders zijn doodon-
gerust en de politie zit achter ze aan. Een 
roadmovie vol onverwachte en hilarische 
gebeurtenissen.

Noorwegen 2018 94 min. Regie 
Christian Lo Met Nils Ole Oftebro, Ingar 
Helge Gimle, Jacob Dyrud Nederlands 
gesproken 2

Partverwarmende animatiefilm over 
Pluisje, een jong en vrolijk vogel-
tje dat alleen moet overwinteren 

nadat zijn familie zonder hem naar het 
zuiden is getrokken.

Pluisje speelt graag samen met zijn beste 
vriendinnetje Ploveria. Ze lachen veel en zijn 
stiekem een beetje verliefd. Alles verandert 
als Shadow, de valk, Pluisje aanvalt tijdens 
zijn eerste vliegles. Hij wordt gered, maar 
zijn vader overleeft de strijd niet. Pluisje 
durft niet meer te vliegen en wordt gevan-
gen door de kat uit het dorp. Iedereen denkt 
dat Pluisje dood is, behalve Ploveria. Pluisje 
moet alleen de winter zien te overleven, 
terwijl zijn familie naar het zuiden trekt.

Belgie, IJsland 2018 80 min. Regie 
Arni Asgeirsson Met de stemmen van 
Manou Jue Cardoso, Teddy Ortanca, 
Tygo Gernandt, Klaas van Kruistum 
Nederlands gesproken 2ga

Wanneer Rosie met haar moeder 
naar een appartement aan de 
andere kant van Brussel verhuist, 

gaat er een wereld voor haar open.
Ze ontmoet de gekke meneer Tak, de rare 

mevrouw Hemelrijk en Moussa, die boven 
haar woont. Moussa neemt Rosie mee op 
avontuur door de hele buurt, zelfs tot op het 
dak van hun gebouw. Ze besluiten samen op 
zoek te gaan naar de vader van Rosie, die niet 
is meeverhuisd naar het nieuwe appartement.

Rosie & Moussa is een familiefilm van 
Dorothée Van Den Berghe, gebaseerd op de 
bekroonde boeken van Michael De Cock en 
Judith Vanistendael. 

België 2018 92 min. Regie Dorothée 
Van Den Berghe Met Savannah 
Vandendriessche, Imad Borji, Titus de 
Voogdt Nederlands gesproken 1t

Disney’s hartverwarmende live-actionavontuur ‘Jan-
neman Robinson & Poeh’ vertelt het verhaal van 
Janneman Robinson, het jongetje dat vroeger talloze 

avonturen beleefde met Winnie de Poeh in het Honderd 
Bunderbos en nu is opgegroeid tot een volwassen man 
die de weg is kwijtgeraakt. Het is nu aan Winnie de 
Poeh en zijn vriendjes om hem wegwijs te maken in onze 
wereld en hem te herinneren aan de liefdevolle jongen 
die hij ooit was. 

VS 2018 104 min. Regie Marc Forster Met Ewan 
McGregor, Bronte Carmichael Nederlands gesproken 
2a

Maak je op voor een gloednieuw avontuur met ieders 
favoriete brandweerman! Als een brandende oliewagen 
met volle snelheid richting Piekepolder rijdt, is Brand-

weerman Sam direct klaar voor een gedurfde reddingsactie. 
Mandy en Sarah filmen zijn redding en zetten het filmpje op 
hun nieuwe website Piekepolder Online. 

VK 2018 60 min. Regie Gary Andrews Nederlands 
gesproken 1t

Cinekid is voor jong en oud, en voor de aller-
kleinsten hebben we dit jaar iets nieuws. De 
compilatie ‘Beestenboel’ bestaat uit een zes-

korte, fantasievolle animatiefilms over dieren. Van 
een kikkervisje dat maar geen kikker wordt, tot 
een tijgertje dat op de keukentafel woont: ‘KUAP’, 
‘Het kleine Vogeltje en de Rups’, ‘Fred & Anabel’, 
‘Luchtvruchten’, ‘Octopus’ en ‘Tijgertje’. De compi-
latie brengt kinderen in aanraking met animaties uit 
verschillende landen.

45 min. Nederlands gesproken 3+

GORDON & PADDY 
EN DE ZAAK VAN  

 DE GESTOLEN 
NOOTJES (NL)

LOS
BANDO

ROSIE
& MOUSSA

PLUISJE

BEESTENBOEL

JANNEMAN      
ROBINSON & POEH

BRANDWEERMAN SAM 
KLAAR VOOR ACTIE!
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Het indrukwekkende verhaal van de grote 
ontsnapping uit het Naziconcentratie-
kamp ‘Sobibor’ gelegen in bezet Polen. 

In 1942 en 1943 worden 170.165 mensen ge-
deporteerd naar Sobibor, onder wie 34.323 Neder-
landse Joden. Een van de andere krijgsgevangenen is 
de Joodse Sovjetofficier Aleksandr Pechersky Vastbe-
sloten aan de hel van het kamp te ontkomen bedenkt 
hij met enkele medegevangenen in het diepste ge-
heim een plan. Onder Pechersky’s leiding gebeurt het 
onmogelijke. Op 14 oktober 1943 komen honderden 

gevangenen in opstand tegen de Nazi’s en vechten 
zich een weg naar buiten. 

