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PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

PUCK & HANS
Legendarische modepioniers

e nieuwe film van regisseur Céline Sciamma (‘Tomboy’, ‘Girlhood’). Een tijdloos en
universeel verhaal over verliefd worden,
verlangen en onmogelijke liefde.
Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het
einde van de 18e eeuw, krijgt kunstenares Marianne
de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse
te schilderen. De eigengereide Heloïse staat niet
te springen om het huwelijk, dus maakt Marianne
het portret zonder haar medeweten. Tijdens lange
wandelingen aan de Franse kust observeert ze haar
model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een
zeldzame glimlach. ‘s Nachts werkt Marianne stiekem aan het schilderij. In Heloïse’s laatste dagen
van vrijheid groeit de aantrekkingskracht tussen de
twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde ontvlamt.
‘Portrait de la jeune fille en feu’ ging in première
op het Filmfestival van Cannes, waar de film enthousiast werd ontvangen door pers en publiek: “An
exquisitely executed love story”, aldus The Hollywood

Zie pag. 3

Reporter. De film ging ervandoor met de prijs voor
Beste Scenario en de Queer Palm.
Frankrijk 2019 119 min. Regie Céline Sciamma
Met Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie
Merlant, Luàna Bajrami
VANAF 17 OKTOBER

14 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER 2019

Nieuw programma:
WOMEN IN FILM
Zie pag. 7

WOENSDAG
VOORPREMIÈRE-AVOND

D

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

4s

30 oktober Aretha Franklin - Amazing Grace
6 november And Then we Danced

NIEUW: BOEK & FILM
Elke maand een actuele
boekverfilming ingeleid
door boekhandelaar &
literatuurkenner
Egbert van Duim.
Za 12 oktober:
THE GOLDFINCH
Ma 25 november:
DE BELOFTE VAN PISA

D

e onderlinge relaties van vier volwassen
kinderen van de familie Liefhebber komen
op scherp te staan als blijkt dat hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om nader tot
elkaar te komen zullen ze de confrontatie met
elkaar en met zichzelf moeten aangaan, want
zelfs onvoorwaardelijke familiebanden hebben
hun grenzen.
De familie Liefhebber wordt gevormd door o.a.
Jeroen Krabbé, Beppie Melissen, Hadewych Minis,
Theo Maassen, Jelka van Houten en Bas Keizer.

Zie pagina 6

Nederland 2019 96 min. Regie Anna van der
Heide Met Jeroen Krabbé, Hadewych Minis,
Theo Maassen
VANAF 24 OKTOBER

3th

DE LIEFHEBBERS

man ‘Het puttertje’ van Donna Tartt over een
jongen die zijn moeder verliest en zijn leven in
New York opnieuw moet opbouwen. Met o.a.
Nicole Kidman.
Theodore “Theo” Decker is 13 jaar oud als zijn
moeder wordt gedood bij een bomaanslag in het
Metropolitan Museum of Art. Deze tragedie verandert zijn leven en is de aanzet tot een meeslepende
reis vol verdriet en schuld, zelfontdekking en verlossing, en zelfs liefde. Tijdens dit alles klampt hij zich
vast aan een aandenken aan die vreselijke dag, één
tastbaar stukje hoop... een waardevol schilderij van
Carel Fabritius van een klein vogeltje geketend aan
zijn stok: het Puttertje.

R

egisseur John Crowly (bekend van het
prachtige ‘Brooklyn’) verfilmde de intrigerende en Pulitzer Prize winnende ro-

HORS
NORMES
van de makers van ‘Intouchables’

D

é feelgood-film van dit jaar, van de makers van ‘Intouchables’. Ontroerend en
hartverwarmend, met fantastische rollen
voor Vincent Cassel en Reda Kateb. (Lees verder
op pag. 7)

VS 2019 150 min. Regie John Crowley
Met Ansel Elgort
VANAF 14 OKTOBER

3gaht

THE GOLDFINCH

R
AN
UNEXPECTED
LOVE

omantische komedie over een gelukkig
getrouwd stel dat na vijfentwintig jaar
huwelijk de balans opmaakt en tot de conclusie komt dat het gras elders misschien toch
niet zo groen is als het vaak lijkt.
De in Buenos Aires wonende Marcos en Ana zijn
al 25 jaar getrouwd. Ze hebben één zoon, Luciano,
die ze altijd met veel liefde en zorg hebben omringd.
Maar Luciano is volwassen geworden en wil zijn
vleugels uitslaan. Hij besluit uit huis te gaan, sterker,
hij verlaat Argentinië om te gaan studeren in Madrid.
Nu het huis leeg is zijn Marcos en Ana ineens weer
op elkaar aangewezen. Ze hebben elkaar eigenlijk, zo
ontdekken ze al snel, niets meer te melden, ze hebben niets gemeen. Een echtscheiding volgt, beiden
willen nieuwe horizonten verkennen. Maar dat blijkt
helemaal zo gemakkelijk niet.

MA 4 NOVEMBER 18.30 UUR

Argentinië 2018 136 min. Regie Juan Vera
Met Ricardo Darin, Mercedes Moran, Claudia
Fontan
OOK TE ZIEN
VANAF 17 OKTOBER

4
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De prijs voor de film, het eten en twee drankjes
is slechts € 27,50. Het eten wordt geserveerd
tussen 18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer
je wilt. De film start om 20.30 uur.
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O
e
Coffe& more

‘O

OFFICIAL SECRETS

fficial Secrets’ van de Oscarwinnende
regisseur Gavin Hood (‘Eye in the sky’)
vertelt het waargebeurde verhaal van
Katherine Gun (Keira Knightley), een klokkenluider van de Britse geheime dienst die tijdens de
aanloop naar de Irak-invasie in 2003 geheime
informatie lekte waarin een illegale spionageoperatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd onthuld.
Met groot eigen risico publiceerde journalist Martin
Bright het gelekte document in de Londense krant The
Observer, waarna het wereldwijd de krantenkoppen
haalde. Katherine werd door haar regering een verrader genoemd en beschuldigd van het overtreden
van de ‘Official Secrets Act’. Katherine weigerde te
buigen en bleef bij haar standpunt, ook al werd haar
leven en dat van haar geliefden hiermee in gevaar
gebracht.
Met een sterrencast, waaronder Ralph Fiennes (‘The

Grand Budapest Hotel’), Matt Smith (‘The Crown’) en
Rhys Ifans (‘Snowden’), maakte regisseur Gavin Hood
een aangrijpende film over een vergeten heldin die
alles riskeerde om de levens van duizenden te redden.
GB, VS, 2019 112 min. Regie Gavin Hood Met
Keira Knightley, Ralph Fiennes
VANAF 24 OKTOBER

at

‘M

i Vida’ is een film over het realiseren
van je dromen en over de verwachtingen die we hebben van het leven,
de toekomst en van onze vriendschappen. En
over de bereidheid en durf van een dappere,
63-jarige vrouw om die verwachtingen en dromen waar te maken. (Lees verder op pag. 7)
ZONDAG 27 OKTOBER 10.30 UUR

1

De prijs voor de film en het ontbijt is slechts € 17,50.
Het ontbijt staat klaar vanaf 10.30 uur en de film
start om 11.30 uur.