Op 14 oktober 2018 herdenken we deze heldhaf-
tige opstand van 75 jaar geleden. Slechts achttien van 
de 34.323 Nederlandse gedeporteerden overleefden 
de oorlog.

Rusland 2018 110 min. Regie Konstantin 
Khabenskiy Met Christopher Lambert, Mariya 
Kozhevnikova

 19 EN 23 OKTOBER  

GAY FILM NIGHT

(OTTO E MEZZO)

Thema-avond Palliatieve Zorg
met vertoning van BREATHE

Psychedelische horrorthriller waarin Nicolas 
Cage het opneemt tegen een sadistische 
sekteleider.

Pacific Northwest, Noord-Amerika, 1983. Bui-
tenstaanders Red Miller en Mandy Bloom leven een 
vredig bestaan in de bossen. Als hun veilige toe-
vluchtsoord tussen de dennennaalden woest wordt 
verstoord door een sekte, geleid door sadist Jeremiah 
Sand, belandt Red in een fantasmagorische trip door-
drenkt met bloederige wraak en doorspekt met vuur. 

Het geheel wordt afgemaakt door de snoeiharde 
soundtrack van Jóhann Jóhannsson (‘Sicario’, ‘Arrival’) 
en het schitterende spel van Nicolas Cage. Een film 
waarvoor het label ‘cult’ lijkt te zijn uitgevonden.

VS 2018 121 min. Regie Panos Cosmatos 
Met Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Olwen 
Fouéré, Linus Roache

 4 EN 5 NOVEMBER  4gt

Animatiefilm waarin de levens van drie 
vrouwen en een jonge man elkaar krui-
sen in de schizofrene samenleving van de 

Iraanse hoofdstad Teheran. Alles wat verboden 
en taboe is – seks, drugs, overspel en corruptie 
– gaat schuil achter de schijnwerkelijkheid van 
de strenge islamitische wetgeving.

In dit regiedebuut uit de Duits-Iraanse regisseur 
Ali Soozandeh felle kritiek op zijn thuisland Iran. 
Daarom kon hij zijn film dan ook niet in Teheran ma-
ken. Om toch zo goed mogelijk de stad en het leven 
daar in beeld te brengen, gebruikt hij animaties en de 
rotoscooptechniek, waarbij scenes met acteurs wor-
den opgenomen die daarna worden overgetekend. 

Soozandeh vertelt de verhalen van vier mensen 
die elkaar allemaal kruisen. We maken kennis met 
Pari, een alleenstaande moeder die zich prostitu-
eert om voor haar zoontje te kunnen zorgen. Haar 
drugsverslaafde man zit in de gevangenis en Pari zou 
dolgraag van hem scheiden, maar de shariawetge-
ving verbiedt dit. Haar buurvrouw is de ongelukkige, 
zwangere Sara, die probeert te ontsnappen aan het 
juk van haar man en diens ouders. En dan zijn er nog 
de jonge muzikant Barak en de aanstaande bruid 
Donya. Ze hadden een one night stand, waardoor 
Donya nu haar maagdelijkheid niet meer kan bewijzen 
tegenover haar toekomstige echtgenoot. Ze wil een 
dure operatie laten uitvoeren die haar maagdenvlies 

zou herstellen. Barak is degene die moet betalen, 
maar hij heeft geen idee waar hij het geld vandaan 
moet halen.

Te zien in het kader van Movies that Matter on 
Tour, een landelijk film-en-debat-programma i.s.m. 
Amnesty International. Iedere tweede dinsdag om 
20.15 uur vertoont Filmtheater Hilversum een film 
waarin een mensenrechtenkwestie aan de orde komt. 
De film wordt ingeleid en nabesproken.

Duitsland, Oostenrijk 2017 96 min. Regie Ali 
Soozandeh

 DINSDAG 13 NOVEMBER  1

Fellini’s Oscarwinnende fantasie over zijn 
alter ego, de in een artistieke crisis verke-
rende regisseur Guido Anselmi (Marcello 

Mastroianni). 
Vlak voordat de opnamen beginnen besluit de 

regisseur, die zich in een kuuroord heeft teruggetrok-
ken, zijn gebrek aan inspiratie tot onderwerp van de 
film te maken. Anselmi, Fellini’s alter ego, breekt zich 
het hoofd over een nieuwe film maar kampt met zorg-
wekkend inspiratiegebrek. Hij komt maar niet toe aan 
het uitwerken van een deugdelijk scenario. Niet alleen 
zijn vrouw en minnares eisen zijn aandacht op, ook 
de ongeduldige producent, agressieve critici en om 
rollen bedelende actrices nemen hem in beslag. Ten 
einde raad besluit Anselmi zijn gebrek aan inspiratie 
tot onderwerp te maken, met een felliniaanse ‘film 
over film’ als weergaloos resultaat. 