DOLOR Y
GLORIA

‘D

olor y gloria’ is de nieuwe film van
Spaanse meester Pedro Almodóvar
(‘Los Abrazon Rotos’, ‘Volver’), waarin
een regisseur op leeftijd terugblikt op het verleden en de keuzes die hij heeft gemaakt. Met
prachtige rollen voor steracteurs Penélope Cruz
en Antonio Banderas.
Salvador Mallo heeft al in geen jaren een film
gemaakt, maar kan gelukkig nog teren op de vroegere successen die hij als regisseur heeft genoten.
Wanneer een oude film van Salvador onder het stof
vandaan wordt gehaald, brengt dat hem in contact
met voormalig acteur Alberto. De twee worden
eindelijk weer herenigd, nadat ze lang geleden zijn
gebrouilleerd. De ontmoeting zet een kettingreactie
in gang, waarmee het verleden terugkeert in het
leven van Salvador. Terugdenkend aan zijn jeugd en
zijn moeder wordt hij gedwongen om zijn demonen
onder ogen te komen.
Oscarwinnend regisseur Pedro Almodóvar noemde zijn 21e film de meest persoonlijke tot nu toe.
‘Dolor y gloria’ ging in première op het Filmfestival

INSTINCT

‘I

nstinct’ is het regiedebuut van Halina Reijn
met hoofdrollen voor Carice van Houten
en Marwan Kenzari. Een psychologische
thriller over een ervaren psychologe die ondanks

haar expertise geobsedeerd raakt door een zedendelinquent.
Ervaren psychologe Nicoline begint aan een
nieuwe baan bij een Tbs-kliniek. Daar ontmoet ze

van Cannes, waar Antonio Banderas de prijs voor
Beste Acteur won. Na ‘Los Amantes Pasajeros’ (2013)
is ‘Dolor y gloria’ de tweede samenwerking van Banderas en Penélope Cruz in een film van Almodóvar.
Spanje 2019 113 min. Regie Pedro Almodóvar
Met Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julieta
Serrano, Leonardo Sbaraglia
DE HELE MAAND DOOR

4ht

CRIME + PUNISHMENT

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

S

Idris, een zedendelinquent die een aantal ernstige
misdrijven op zijn naam heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor het eerst
op onbegeleid verlof te gaan. Zijn behandelteam
is zeer enthousiast over de geboekte vooruitgang,
maar nieuwkomer Nicoline vertrouwt hem niet en
probeert zijn proeftijd te verlengen. Idris doet er alles aan om Nicoline te overtuigen van zijn positieve
ontwikkelingen, maar transformeert langzaam maar
zeker in de manipulatieve man die ze vanaf het begin
al in hem zag. Er ontstaat een machtsspel tussen
hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en ervaring
volledig in verstrikt raakt.
Het scenario van ‘Instinct’ is geschreven door
Esther Gerritsen op basis van een idee van Halina Reijn
naar aanleiding van ware gebeurtenissen. ‘Instinct’
was de openingsfilm van het Nederlands Film Festival
op 27 september.
Nederland 2019 108 min. Regie Halina Reijn
Met Carice van Houten, Marwan Kenzari
T/M 25 OKTOBER

4gt

pannende en onthullende klokkenluidersdocu, waarin twaalf dappere politieagenten van het New York Police Department de
krachten bundelen en het opnemen tegen hun
bazen. Ze klagen het departement aan wegens
corruptie, onrechtmatige arrestaties en etnisch
profileren.
Hoewel het halen van arrestatiequota in 2010
werd verboden, is het binnen het NYPD nog steeds de
norm dat politieagenten voldoen aan het binnenhalen
van ‘voldoende’ arrestaties. Zo kan het bestaan dat
agenten zich schuldig maken aan het arresteren van
allerlei onschuldige mensen, vaak gepaard gaand
met etnisch profileren en geweld. Wie niet meewerkt
dreigt zijn baan te verliezen.
Twaalf agenten stellen alles in de waagschaal om
de misstanden binnen de New Yorkse politie aan het
licht te brengen. Daarbij wordt het ze natuurlijk niet
gemakkelijk gemaakt. Ze worden dwarsgezeten en
gepest, en promoties blijven uit. Toch zetten ze door
en lukt het ze om aandacht te krijgen voor de zaak.
Uiteindelijk komt er een corruptieschandaal binnen de
politie aan het licht en worden drie hooggeplaatste
functionarissen gearresteerd. Maar daarmee is de
strijd voor de klokkenluiders nog niet gestreden.

i.s.m. Amnesty International. Iedere tweede dinsdag
van de maand om 20.15 uur vertoont Filmtheater
Hilversum een film waarin een mensenrechtenkwestie
aan de orde komt. De Hilversumse Amnesty-afdeling
nodigt bij iedere film een deskundige uit die de film
zal inleiden en naderhand vragen zal beantwoorden.
Wordt verwacht:
10 dec. The Miseducation of Cameron Post
14 jan. Ghost Fleet
Kaartjes zijn nu alvast te koop.

VS 2018 112 min. Regie Stephen Maing
DINSDAG 12 NOVEMBER 20.15 UUR

1

Te zien i.h.k.v. Movies that Matter on Tour, een landelijk film-en-debat-programma van Movies that Matter

ARTS IN CINEMA

J
AFTER
THE
WEDDING

ulianne Moore (‘Still Alice’) en Michelle Williams (‘Manchester by the Sea’) schitteren
in deze remake van Susanna Biers film uit
2006.
Isabel heeft haar leven gewijd aan het werken
met kinderen in een weeshuis in Calcutta. Theresa
is zakenvrouw en woont in New York. Als Isabel een
mysterieuze en genereuze gift ontvangt voor het
financieel worstelende weeshuis, moet ze naar New
York reizen om de weldoener - Theresa - persoonlijk
te ontmoeten. Wanneer Isabel spontaan wordt uitgenodigd voor de bruiloft van Theresa’s dochter ontdekt
ze een connectie met Theresa die haar meeneemt
op een onverwachte reis naar haar eigen verleden.
VS 2019 110 min. Regie Bart Freundlich Met
Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup
T/M 23 OKTOBER

3at

L
PAVAROTTI

uciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste
en misschien wel meest getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten en zware dieptepunten.
Zijn artistieke ambities, zijn ongekende talent
en zijn nauwe band met het publiek maakten
hem tot een wereldster.
Met beelden uit het familiearchief, interviews
en tv-registraties brengt regisseur Ron Howard (‘A
Beautiful Mind’, ‘Inferno’) een ode aan een van de
grootste artiesten aller tijden. Het script voor ‘Pavarotti’ komt van Mark Monroe, de schrijver van ‘The
Beatles: Eight Days A Week’.
VK, VS 2019 114 min. Regie Ron Howard
DE HELE MAAND DOOR

De succesvolle tv-serie, uitgezonden door de KRONCRV tussen 2010 en 2015, werd bekroond met o.a.
drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards.
De film is geschreven door bedenker van Downton
Abbey, Oscarwinnaar Julian Fellowes (‘Gosford Park’)
en geregisseerd door Michael Engler (‘Downton Abbey’). De film gaat een paar jaar na het einde van
het verhaal van de serie verder, in 1927, en de familie
krijgt koninklijk bezoek.
We zien weer een hoop bekende gezichten. Zo
keren o.a. Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth
McGovern en Laura Carmichael terug naar het beroemde landgoed.