Zeven speelfilms en een aantal korte producties 
had Federico Fellini op zijn naam staan toen hij aan 
nummer ‘8½’ begon. Otto e mezzo (1963) wordt als 
toppunt van Fellini’s filmische fantasie gezien, als een 
cruciale film in zijn oeuvre. 

Italië, Frankrijk 1963 138 min. Regie Federico 
Fellini Met Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, 
Claudia Cardinale

 ZATERDAG 3 NOVEMBER  15.00 UUR  9at

Op 13 oktober is het de Internationale Dag 
van de Palliatieve Zorg. Dan is er wereld-
wijd aandacht voor palliatieve zorg; zorg 

die je krijgt als je ongeneeslijk ziek bent. Bij 
palliatieve zorg ligt de focus op verlichten van 
de klachten en een zo goed mogelijk kwaliteit 
van leven, in plaats van op genezing. 

Wat moet je doen als je niet meer lang te leven 
hebt? Wat zijn de mogelijkheden? Welke keuzes zijn 
er? Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtsteek 
organiseert van 9 t/m 18 oktober een week met al-
lerlei activiteiten rond palliatieve zorg. Kom kijken en 
luisteren en ervaar de waarde van palliatieve zorg. 
Zorg die onmisbaar is als het moment daar is.
 
In samenwerking met het Netwerk organiseert Film-
theater Hilversum woensdagavond 17 oktober om 
20.30 uur een thema-avond over palliatieve zorg, in 
combinatie met de hartverwarmende en inspirerende 
film ‘Breathe’. Vooraf zal er een korte inleiding zijn. 
Na afloop ontvangen alle bezoekers het magazine 
PAL voor U en is er gelegenheid om na te praten met 
de aanwezige deskundigen.

Voor het complete programma van de week van 
de palliatieve zorg: www.netwerkpalliatievezorg.
nl/gooienvechtstreek

Heerlijke campy komedie over een Antonio 
en Paolo die willen trouwen in het pit-
toreske geboortedorpje van Antonio. Te 

zien op onze maandelijkse Gay Film Night op 
15 oktober. 
Antonio en Paolo wonen al een aantal jaar gelukkig 

samen in Berlijn, ver weg van hun familie in Italië. 
Op een avond gaat Paolo op de knieën en vraagt zijn 
vriend ten huwelijk. En hij wil mee met Antonio op 
familiebezoek om diens ouders te ontmoeten. Er is 
echter een probleem: de ouders kennen Paolo niet en 
weten nog niet eens dat hun zoon homoseksueel is. 
In Italië wordt Paolo met warmte ontvangen, maar als 
de plannen van het gelukkige stel duidelijk worden, 
hebben de ouders hun bedenkingen. Moeder wil een 
groots huwelijk laten organiseren door een bekende 
wedding planner. Maar vader, als burgemeester de 
aangewezene om het huwelijk te sluiten, is niet zo 
tolerant als hij pretendeert te zijn.

Italië 2018 89 min. Regie Alessandro Genovesi 
Met Diego Abatantuono, Salvatore Esposito, 
Monica Guerritore, Cristiano Caccamo

 MAANDAG 15 OKTOBER 21.10 UUR  3st

MY BIG GAY ITALIAN WEDDING

Tehran 
Taboo

Week van de Palliatieve Zorg 2018 
9 t/m 18 oktober Hilversum - Huizen - Naarden - Loosdrecht

★★★★★ De Volkskrant   
★★★★ NRC

8½

‘Breathe’ is een hartverwarmend en 
inspirerend liefdesverhaal over een 
avontuurlijk koppel, Robin en Diana 

Cavendish, dat weigert op te geven als ze te 
maken krijgen met een verwoestende ziekte. Ze 
leven elke dag alsof het de laatste is. 

Met geweldige hoofdrollen voor Claire Foy (‘The 
Crown’) en Andrew Garfield (‘The Social Network’, 

‘Never Let Me Go’) en gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal.

 
VK 2017 117 min. Regie Andy Serkis Met 
Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville, 
Tom Hollander

 WOENSDAG 17 OKTOBER 20.30 UUR  1

www.netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek

‘Fahrenheit 11/9’ geeft een provocerende 
en komische kijk op de tijd waarin we 
leven. Regisseur Michael Moore onder-

zoekt in deze documentaire de twee belangrijk-
ste vragen van het Trump-tijdperk:

Hoe zijn we hier in hemelsnaam beland en hoe ko-
men we hier weer uit? Fahrenheit 11/9 is een vervolg 
op Michael Moore’s ‘Fahrenheit 9/11’, over toenmalig 

president George W. Bush en de aanslagen van 11 
september 2001. Het verwijst naar de datum waarop 
Trump officieel tot president van de Verenigde Staten 
werd verkozen.

 
VS 2018 128 min. Regie Michael Moore

 19 OKTOBER EN 4 NOVEMBER  1

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

KLASSIEKER

MANDY

SOBIBOR

SPECIALS

FAHRENHEIT 11/9
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De charmante Forrest Tucker (Robert Red-
ford), een van de meest succesvolle bank-
overvallers van de 20e eeuw, gaat door 

het leven als een gentleman met bijhorende luxe 
en weelde. Zijn ongekende aantal overvallen 
beschaamden de autoriteiten en betoverden het 
publiek. Forrests bestaan lijkt compleet op het 
moment dat hij de vrouw van zijn leven ontmoet.

Maar wanneer de jonge detective John Hunt 
(Casey Affleck, ‘Manchester by the Sea’) zijn zin-

nen op hem zet ontstaat er een kat-en-muis-spel 
waarbij zelfs Hunt de charme van Forrest moeilijk 
kan weerstaan. 

Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Robert Red-
ford speelt in deze film zijn laatste rol. 

VS 2018 93 min. Regie David Lowery Met 
Elisabeth Moss, Robert Redford, Sissy Spacek, 
Casey Affleck

 VANAF 7 NOVEMBER  

Koreaanse meester Lee Chang-dong ('Poe-
try') baseerde het scenario van deze po-
etische en onweerstaanbare thriller op 

een kort verhaal van Haruki Murakami. Met 
een record aantal punten in de journalistenpoll 
riep de internationale pers ‘Burning’ uit tot hét 
meesterwerk van Cannes van dit jaar.

Jongsoo werkt als parttime koerier in Seoul, maar 
droomt van een schrijverscarrière. Op een dag wordt 
hij op straat aangesproken door een oud klasge-
nootje, de leuke en opgewekte Haemi. Ze staat op 

het punt om naar Afrika te reizen en vraagt hem of 
hij in de tussentijd op haar kat wil passen. Jongsoo 
betwijfelt of het beestje wel echt bestaat, maar valt 
als een blok voor Haemi en stemt graag toe. De te-
leurstelling volgt echter al snel. 

Haemi keert terug met de charmante, mysterieuze 
Ben die ze in Nairobi heeft opgepikt. Tussen de drie 
ontwikkelt zich een ongemakkelijke driehoeksver-
houding welke verergert door Bens merkwaardige 
hobby. Dan verdwijnt Haemi spoorloos...

Zuid-Korea 2018 148 min. Regie Chang-dong 
Lee Met Ah-in Yoo, Jong-seo Jeon, Steven Yeun

 15 T/M 29 OKTOBER  4g

Tina is een waardevolle kracht bij de grens-
wacht. Ze beschikt over een extreem reuk-
vermogen en is daardoor in staat gevoe-

lens als schuld, schaamte en angst te ruiken. Zo 
pikt ze moeiteloos smokkelaars uit de menigte. 
Op een dag stapt er een verdacht uitziende man 
van de veerboot. Niet in staat te ontdekken wat 
hij verbergt, raakt Tina gebiologeerd door deze 

Vore en zijn mysterieuze aura. 
Ze voelt met hem een verwantschap die ze met 

anderen niet kent. Haar onderzoek naar hem onthult 
veel meer dan ze kon verwachten; haar hele bestaan 
blijkt op leugens gebaseerd. Nu moet ze kiezen of ze 
Vore’s schokkende waarheid zal accepteren. ‘Gräns’ 
is een onvoorspelbare en aangrijpende genremix van 
regisseur Ali Abbasi en scenarist John Ajvide Lindqvist, 

de schrijver van ‘Let the Right One In’. De film won 
de Un Certain Regard Award op het filmfestival in 
Cannes 2018.

Zweden, Denemarken 2018 101 min Regie 
Ali Abbasi Met Eero Milonoff, Eva Melander

 VERWACHT IN SPEELWEEK 8 NOV  4gas

Een hartverwarmende film over Branche, een 
jongen van zes die nieuw is in Nederland 
en het belang en de kracht van vriend-

schap ervaart. Van de makers van ‘De kinderen 
van juf Kiet’.

Vriendschap sluiten moet je leren en dat gaat met 
vallen en opstaan. Regisseurs Petra en Peter Lataster 
filmen in ‘Jij bent mijn vriend’ de levendige zesjarige 
Branche die net met zijn ouders vanuit Macedonië 
naar Nederland is gekomen en voor het eerst naar 
school gaat. Hij spreekt de taal niet en kent niemand. 
Een vriend vinden blijkt niet zo eenvoudig te zijn. 
Branche moet zich in de klas van juf Kiet staande 
houden tussen klasgenootjes waarmee hij geen taal 

of gezamenlijke achtergrond deelt. 
‘Jij bent mijn vriend’ volgt Branche vanaf de pa-

niek van zijn eerste dag naar school tot een zelfver-
zekerde jongen in de klas van meester Wout. Een 
documentaire over de hunkering van ieder mens naar 
een liefdevolle en veilige omgeving. Petra en Peter 
Lataster filmden in hun kenmerkende observerende 
stijl – zonder commentaar of interviews en vanuit het 
perspectief van de kinderen.