D

e bekende
acteurs uit
de populaire
televisieserie over de
Britse familie Crawley en hun bedienden
keren terug voor de
film ‘Downton Abbey’!

DOWNTON
ABBEY

VK 2019 122 min. Regie Michael Engler Met
Maggie Smith, Michelle Dockery, Robert JamesCollier, Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt,
Hugh Bonneville, Laura Carmichael
DE HELE MAAND DOOR

LAATSTE KANS

2

1t

15 oktober

3 november

14 en 18 oktober

3d

GAUGUIN IN TAHITI

- SEARCHING FOR A LOST PARADISE

V

an Tahiti naar de Marquesas-eilanden:
een reis op zoek naar het verloren paradijs, van de plaatsen die Gauguin als
zijn thuisland koos tot aan de Amerikaanse musea waar zijn grootste meesterwerken worden
bewaard. Via The Metropolitan in New York,
the Chicago Art Instituut, de National Gallery

in Washington en het Museum of Fine Arts in
Boston, gaat de film op zoek naar het haast
mythische verhaal over Gauguin, die niet in de
westerse samenleving kon aarden.
Italië 2019 90 min. Regie Claudio Poli
1 EN 3 NOVEMBER

1

VAN
GOGH
&
JAPAN

“I

k benijd de Japanners”,
schreef Van Gogh aan
zijn broer Theo. Op de
tentoonstelling waarop deze
film is gebaseerd – ‘Van Gogh &
Japan’ in 2018 in het Van Gogh
Museum in Amsterdam – is te zien
waarom. Ondanks dat Van Gogh
Japan nooit heeft bezocht, had
dit land grote invloed op hem en
zijn kunst.

GB 2019 85 min. Regie David
Bickerstaff
VRIJDAG 25 OKTOBER

1

GAY FILM NIGHT

K

lassieker over het wilde nachtleven van
een ‘schwule’ leraar in het West-Berlijn
van 1980. Zelfs als hij een lieve vaste
vriend heeft gevonden, kan hij zijn escapades
niet opgeven.

2

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

TAXI ZUM KLO

Frank, een leraar in West-Berlijn, leeft zich na
werktijd uit in anonieme homoseks. Op een dag
ontmoet hij Bernd, in alles zijn tegendeel. Toch gaan
de twee samenwonen. Maar hoe Bernd ook probeert
het thuis gezellig te maken, Frank moet toch altijd
weer op zoek naar spanning en anonieme seks.
‘Taxi zum Klo’ werd bekend door zijn onverbloemde beelden van Franks seksleven, maar valt evenzeer
op door de humor en eerlijkheid
Duitsland 1980 98 min. Regie Frank Ripploh
Met Frank Ripploh, Orpha Termin, Bernd
Broaderup
MA 21 OKTOBER 21.10 UUR

4st

NIEUWE FILMS

DOCUMENTAIRES

ARETHA FRANKLIN:
AMAZING GRACE

E

en jonge Aretha Franklin zingt een van de
mooiste concerten ooit in deze waanzinnige vijfsterrendocumentaire.
De film lag 47 jaar op de plank, maar deze legendarische concertfilm, waarin Aretha Franklin haar
gospelalbum ‘Amazing Grace’ maakte met een koor
in de New Temple Missionary Baptist Church te Los

FISHERMAN’S
FRIENDS

‘

Fisherman’s Friends’ is een hartverwarmende
film gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van een groep vissers uit Cornwall die met
hun zeemansliederen onverwacht de hitlijsten
van Engeland bestormen.
De cynische platenbaas Danny wordt tijdens een
vrijgezellenweekend in Cornwall in de maling geno-

men: zijn collega’s overtuigen hem ervan het lokale
zeemanskoor een contract aan te bieden. Danny
gaat de uitdaging aan, maar de vissers hechten
niet aan roem en fortuin. Danny zet door, waarbij
zijn integriteit op de proef wordt gesteld en hij in
het dorpsleven de betekenis van loyaliteit, liefde en
vriendschap ontdekt. Hij leert wat uiteindelijk echt

Angeles, was het wachten meer dan waard. “It will
make you feel as if you’ve seen the face of God,”
aldus tijdschrift Rolling Stone.
VS 2019 87 min. Regie Alan Elliott, Sydney
Pollack
VANAF 30 OKTOBER

1

belangrijk is in het leven.
VK 2019 112 min. Regie Chris Foggin Met
Tuppence Middleton, Daniel Mays, James
Purefoy
14 T/M 29 OKTOBER

6at

PUCK & HANS – MADE
IN HOLLAND

W

einig ontwerpers hebben zo veel voor
de Nederlandse mode betekend als
het duo Puck & Hans. Een retrospectief van hun glansrijke, dertigjarige carrière
vormt de rode draad voor dit portret.
Puck & Hans: Modepioniers, levenspartners en
trendsetters. Van medio jaren zestig tot in het midden van de jaren negentig was het eigenzinnige
werk van deze modeontwerpers bepalend voor het
Nederlandse modebeeld. Een retrospectief in het

FØR FROSTEN
(BEFORE THE FROST)

H

et hartverscheurende verhaal van een
boer in het 19e eeuwse Denemarken,
wiens harde beslissing het lot van zijn
familie voor altijd zal beïnvloeden.
Denemarken 1850. Terwijl de winter zijn intrede
doet dreigen een boer op leeftijd, Jens, en zijn familie

de hongerdood te sterven. Met het vooruitzicht van
wederom een harde en onverbiddelijke winter, besluit Jens zijn dochter te laten trouwen met de zoon
van zijn buren. Maar wanneer een rijke boer uit de
omgeving Jens’ land wil kopen, ziet hij dit als een
mogelijkheid op een wellicht nog betere toekomst.

Amsterdam Museum vormt de rode draad voor deze
documentaire die het leven en werk van dit bijzondere
duo belicht. Nog steeds vormt hun creatieve pionierswerk een bron van inspiratie voor de hedendaagse
modewereld.
Nederland 2019 52 min. Regie Peter
Wingender
15 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER

1

Denemarken 2019 104 min. Regie Michael
Noer Met Jesper Christensen, Ghita Nørby, Clara
Rosager
17 T/M 30 OKTOBER

3tg

ITZHAK

‘I
LIGHT OF MY LIFE

D

e nieuwe film van en met schrijver-regisseur-acteur Casey Affleck (‘Manchester
by the Sea’). Een survival thriller over een
vader die met een als jongen vermomde dochter
door een post-apocalyptische wereld zonder
vrouwen reist.
Als een dodelijke pandemie de helft van de we-

reldbevolking heeft uitgeroeid en de wereld drastisch
is veranderd besluit een vader (Casey Affleck) met
zijn dochter Rag (Anna Pniowsky) naar de bossen
te vluchten. Terwijl hij haar probeert te beschermen
tegen de gevaren in deze nieuwe wereld komt hun
relatie heftig onder druk te staan. Het lijkt erop alsof
Affleck zich heeft laten inspireren door Leave No

Trace van Debra Granik en The Road van John Hillcoat,
wat de film alleen maar ten goede komt.