Nederland 2018 77 min. Regie Petra Lataster, 
Peter Lataster

 VANAF 22 NOVEMBER  1

De getraumatiseerde militaire veteraan 
Will leeft samen met zijn dertienjarige 
dochter Tom als een nomade in Forest 

Park, een bos vlakbij Portland. Maar dan worden 
ze ontdekt en door de sociale dienst uit hun 
verborgen woonomgeving gehaald. Vader en 
dochter worden gedwongen weer te integreren 
in een maatschappij waar ze juist het liefst zo ver 
mogelijk van wegblijven. Tom vindt haar nieuwe 
thuis prettig, maar Will blijft rusteloos. Waar 

zal de reis terug naar de wildernis toe leiden? 
‘Leave No Trace’ is de nieuwe indringende film van 

Debra Granik (‘Winter’s Bone’). Met Ben Foster (‘Hell 
or High Water’) en nieuwkomer Thomasin McKenzie 
in de hoofdrollen. 

VS 2018 104 min. Regie Debra Granik Met Ben 
Foster, Thomasin McKenzie, Jeffery Rifflard

 VANAF 8 NOVEMBER  9a

Een nieuwe film van regisseur Luca Guada-
gnino (‘Call Me by Your Name’, ‘A Bigger 
Splash’) en remake van Dario Argento’s 

gelijknamige klassieke horrorfilm uit 1977. 
Met een ijzersterke vrouwencast, waaronder 
Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth en 
Renée Soutendijk.

Susie is een jonge danseres vol ambities. Vanuit 
het Amerikaanse platteland reist ze af naar Berlijn om 
te dansen aan de prestigieuze Markos dansacademie. 

Daar valt de artistiek directeur Madam Blanc als een 
blok voor Susie’s danskunsten. Terwijl er zich myste-
rieuze verdwijningen voordoen onder de studenten, 
komt Susie meer en meer in de greep van Blanc. Met 
behulp van haar nieuwe vriendin Sara probeert ze 
de duistere geheimen van de school te ontrafelen, 
voordat het te laat is…

‘Suspiria’ werd geselecteerd voor de Officiële 
Competitie van het Venetië Filmfestival. “Beter dan 
het origineel” kopte The Telegraph en Vulture noem-

de het een “prachtige, afgrijselijke en onverbiddelijke 
film.” De meeslepende soundtrack is in handen van 
Radiohead-frontman Thom Yorke. 

Italië 2018 152 min. Regie Luca Guadagnino 
Met Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, 
Renée Soutendijk

 HALLOWEEN VOORPREMIÈRE 
 WO 21 OKTOBER 20.40 UUR  4gat

Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal ‘Crazy 
Heart’, ‘Frank’) is een veertigjarige kleu-
terleidster die vastzit in een kleurloos be-

staan op Staten Island. Ze is getrouwd met een 
vriendelijke maar saaie man. Op een dag komt 
ze tot de ontdekking dat een van haar vijfjarige 
kleuters een wonderkind is met een  groot ta-
lent voor poëzie. Ze tracht hem zoveel mogelijk 

te beschermen uit angst dat de puurheid van 
zijn talent verloren gaat door de wereld om 
hem heen. Maar haar fascinatie wordt al snel 
een obsessie die haar carrière en familieleven 
in gevaar brengt.

‘The Kindergarten Teacher’ is geschreven en ge-
regisseerd door Sara Colangelo en gebaseerd op de 
gelijknamige Israëlische film uit 2014.

VS 2018 96 min. Regie Sara Colangelo Met 
Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Rosa 
Salazar

 VANAF 15 NOVEMBER  2gat

In deze muzikale road-trip neemt regisseur Eu-
gene Jarecki de kijker mee op een indrukwek-
kende reis door Amerika in een Rolls Royce 

uit 1963, ooit eigendom van muzieklegende en 
King of Rock ’n Roll Elvis Presley. Meer dan 40 
jaar na de dood van de zanger onderzoekt de 
documentaire de staat van het land dat Presley 
achterliet. Een land dat, net als Elvis, jong, mooi 
en veelbelovend begon maar in de loop der tijd 
bezweek aan de vernietigende gevolgen van 
verslaving, geld en macht. 

De presidentiële verkiezingen van 2016 staan voor 
de deur en zakenman Donald Trump kan president 
worden. ‘The King’ schetst een portret van de Ame-
rikaanse droom in kritische tijden waarin volgens de 

makers de democratie op het spel staat. 
Regisseur Eugene Jarecki, tweevoudig Sundance 

Grand Jury winnaar, kocht voor de documentaire de 
klassieke Rolls Royce en bouwde deze om tot een klein 
podium waarin gasten plaats kunnen nemen voor mu-
zikale optredens of politiek en cultureel commentaar. 
In de film komt een groep bekende Amerikanen aan 
het woord waaronder Alec Baldwin, Rosanne Cash, 
Chuck D, Emmylou Harris, Ethan Hawke, Van Jones, 
Mike Myers, Dan Rather en vele anderen.

VS 2017 107 min. Regie Eugene Jarecki Met 
Alec Baldwin, Rosanne Cash, Chuck D, Emmylou 
Harris, Ethan Hawke, Van Jones, Mike Myers, 
Dan Rather en vele anderen.

 VERWACHT IN SPEELWEEK 8 NOV  9at

THE 
KINDERGARTEN 
TEACHER

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

SUSPIRIA

HALLOWEEN
SPECIAL!

GRÄNS

LEAVE NO TRACEBURNING

THE KING

JIJ BENT MIJN VRIEND

WORDT VERWACHT

THE OLD MAN 
AND THE GUN
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Entreeprijzen: Normaal € 9,00 65-plus € 8,00 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr 17.00 uur € 8,00 Cineville € 19,95 per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Wij accepteren alleen pin!

11 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER

www.michaelhulst.nl
     06 33788976

Yoga studio; Emmaweg 86 Kortenhoef

 IN DE TUIN
YOGA

‘s-Gravelandseweg 46-A | 1211 BT Hilversum
www.deoogkas.nl

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

Zo makkelijk was een 
website maken nog nooit!

w

w
Websitemachine is 

een label van Ontwerpfabriek

BURN-
OUT ?

acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

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

Doe mee & 
verdien lekker 
aan een 
zonnedak!
6% rendement
0% omkijken

06 - 19 21 22 88
Arendstraat 49, Hilversum
www.hilverzon.nu

GROEST 110A, HILVERSUM
TEL. 035-6246341

Interieuradvies op maat

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

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
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NCONCERTEN
ZOEN ‘18-’19SEI

Leo van Doeselaar
Wyneke Jordans

Tania Kross
Trio Primos del Norte

Lucie Horsch 
Gregor Horsch 
Menno van Delft 

Busch Trio

Liza Ferschtman
Roman Rabinovich

Paul Appleby
Ernst Munneke
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WOENSDAG / 10 OKT
GINO VANNELLI

ZATERDAG / 13 OKT
JENNIE LENA

ZONDAG / 14 OKT
TANGARINE

VRIJDAG / 19 OKT
SOULMACHINE

ZATERDAG / 20 OKT
JUDY BLANK

VRIJDAG / 26 OKT
KAYAK

DO 18 OKTOBER
13:30 Wad, overleven op de grens*
13:45 Todos Lo Saben
14:00 First Man
15:20 Zie Mij Doen
16:20 Rafaël
16:40 McQueen
17:05 Sprekend Nederland
18:25 Todos Lo Saben
18:45 The Children Act
19:10 Rafaël
20:45 Burning
21:00 First Man
21:15 Niemand in de Stad

VR 19 OKTOBER
13:30 The Ancient Woods
13:45 Rafaël
14:00 Todos Lo Saben
15:15 Wad, overleven op de grens*
15:50 First Man
16:35 Fahrenheit 11/9
17:15 Book Club
18:50 The Children Act
19:10 Rafaël
19:25 Niemand in de Stad
20:55 First Man
21:15 Todos Lo Saben
21:30 Sobibor

ZA 20 OKTOBER
11:00 Gordon & Paddy*
11:15 Wad, overleven op de grens*
12:25 Brandweerman Sam*
13:10 Down to Earth
13:45 Los Bando
14:00 The Children Act
15:00 Todos Lo Saben
15:50 Studio 54
16:10 First Man
17:30 Leaning into the wind
18:20 Todos Lo Saben
19:00 Rafaël
19:25 The Children Act
20:55 Burning
21:10 First Man
21:30 Niemand in de Stad

ZO 21 OKTOBER
11:00 Gordon & Paddy*
12:20 Wad, overleven op de grens*
12:35 Brandweerman Sam*
13:55 Rafaël
14:10 First Man
14:25 Niemand in de Stad
16:00 Todos Lo Saben
16:30 Zie Mij Doen
16:50 The Children Act
18:15 Den skyldige (The Guilty)
18:35 Rafaël
18:55 Niemand in de Stad
20:00 Burning
20:40 First Man
20:55 BlacKkKlansman

MA 22 OKTOBER
10:30 Beestenboel
10:45 Gordon & Paddy*
11:00 Wad, overleven op de grens*
11:35 De Grote Boze Vos*
12:10 Brandweerman Sam*
12:55 Los Bando
13:25 Rafaël
13:45 First Man
15:00 Janneman Robinson & Poeh
15:30 Todos Lo Saben
16:25 Niemand in de Stad
17:15 Sprekend Nederland
18:30 The Children Act
18:45 Studio 54
19:00 Rafaël
20:35 First Man
20:50 Todos Lo Saben
21:10 Niemand in de Stad

DI 23 OKTOBER
10:30 Brandweerman Sam*
10:45 De Buurtspion
11:00 Maria by Callas
12:00 Gordon & Paddy*
12:30 Beestenboel
13:15 Wad, overleven op de grens*
13:30 Rafaël
13:45 Sobibor
15:10 Los Bando
15:35 First Man
15:55 Burning
17:15 The Ancient Woods
18:30 The Children Act
18:55 Leaning into the wind
19:10 Niemand in de Stad
20:35 First Man
20:50 Todos Lo Saben
21:10 Rafaël