tzhak’ vertelt het buitengewone verhaal
over het leven en de muziek van Itzhak
Perlman, alom beschouwd als de grootste
nog levende violist, die samenwerkt(e) met vele
andere grootheden en mede verantwoordelijk
was voor de gelauwerde soundtracks van o.a.
‘Schindler’s List’ en ‘Memoirs of a Geisha’.
Deze onthullende documentaire onderzoekt de
manieren waarop Perlmans passie voor muziek hem
in staat stelde om zich - ondanks uitdagende omstandigheden - persoonlijk te ontwikkelen. Daardoor
ontstaat een genuanceerd portret van een man wiens
opmerkelijke overlevingsdrang nooit ver verwijderd

is van zijn enorme vrijgevigheid en humor.
Regisseur Alison Chernick kreeg uitgebreid toegang tot Perlman en zijn omgeving. In ‘Itzhak’ horen
we het verhaal van obstakels en overleving, we volgen
het pad van de Joden vanuit de chaos binnen Europa
naar de belofte van Israël, we zien de geborgenheid
van het thuisfront en zien hoe Perlman humor en
talent combineert met discipline en ambitie. ‘Itzhak’
is genomineerd voor een Grammy Award 2019 voor
Best Music Film.
Israël, VS 2017 82 min. Regie Alison Chernick
16, 20, 22 EN 25 OKTOBER

1

VS 2019 119 min. Regie Casey Affleck Met
Casey Affleck, Anna Pniowsky, Tom Bower,
Elizabeth Moss
VANAF 24 OKTOBER

4gt

MYSTIFY

E

FÊTE DE FAMILLE

C

atherine Deneuve schittert in het komische drama ‘Fête de Famille’ waarin een
familiereünie anders loopt dan verwacht.
“Ik ben vandaag jarig. Laten we het gezellig houden,” zegt Andrea op haar zeventigste verjaardag die
tegelijkertijd een familiereünie is. Maar de gezelligheid is aardig verstoord door de komst van Andrea’s

oudste dochter, de altijd onvoorspelbare Claire die
drie jaar eerder met de noorderzon is vertrokken. Claire is vastbesloten terug te krijgen wat haar toekomt,
het feestprogramma op te schudden en behoorlijk
wat chaos binnen de familie te veroorzaken. Een
spel waarbij iedereen naar elkaar kijkt. Wie spreekt
de waarheid en wie niet?

Frankrijk 2019 110 min. Regie Cédric Kahn
Met Catherine Deneuve, Vincent Macaigne,
Emmanuelle Bercot
VANAF 24 OKTOBER

3tah

en krachtig en intiem portret over de opkomst en ondergang van INXS-zanger Michael Hutchence.
‘Never Tear Us Apart’, ‘Suicide Blond’ en ‘Original
Sin’ zijn maar enkele van de INXS hits, die voor een
complete generatie muziekliefhebbers onderdeel
van het collectieve geheugen zijn. De internationaal
gerenommeerde frontman en songwriter Michael
Hutchence was echter de laatste jaren voor zijn
zelfgekozen dood in 1997 op heel andere vlakken
een dankbaar onderwerp voor de roddelpers. Met
‘Mystify’ bezorgt filmmaker Richard Lowenstein hem
in zekere zin eerherstel met een krachtig en intiem
portret van deze charismatische artiest.

Lowenstein regisseerde veel van de videoclips van
de Australische band en kon voor ‘Mystify’ putten
uit een buitengewoon archief met privé-thuisfilms
van Michael zelf en van van zijn geliefden, vrienden
en familie. Onder andere ex-geliefden Michele Bennet, Kylie Minogue en Helena Christensen praten
op liefdevolle wijze over hun tijd met Michael. Ook
Bono (U2), de andere INXS bandleden en familie van
Michael delen voor het eerst herinneringen, foto’s,
geluidsopnames en bijzondere documenten.
Australië 2019 108 min. Regie Richard
Lowenstein
1 EN 3 NOVEMBER

3

CINEKID VAN 19 T/M 27
I

n de herfstvakantie is het weer
tijd voor Cinekid On Tour! Er is
voor onze jongste bezoekers van
alles te doen in het filmtheater.
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Nieuwe familiefilm van de makers van ‘Minoes’ en Het Paard van Sinterklaas’.

KAPSALON ROMY

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 vijf films geselecteerd rondom het
thema nieuwe werelden: ‘Animaatjes’, ‘Kapitein Morten en de Spinnenkoningin’,
‘Zooks’, ‘Wallay’ en ‘Binti’. Alleen tijdens de herfstvakantie bij ons te zien.
Daarnaast staan er natuurlijk nog veel meer andere kinderfilms op ons
programma. Van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober zijn we extra vroeg
geopend en zijn er iedere dag al vanaf 10.30 uur fijne
kinderfilms te zien. En van maandag 21 t/m vrijdag
25 oktober van 10.00 tot 13.30 uur kun je in de
foyer terecht voor allerlei leuke activiteiten, dus
kom gezellig knutselen, kleuren en tekenen!

M

et frisse tegenzin past oma Stine
(Beppie Melissen) op haar kleindochter Romy (Vita Heijmen), omdat haar
pas gescheiden dochter Margot (Noortje Herlaar)
moet werken. Stine, nog steeds actief als kapster,
worstelt met beginnende Alzheimer.
Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de
kapsalon moet, maar alles wordt anders als Stine haar
kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat
haar oma niet alleen op haar past maar zij ook op oma.
De band tussen de twee groeit terwijl Stine steeds
meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, en ze vertelt over haar jeugd in Denemarken.
Romy staat Stine zoveel mogelijk bij in het runnen
van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat trekt
Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens
in vervulling te laten gaan.
Nederland 2019 90 min. Regie Mischa Kamp Met
Beppie Melissen, Bianca Krijgsman, Noortje Herlaar,
Vita Heijmen

E

Ludwig de egel.

en hilarisch avontuur met de grappige
personages Solan de ekster &

Solan & Ludwig wagen zich in de ruimte. Ze nemen deel aan
een internationale race naar de maan, geleid door de briljante uitvinder Reodor. Solan wordt ingeschakeld als
dappere astronaut, maar niets loopt zoals
gepland. Tijdens de gewaagde missie worden geheime passagiers ontdekt, verborgen
agenda’s onthuld en niets gaat zoals het had
moeten gaan... Kortom, het wordt een reis naar
de maan vol verrassingen voor Solan & Ludwig.

SOLAN & LUDWIG
GAAN NAAR DE MAAN

Nederland, Noorwegen 2019 80 min. Regie
Rasmus A. Sivertsen Nederlands gesproken

PANNENKOEK &
PYJAMA FILM
SHAUN HET SCHAAP:
HET RUIMTESCHAAP

O

p maandagochtend 21
oktober kun je in je pyjama
lekker pannenkoeken komen
eten en daarna naar de film! Je mag in je leukste
pyjama komen ontbijten met pannenkoeken en ranja.
Grootouders, vaders en moeders zijn natuurlijk ook van
harte welkom, zij krijgen bij de pannenkoek een kopje koffie of thee. Na het ontbijt vertonen we ‘Lotte op zoek naar de
draken’.
Ontbijten kan vanaf 9.45 uur en de film start
om 10.30 uur.
Kaartjes voor de film incl. ontbijt zijn € 9,50.
Voor Cinevillers is er een toeslag van € 2,00.

H

et Schaap Shaun is terug en er is een
nieuwe, buitenaardse gast op de boerderij: Lu-La. Ze is een kleine dondersteen,
nieuwsgierig, maar vooral verdwaald.
Deze ondeugende en schattige alien met spectaculaire
krachten moest een noodlanding maken bij de Mossy Bottoms boerderij. Shaun het Schaap besluit Lu-La te helpen en
haar naar huis te begeleiden. Samen gaan ze op intergalactische missie voordat een duistere organisatie haar gevangen
kan nemen. Om Lu-la weer thuis te krijgen moet het eerste
schaap over de dam en het tweede de ruimte in.
GB 2019 86 min. Regie Richard Phelan, Will Becher Nederlands
gesproken

4

LOTTE OP ZOEK

H

et hondje Lotte
krijgt een zusje, genaamd
Roosi. Samen beleven ze
een heel spannend avontuur. Karl de wasbeer
en Viktor de vis zijn twee wetenschappers die
naar het dorpje Gadgetville komen.
Ze nemen deel aan een belangrijke wedstrijd:
wie erin slaagt het volkslied op te nemen van de
oudste diersoort ter wereld, de mythische vuurspuwende draak, wint de hoofdprijs. Lotte en Roosi
besluiten de wetenschappers te helpen met het
zoeken naar de draken.
Estland, Letland 2019 71 min. Regie Heiki Ernits,
Janno Põldma Nederlands gesproken

OKTOBER
ZA

11:15
12:45
13:20
14:35

19 OKTOBER

20 OKTOBER

MA

21 OKTOBER

9:45
10:45
12:15
12:35
13:25
15:15

DI

10:30
10:45
12:20
12:35
12:50
13:55
14:20

WO

Lotte op zoek naar de draken
Kapsalon Romy
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap

Pannenkoek & Pyjama film: Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Solan & Ludwig gaan naar de maan
Cinekid: Animaatjes
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Kapsalon Romy

Solan & Ludwig gaan naar de maan
Cinekid: Animaatjes
Cinekid: Kapitein Morten en de Spinnenkoningin
Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Kapsalon Romy

25 OKTOBER

Cinekid: Animaatjes
Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Cinekid: Wallay
Kapsalon Romy
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap

11:00
12:30
12:50
14:20

Solan & Ludwig gaan naar de maan
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Lotte op zoek naar de draken
Cinekid: Binti

11:00
12:35
13:25

Stel je eens een wereld voor waarin nergens
meer bomen of planten groeien, dieren verboden
zijn en het enige stuk bos is afgezet met een groot
hek. Robin leeft in zo’n wereld, maar dan ontmoet
ze een verwilderde jongen die in dat bos opgegroeid
is. Samen proberen ze het regime van de gemene
koning Ferdinand uit te schakelen en mensen en
natuur weer bij elkaar te brengen.
Bij het maken van ‘ZOOks’ is gebruik gemaakt
van rotoscopie, een techniek waarbij scènes eerst
met echte acteurs voor een geheel groen scherm
worden gefilmd en daarna frame voor frame
worden geanimeerd. Voor deze film werden
zo’n 45.000 unieke 2D-tekeningen gemaakt.
België 2018 80 min. Regie Kristoff Leue, Dimitri Leue
Nederlands gesproken

24 OKTOBER

10:30
10:45
11:40
12:25
12:50
14:45

ZO

D

e animatiefilm ‘ZOOks’ is een
ecologisch sprookje, over een
wereld waarin alle natuur taboe
is, planten vies zijn en vlinders gevaarlijk.

23 OKTOBER

10:30
10:45
11:55
12:20
13:40
15:45

ZA

ZOOKS (8+)

Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Solan & Ludwig gaan naar de maan
Lotte op zoek naar de draken
Cinekid: Kapitein Morten en de Spinnenkoningin
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
The Goldfinch
Kapsalon Romy

Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Cinekid: ZOOks
Cinekid: Animaatjes
Solan & Ludwig gaan naar de maan
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Kapsalon Romy

VR

ANIMAATJES (3+)

22 OKTOBER

10:30
10:45
12:10
12:35
13:20
14:00
15:10

DO

Speciaal voor onze jongste bezoekers is er een programma samengesteld van de allermooiste korte films.
De films sluiten thematisch aan op de
belevingswereld van kleuters. In originele
en grappige animaties zien ze hoe twee
vriendjes op de Noordpool leren samenwerken (‘IJsneus’), wat de nacht doet als het
dag is (‘Meneer Nacht heeft een dagje vrij’),
de zoektocht van een vogel naar een plek
waar hij zich thuis voelt (‘Roekoekleuren’),
hoe een school vissen een nieuwe vriend
probeert te maken (‘Vreemde Vis’) en
wat er gebeurt als een mier en een beer
vriendschap sluiten (‘Samen staan
we sterk’)
.
Totaal 45 min.
Nederlands gesproken

Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & Ontdekken
Solan & Ludwig gaan naar de maan
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
Kapsalon Romy

ZO

11:00
12:35
14:35

D

e leukste korte animaties voor de allerkleinsten.

26 OKTOBERt

27 OKTOBER

Lotte op zoek naar de draken
Kapsalon Romy
Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap

OOK NOG TE ZIEN

D

WALLAY (11+)

e onhandelbare Ady moet op bezoek bij
zijn strenge oom in Burkina Faso.

De 13-jarige Ady woont al heel zijn leven
in Frankrijk. Hij is een echte puber en als hij het thuis te
bont maakt stuurt zijn vader hem voor de zomer naar
zijn oom in Burkina Faso. Ady is superenthousiast over het
vooruitzicht van een heerlijke vakantie. Maar dat valt tegen.
Zijn strenge oom Amadou ontvangt hem niet zo vriendelijk
en het leven in Burkina Faso is heel anders dan hij gewend is.
Beetje bij beetje komt Ady erachter dat deze geheel onbekende omgeving zonder dat hij het wist ook deel uitmaakt
van wie hij is.
‘Wallay’ is een prachtig verhaal over familie, identiteit,
je eigen plek vinden, cultuur en een jonge dappere jongen
die naar de andere kant van de oceaan moet reizen om
een deel van zichzelf te vinden. De film snijdt serieuze
thema’s aan, maar houdt steeds een optimistische ondertoon.
Winnaar Cinekid Leeuw Beste Kinderfilm 2017
Frankrijk, Burkina Faso, Qatar 2017 84 min. Regie
Berni Goldblad Nederlands ondertiteld

KAPITEIN MORTEN EN DE
SPINNENKONINGIN (6+)

E

en kleurrijk avontuur over de kleine kapitein
Morten op zijn speelgoedboot.