WO 24 OKTOBER
10:30 Beestenboel
10:45 Gordon & Paddy*
11:00 The Children Act
11:35 Los Bando
12:10 Brandweerman Sam*
13:10 De Grote Boze Vos*
13:40 Pluisje
14:00 Todos Lo Saben
14:55 Rosie & Moussa
15:30 First Man
16:35 Niemand in de Stad
16:55 Wad, overleven op de grens*
18:25 Life Itself
18:45 Todos Lo Saben
19:00 Rafaël
20:45 First Man
21:00 De Dirigent
21:20 The Sisters Brothers

DO 11 t/m ZO 14 OKTOBER

Voor het complete programma zie: 
www.filmtheaterhilversum.nl
of het Filmfestival Magazine

Programmawissel: 
Zaterdag 13 oktober vertonen we 
om 21.30 uur ‘GREASE’!

De voorpremière van ‘Suspiria’ 
van zaterdag 13 oktober is verplaatst 
naar Halloween, woensdag 
31 oktober om 20.40 uur!

MA 15 OKTOBER
13:30 Wad, overleven op de grens*
13:45 Rafaël
14:00 Todos Lo Saben
15:25 Niemand in de Stad
15:50 The Children Act
16:35 McQueen
17:30 Mijn leven is van mij 
 Pia Douwes
18:25 The Children Act
18:45 Niemand in de Stad
19:00 Rafaël
20:30 Todos Lo Saben
20:45 Burning
21:10 Gay Film Night: 
 My Big Gay Italian Wedding

DI 16 OKTOBER
13:30 Sprekend Nederland
13:45 Wad, overleven op de grens*
14:00 Todos Lo Saben
15:15 Niemand in de Stad
15:40 Burning
16:35 Rafaël
17:15 Transit
18:30 The Children Act
19:15 Rafaël
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Jens van Tricht
20:35 Todos Lo Saben
21:00 Moonlight
21:20 Niemand in de Stad

WO 17 OKTOBER
13:30 Gordon & Paddy*
13:45 Wad, overleven op de grens*
14:00 Rafaël
14:50 Brandweerman Sam*
15:40 Todos Lo Saben
16:05 McQueen
16:20 Transit
18:25 The Children Act
18:40 Rafaël
19:00 Niemand in de Stad
20:30 Thema avond Palliatieve 
 Zorg: Breathe
20:45 Todos Lo Saben
21:00 First Man

DO 25 OKTOBER
10:30 Beestenboel
10:45 Brandweerman Sam*
11:00 Wad, overleven op de grens*
11:35 De Buurtspion
12:15 Gordon & Paddy*
12:55 De Grote Boze Vos*
13:25 Life Itself
13:45 De Dirigent
14:45 Los Bando
15:45 First Man
16:25 Niemand in de Stad
16:50 Zie Mij Doen
18:25 Todos Lo Saben
18:40 Rafaël
19:00 Life Itself
20:45 De Dirigent
21:00 First Man
21:15 The Sisters Brothers

VR 26 OKTOBER
10:30 Gordon & Paddy*
10:45 Brandweerman Sam*
11:00 The Children Act
12:00 Janneman Robinson & Poeh
12:15 Beestenboel
13:10 Pluisje
13:25 Life Itself
14:15 De Dirigent
15:00 Koningin van Niendorf
15:45 First Man
16:40 The Sisters Brothers
16:55 Wad, overleven op de grens*
18:30 Todos Lo Saben
18:55 Rafaël
19:10 Life Itself
21:00 De Dirigent
21:15 First Man
21:30 The Sisters Brothers

ZA 27 OKTOBER
11:00 Brandweerman Sam*
11:15 De Grote Boze Vos*
11:30 The Ancient Woods
12:30 Beestenboel
13:00 Rosie & Moussa
13:20 Wad, overleven op de grens*
13:40 Life Itself
15:00 Los Bando
15:15 First Man
16:00 De Dirigent
17:10 Leaning into the wind
18:20 Todos Lo Saben
18:50 De Dirigent
19:10 Rafaël
20:55 First Man
21:15 The Sisters Brothers
21:30 Life Itself

ZO 28 OKTOBER
11:00 Beestenboel
11:15 Maria by Callas
11:30 Brandweerman Sam*
12:10 Gordon & Paddy*
13:00 Koningin van Niendorf
13:30 Rafaël
13:45 De Dirigent
14:35 First Man
15:35 Life Itself
16:25 The Sisters Brothers
17:15 Wad, overleven op de grens*
18:20 Niemand in de Stad
18:45 Todos Lo Saben
19:10 Het Hut Syndicaat
20:25 De Dirigent
20:55 First Man
21:15 McQueen

MA 29 OKTOBER
13:30 Life Itself
13:45 De Dirigent
14:00 Rafaël
15:50 Burning
16:10 Todos Lo Saben
16:30 Wad, overleven op de grens*
18:25 De Dirigent
18:30 Film & Food: The Wife
18:45 Zie Mij Doen
19:00 Life Itself
21:00 First Man
21:15 The Sisters Brothers