Morten wil net zo’n zeekapitein zijn als zijn
vader. Terwijl hij wacht tot zijn vader weer aan wal komt,
maakt een magisch ongelukje Morten zo klein als een
insect. Nu kan hij op zijn zelfgemaakte speelgoedboot
kapitein zijn en op zoek gaan naar de verdwenen goudschat. Maar de gevaarlijke spinnenkoningin is ook aan
boord en lijkt verdacht veel op zijn nare stiefmoeder.
‘Kapitein Morten’ is een levendige stop-motionanimatie boordevol verrassende vondsten en onverwacht
avontuur. Dit verhaal, over een jongen die moet krimpen
om genoeg zelfvertrouwen te krijgen om op te groeien,
is een echte ode aan de verbeelding.
Estland, Ierland, België, Engeland 2018 79 min.
Regie Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt
Nederlands gesproken

K NAAR DE DRAKEN

E

BINTI (8+)

en kleurrijke, liefdevolle, humoristische familiefilm over
het volgen van je dromen.

De 12-jarige Binti droomt ervan om een
bekende vlogger te worden, net zoals haar
idool Tatyana. Maar op een dag moet ze met
haar vader Jovial vluchten voor de politie die hen
het land wil uitzetten. Schuilend in een boomhut
ontmoet ze Elias en de twee worden vrienden.
Terwijl Binti Elias al vloggend helpt met zijn ‘Red
de Okapi Club’, rijpt er bij haar een perfect plan:
haar vader moet trouwen met de moeder van
Elias, zodat ze in het land kunnen blijven.
Winnaar Beste Film J.E.F. Festival 2019
België 2019 90 min. Regie Frederike Migom
Nederlands gesproken
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Kunst
& Film

Dinsdag 15 oktober Met schrijfster

H

anna Bervoets (1984)
is schrijfster, journaliste
en columniste. Zij
studeerde aan de
universiteit van Amsterdam Media en
Cultuur, met als specialiteit Televisie en
Populaire cultuur.

MELANCHOLIA

J

ustine en Michael vieren hun bruiloft in het
huis van Justine’s zus Claire. Ondertussen beweegt de planeet Melancholia zich richting
aarde en worden de twee zussen geconfronteerd
met het snel naderende einde van de wereld.
Terwijl Justine al in een diepe depressie verkeert,
verzet Claire zich tot het einde.

F

ilmtheater Hilversum presenteert iedere
laatste zondag van de maand Cracking the
Frame, een programma met een internationale selectie van veelgeprezen kunstfilms en
films over hedendaagse kunstenaars, filmma-

Hanna Bervoets

Tijdens die studie schreef ze filmrecensies en columns
voor het Amsterdamse stadsmagazine NL 20. Sindsdien publiceert ze in o.a. Elsevier, NRC, de Volkskrant,
De Correspondent en Das Magazin. In 2009 verscheen haar debuutroman ‘Of Hoe Waarom.’ Daarna
verschenen er gebundelde columns, het toneelstuk
‘Roes’ en de romans ‘Lieve Céline’, ’Alles wat er was’,
‘Efter’, ‘Ivanov’ en ‘Fuzzie’. In 2017 kreeg ze de Frans
Kellendonkprijs voor haar hele oeuvre. Dit jaar verscheen haar autobiografische roman ‘Welkom in het
rijk der zieken’, over het leven met een chronische
ziekte. Bervoets deed mee aan de tv-programma’s
‘Wie is de Mol?’ en ‘De slimste mens’.

M

Denemarken 2011 134 min. Regie Lars
von Trier Met Charlotte Gainsbourg, Kirsten
Dunst, Charlotte Rampling, John Hurt, Kiefer
Sutherland, Udo Kier, Alexander Skarsgård,
Stellan Skarsgård

Dinsdag 19 november Met Ruben

3a

van Zwieten.

De elite van nu tegen het licht gehouden

E

en samenleving heeft een
goede, meelevende elite nodig.
Maar neemt de elite
van nu wel haar verantwoordelijkheid?
Is ze niet teveel
losgezongen van de
Nederlandse samenleving, teveel bezig
met zelfverrijking

en verklaart dat het breed gedeelde onbehagen? Hoeveel inhoud heeft de elite van nu?
Met deze vragen gaat Arjo Klamer in gesprek
met Ruben van Zwieten, predikant en oprichter van
De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan
het Weena in Rotterdam, huizen voor ontmoeting en
inspiratie. En van zingevingshotel El Nuevo Puerto
in Valencia. Verkozen als Young European Leader
klas 2019: 40 mensen onder de 40 jaar. Ook is Van
Zwieten samen met Sander Schimmelpenninck auteur
van 'Elite Gezocht.

kers en schrijvers, kortom over mensen die het
huidige culturele landschap een ander aanzien
hebben gegeven.
Cracking the Frame brengt films die niet eerder
in Nederland vertoond zijn.

PROGRAMMA
19.30-20.30 uur
Gesprek tussen Hanna Bervoets
en Cisca Dresselhuys
20.30-21.00 uur
Pauze met gelegenheid tot het kopen en
laten signeren van Hanna Bervoets' boeken
21.00 uur
Vertoning van Hanna Bervoets' keuzefilm:
'Melancholia'

Een wonderschone, grappige en indrukwekkende
film over het einde van de wereld. Kirsten Dunst kreeg
in Cannes een Gouden Palm voor haar rol als Justine.

DINSDAG 15 OKTOBER 21.00 UUR

CRACKING THE FRAME

PROGRAMMA
19.30-20.30 uur
Gesprek tussen Ruben van Zwieten
en Arjo Klamer
20.30-21.00 uur
Pauze met gelegenheid tot het kopen
en laten signeren van Van Zwietens boeken
21.00 uur
Vertoning van zijn keuzefilm:
deze maken we binnenkort bekend.

arcel Duchamp (1887-1968): futurist
dadaïst, surrealist. Aanvankelijk begon hij zijn artistieke carrière als neoimpressionistische schilder, omarmde nog even
het kubisme, om in 1912 opzien te baren met
het schilderij Nu descendant un escalier, waarop
de gefragmenteerde beweging te zien is van
een naakte figuur die een trap afdaalt. Destijds
een scandaleus werk, tegenwoordig wordt het
beschouwd als het begin van de modernistische
kunst. Het schilderij bracht hem internationale
faam.
Rond 1913 zei hij de schilderkunst vaarwel om
zich bezig te gaan houden met Readymades, heel
gewone objecten die hij losrukte uit de dagelijkse
werkelijkheid om ze tot kunst te verheffen: een fietswiel gemonteerd op krukje, een urinoir gesigneerd
R. Mutt, een flessendroogrek. Duchamp wilde kunst
ter discussie stellen: wanneer is iets kunst en wan-

neer niet? Matthew Taylors documentaire neemt
Duchamps leven en werk onder de loep om te bepalen hoe groot de impact is die deze invloedrijke
kunstenaar had.
VS 2019 86 min. Regie Matthew Taylor Engels
gesproken, niet ondertiteld
ZONDAG 27 OKTOBER 16.50 UUR

1

Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum.
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op vertoon van een museumkaartje € 2,50 korting op een
filmkaartje voor deze film (niet in combinatie met
andere kortingen). Museum Hilversum vind je aan
de Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor meer informatie:
www.museumhilversum.nl.

BOEK
& FILM

KLASSIEKERS
3x ANDREJ TARKOVSKI

14

september opent Filmmuseum Eye in
Amsterdam de tentoonstelling ‘Andrej Tarkovski – The Exhibition’. In
het oeuvre van Andrej Tarkovski (1932-1986)
lopen dromen en herinneringen, heden en verleden door elkaar. De Russische filmer-mysticus
wordt gezien als een van de belangrijkste vernieuwers van de cinematografische taal.
Buiten het keurslijf van de sociaal-realistische
Sovjetcinema ontwikkelde Tarkovski eigenzinnig

werk waarin hij het leven schetst als een spirituele
zoektocht naar waarheid en zelfkennis. Hij zag film
als het medium bij uitstek om dicht bij het “echte”
leven te geraken. Volgens Tarkovski staat van alle
kunsten film het dichtst bij de wetmatigheden van
het menselijk denken en leven.
Aansluitend op de tentoonstelling brengt Eye
landelijk een aantal digitaal gerestaureerde films
van Andrej Tarkovski uit.
Bij ons te zien in september en oktober:

HET OFFER (1986)

D

e laatste film van Andrej Tarkovski won
drie prijzen in Cannes. De in Zweden opgenomen film draait om Aleksandr, een
voormalig acteur en
filosoof die zich tot
God richt om alles
wat hij liefheeft op
te geven en zo een
nucleaire oorlog te
voorkomen.
Erland Josephson,
de bekende Bergmanacteur, is de succesvolle
dramaturg Aleksandr,
die te midden van vrien-

den in een buitenhuisje zijn verjaardag viert. Intussen is de Bom gevallen en de Derde Wereldoorlog
nakende. Aleksandr lijkt zich als enige bewust te zijn
van de volle omvang van de ramp. Hij besluit zijn
bezittingen te offeren om God te smeken het onheil
te keren. Af en toe krijgt hij bezoek van de postbode,
die lustig Nietzsche-citaten uit zijn mouw schudt.

Zweden, Frankrijk 1986 145 min. Regie
Andrej Tarkovski Met Erland Josephson, Susan
Fleetwood, Allan Edwall
27 EN 29 OKTOBER

3a

A

beschaving, met filosofische gesprekken en op
de achtergrond de belofte dat geheime wensen
vervuld zullen worden.
Tarkovski’s vijfde lange speelfilm – een vrije bewerking van de sciencefictionroman ‘Bermtoerisme’ van
de broers Arkadi en Boris Stroegatski – is een waar
meesterwerk van de Russische cinema.

Sovjet-Unie 1979 163 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Aleksandr Kaydanovskiy, Alisa
Freyndlikh, Anatoly Solonitsin
3 EN 5 NOVEMBER

3aht

V
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Kaartjes voor 12 oktober en 25 november zijn nu
alvast te koop.

BLADE RUNNERTHE FINAL CUT

ANDREJ ROEBLJOV (1966)

oor zijn tweede film baseerde Tarkovski
zich losjes op het leven van de 15deeeuwse Russische meesterschilder Andrej
Roebljov. Liever dan een biografie maakte hij een
bespiegeling over het belang van de kunstenaar
en het overleven van
kunst.
Groots opgezet
historisch drama over
het leven van de middeleeuwse iconenschilder Andrej Roebljov.
Tarkovski en coscenarist
Andrej Kontsjalovski geven een contemplatieve
uiteenzetting over de
taak van de kunstenaar

De eerstvolgende data zijn:
Zaterdag 12 oktober 15:30 uur: ‘The Golfinch’ naar
het boek van Donna Tartt (Filmfestival Hilversum)
Maandag 25 november 20:30 uur: ‘De Belofte van
Pisa’ naar het boek van Mano Bouzamour
Maandag 23 december: TBA

KLASSIEKER

STALKER (1979)

ndrej Tarkovski’s metafysische contemplatie over de staat van de moderne
mens. Een mysterieuze gids genaamd
Stalker leidt een wetenschapper en een
schrijver door de
“verboden zone”, een
hermetisch afgesloten
terrein vol afval, waar
de regels van het gezond verstand niet
gelden. De mannen
begeven zich op een
spirituele reis door
een gebied buiten de

M

et de verfilming van Donna Tartt's
‘The Goldfinch’ – op zaterdagmiddag
12 oktober op Filmfestival Hilversum
- starten Filmtheater Hilversum en Boekhandel
Voorhoeve een nieuwe reeks van actuele boekverfilmingen onder de titel Boek & Film.
Vanaf oktober vertonen we elke vierde maandag
van de maand een recent verfilmd boek voorafgegaan
door een inspirerende inleiding van boekhandelaar
en literatuurkenner pur sang Egbert Duim van Boekhandel Voorhoeve.
Om voor deze serie in te kunnen spelen op het
actuele filmaanbod wordt het filmprogramma telkens
een maand van tevoren bekend gemaakt. Ook wordt
tijdens elke boek & film vertoning één exemplaar van
het boek verloot dat de volgende maand besproken
en vertoond zal worden. Dit boek wordt beschikbaar
gesteld door Boekhandel Voorhoeve.
De boek & film titel voor november: ‘De Belofte van
Pisa’ naar het gelijknamige boek van Mano Bouzamour.

in een door terreur geteisterde samenleving. In zijn
streven een zuivere kunstvorm gestalte te geven,
wenst meesterschilder Roebljov zich niet te conformeren. Hij zwijgt. Later ontmoet hij een nar, wiens
taalgebruik zich onttrekt aan de macht van de heersers. Daarvoor wordt de nar gestraft.
Tarkovski’s visie op het samenvallen van een personage met de wereld waarin het zich bevindt, kwam
met ‘Andrej Roebljov’ tot een hoogtepunt. De Sov-

jetcensuur toonde zich zorgelijk over de implicaties
van Tarkovski’s zwartwit- en kleurenproductie. Pas
in 1971 werd de in 1966 voltooide CinemaScopefilm
vrijgegeven voor vertoning in de Sovjet-Unie.
Sovjet-Unie 1966 183 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Anatoliy Solonitsyn, Ian Lapikov,
Nikolay Grinko
TE ZIEN IN NOVEMBER

4gt

“L

OS ANGELES NOVEMBER, 2019” – Zo
begint Ridley Scotts indrukwekkende
sciencefictionfilm ‘Blade Runner’ uit
1982, vlak voor het openingsshot van de stad
in een dan nog betrekkelijk verre toekomst.
Daarom brengen we begin november heel even
Scotts definitieve versie van de klassieker (‘The
Final Cut’) terug op het witte doek en bieden we
filmliefhebbers de mogelijkheid om te ervaren
in hoeverre dit toekomstbeeld uit 1982 waarheid is geworden. Immers, “The Future Is Now”.
‘Blade Runner’ staat bekend als een van de visueel
indrukwekkendste sciencefictionfilms aller tijden.