DI 30 OKTOBER
13:30 The Ancient Woods
13:45 First Man
14:00 De Dirigent
15:15 Studio 54
16:25 Life Itself
16:40 Sprekend Nederland
18:30 Rafaël
18:45 Life Itself
19:30 Het Hut Syndicaat
20:35 De Dirigent
21:00 First Man
21:15 The Sisters Brothers

WO 31 OKTOBER
13:30 De Dirigent
13:45 First Man
14:00 Gordon & Paddy*
15:30 Brandweerman Sam*
16:10 Todos Lo Saben
16:25 Leaning into the wind
16:55 Rafaël
18:20 Life Itself
18:45 De Dirigent
19:00 Girl
20:40 Halloween voorpremière: 
 Suspiria
21:00 First Man
21:20 The Sisters Brothers

DO 1 NOVEMBER
13:30 Girl
13:45 De Dirigent
14:00 Life Itself
15:30 Loro
16:20 First Man
16:35 Rafaël
18:25 Life Itself
18:45 De Dirigent
19:00 Girl
20:45 Loro
21:00 First Man
21:20 The Sisters Brothers

VR 2 NOVEMBER
13:30 Loro
13:45 Girl
14:00 De Dirigent
15:45 Life Itself
16:25 Todos Lo Saben
16:40 Rafaël
18:25 Life Itself
18:45 De Dirigent
19:00 Girl
20:45 First Man
21:00 Loro
21:25 The Sisters Brothers

ZA 3 NOVEMBER
13:30 Gordon & Paddy*
13:45 The Ancient Woods
14:00 Girl
15:00 Otto e mezzo
15:30 De Dirigent
16:00 Loro
17:40 Leaning into the wind
18:20 De Dirigent
18:55 Life Itself
19:30 Girl
21:00 Loro
21:15 First Man
21:30 The Sisters Brothers

ZO 4 NOVEMBER
11:00 Maria by Callas
11:15 Brandweerman Sam*
11:30 The Ancient Woods
12:40 Gordon & Paddy*
13:15 Wad, overleven op de grens*
13:30 Life Itself
14:10 Girl
15:10 Loro
15:50 De Dirigent
16:10 First Man
18:15 Fahrenheit 11/9
18:30 Rafaël
18:50 The Sisters Brothers
20:35 Loro
20:50 First Man
21:10 Mandy

MA 5 NOVEMBER
13:30 Girl
13:45 De Dirigent
14:00 First Man
15:30 Loro
16:25 Life Itself
16:40 Mandy
18:25 Life Itself
18:45 De Dirigent
19:00 Girl
20:45 Loro
21:00 First Man
21:20 The Sisters Brothers

DI 6 NOVEMBER
13:30 De Dirigent
13:45 Girl
14:00 Loro
15:45 First Man
16:10 Life Itself
16:55 Rafaël
18:25 Life Itself
18:45 De Dirigent
19:00 Girl
20:45 Loro
21:00 First Man
21:20 The Sisters Brothers

WO 7 NOVEMBER
13:30 De Dirigent
13:45 Gordon & Paddy*
14:00 The Sisters Brothers
15:15 Loro
16:10 First Man
16:30 The Children Act
18:25 Loro
18:45 The Old Man and the Gun
19:00 Girl
20:40 De Dirigent
21:00 First Man
21:15 Life Itself

Abonnee worden van onze Filmkrant?
Woon je binnen Hilversum dan is deze service gratis.

Voor abonnees buiten Hilversum 

vragen we een bijdrage van € 12,-.

Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl

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

Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum
@FilmHilversum

*  Brandweerman Sam - 
 Klaar voor actie!

*  Wad, overleven op de 
 grens van water en land

*  Gordon & Paddy en de Zaak  
 van de Gestolen Nootjes

De musicalfilm ‘Grease’ (1978) is ongetwijfeld 
een van de bekendste uit zijn soort en is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een ware 

klassieker. Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat 
de film verscheen. ‘Grease’ is digitaal gerestaureerd 
en te zien op ons witte doek! 

De Amerikaanse high-schools in de jaren vijftig worden 
geregeerd door rock ‘n’ roll en vetkuiven. Tijdens een 
mooie zomer krijgen Danny (John Travolta) en Sandy 

(Olivia Newton-John) een ware vakantieromance, maar 
die wordt verstoord als ze hun eigen leventje weer op-
pakken. Terug op school vindt Danny dat het niet cool is 
om een relatie te hebben met de brave nieuweling Sandy, 
vooral omdat hij beschouwd wordt als de leider van de 
‘T-Birds’, een groepje stoere jongens met leren jasjes. En 
het lijkt erop dat Sandy hem achteraf toch niet zo leuk en 
lief vindt als in de vakantie. Uiteindelijk komt het natuurlijk 
allemaal goed en zal de echte liefde toch overwinnen.

Deze speciale vertoning van ‘Grease’ is mede mogelijk 
gemaakt door Pathé Theaters. 

VS 1978 110 min. Regie Randal Kleiser Met John 
Travolta, Olivia Newton-John
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