En het was de film waarmee “onze” Rutger Hauer
doorbrak in de Verenigde Staten. Hij vertolkt de rol
van de ontsnapte, nauwelijks van echte mensen te
onderscheiden kloon Roy Batty (een zogenaamde
replicant), die op de hielen wordt gezeten door agent
Rick Deckard (Harrison Ford). Deze stoere maar ook
kwetsbare agent, Blade Runner, heeft opdracht
gekregen vijf van deze replicants op te sporen en
te vernietigen. Zij hebben namelijk hun houdbaarheidsdatum overschreden en na vier jaar bestaat het
gevaar dat ze zich teveel aan het leven gaan hechten.
In het geweldig vormgegeven Los Angeles van
2019 – een stad aangetast door stedelijk en sociaal
verval waar het altijd regent – gaat Rick op jacht naar
de voortvluchtige klonen en valt hij tegelijkertijd voor
een mysterieuze vrouw.
Met zijn bijzondere sets, baanbrekende special
effects, indrukwekkende kostuums en prachtig camerawerk biedt ‘Blade Runner’ een unieke blik op
de dystopische samenleving in de nabije toekomst.
Vangelis componeerde de opzwepende soundtrack
van de film.
VS,. GB, Hong Kong 1982 117 min. Regie
Ridely Scott Met Harrison Ford, Rutger
Hauer, Sean Young
1 EN 3 NOVEMBER

3gat

WESTERN STARS

NUESTRO TIEMPO

N

ieuwe film van Carlos Reygadas, die
met films als ‘Japón’ en ‘Stellet Licht’
uitgroeide tot een van ’s werelds meest
invloedrijke cineasten.
Het even poëtisch-intieme als visueel overdonderende
‘Nuestro tiempo’ is een logische, maar ambitieuze
volgende stap. Reygadas speelt zelf de hoofdrol van
dichter en stierenrancheigenaar Juan, die erachter
komt dat zijn vrouw Esther (gespeeld door Reygadas’

echtgenote Natalia Lopez) een affaire heeft met een
Amerikaanse vriend, paardendresseur Phil.
Ondanks, of misschien dankzij, de afspraken over een
open huwelijk lopen de spanningen op als Juan vindt
dat Esther niet open genoeg is over haar gevoelens.
Reygadas gebruikt zijn unieke filmtalent (en dat van
cameraman Diego Garcia) voor een gedurfd, ongemakkelijk en openhartig zelfonderzoek: een Kammerspiel over machismo en liefde, narcisme en verdriet,

N

adat een
melkveehoudster haar man
verliest, gaat ze het
familiebedrijf alleen
leiden en moet ze het
opnemen tegen het
monopolie van de corrupte zuivelcoöperatie.

MJÓLK

gemaakt met de bravoure van een klassieke western
.
Mexico,
2018 173 min. Regie Carlos Reygadas
Met Natalia López, Phil Burgers, Carlos
Reygadas
17 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER
OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

Inga en haar man hebben een melkveebedrijf in een
klein dorp bij Reykjavik. Net als de boeren uit de buurt
zijn ze al jaren lid van de lokale zuivelcoöperatie die
echter alles behalve de belangen van de boeren behartigt. Via chantage en slinkse regels weten ze hun
monopoliepositie te behouden. Als Inga’s man onder
verdachte omstandigheden overlijdt, besluit ze dat ze
genoeg heeft van het corrupte systeem en probeert
ze haar lot en dat van de boerengemeenschap weer
in eigen handen te nemen. Maar niet iedereen is zo
blij met deze verklaarde oorlog aan de melkmaffia…
‘Mjólk’ is een IJslandse tragikomedie van Grímur Hákonarson die eerder het bekroonde ‘Rams’
maakte. De film ging dit jaar in wereldpremière op
het Toronto International Film Festival en kreeg er
lovende recensies van de pers.
IJsland 2019 90 min. Regie Grímur
Hákonarson Met Þorsteinn Bachmann, Arndís
Hrönn Egilsdóttir, Alfrun Rose
VANAF 31 OKT
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V

Zes maanden lang, elke tweede* donderdag van de
maand om 20.30 uur, geeft filmkenner Renske Diks
een mini-college, gevolgd door een film van een
belangrijke vrouwelijke regisseur. Op het programma
staan o.a. films van Sofia Coppola, Jane Campion en
Andrea Arnold.
De allereerste film die we in dit programma vertonen is een voorpremière van ‘Portrait de la jeune
fille en feu’ van Céline Sciamma. Deze vertoning is
onderdeel van de zevende editie van Filmfestival
Hilversum.

MEDIAVROUWEN IN
MUSEUM HILVERSUM

D

e wereld van beeld en geluid lijkt een
mannenwereld, maar niets is minder
waar. Als we ons vizier richten op pioniers, dan blijkt de mediawereld voor een belangrijk deel door vrouwen te zijn uitgedacht
en vormgegeven. De tentoonstelling Media-

het complete aanbod.

E

en innemend verhaal over het seksuele ontwaken van een jonge mannelijke danser. ‘And Then
We Danced’ is een film boordevol dans over
verboden liefde in het Georgische ballet.
Al van jongs af aan traint Merab samen met zijn danspartner Mary met het Nationaal Georgisch Dansensemble. Zijn
wereld komt op z’n kop te staan wanneer de charismatische
Irakli op het toneel verschijnt. Niet alleen wordt hij Merabs
grootste concurrent, maar ook diens grootste verlangen.
Georgië, Zweden 2019 105 min. Regie Levan
Akin Met Ana Javakishvili, Bachi Valishvili, Levan
Gelbakhiani
VANAF 7 NOVEMBER
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FILM&FOOD: MAANDAG 4 NOV
DAARNA TE ZIEN VANAF 12 DEC
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‘M
Donderdag 14 november LOST IN TRANSLATION van Sofia Coppola
Donderdag 19 december* THE PIANO van Jane Campion
Donderdag 9 januari FISH TANK van Andrea Arnold
Donderdag 13 februari LADY BIRD van Greta Gerwig
Donderdag 12 maart WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN van Lynne Ramsay
Alle films starten om 20.30 uur en worden ingeleid door Renske Diks.
*In december vindt Women in Film op de derde donderdag plaats.

vrouwen, nu in Museum Hilversum te zien, is
geïnspireerd op het boek '1001 vrouwen in de
20ste eeuw' van Els Kloek.
Om WOMEN IN FILM te vieren ligt er voor jou als
bezoeker van één van deze films een gratis ticket en
uitnodiging klaar voor een speciale Podium MH met
Els Kloek op woensdag 27 november. Een aanrader
voor iedereen die nieuwsgierig is naar belangrijke
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, hoe er
door de jaren heen naar vrouwen werd gekeken en

Ken je onze online bioscoopzaal Picl al?
Kijk op
www.filmtheaterhilversum.nl/picl
voor meer informatie en

WORDT VERWACHT

Frankrijk 2019 114 min. Regie Olivier Nakache, Éric
Toledano Met Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Hélène
Vincent, Reda Kateb

D

DONDERDAG 10 OKTOBER 20:30 UUR
(FILMFESTVAL HILVERSUM) 3a

ZONDAG 17 NOV 16.00 EN 19.00 UUR

é feelgood-film van dit jaar, van de makers
van ‘Intouchables’. Ontroerend en hartverwarmend, met fantastische rollen voor Vincent
Cassel (‘Black Swan’, ‘La Haine’) en Reda Kateb (‘Zero
Dark Thirty’, ‘Un prophète’). Maar het is vooral de
ondersteunende cast van ontwapenende jongeren
die het absolute hart van de film vormen.
‘Hors normes’ (‘The Specials’) vertelt het verhaal van
Bruno en Malik, twee mannen die al jarenlang met autistische jongeren en kinderen werken. De twee mannen
besluiten jongeren uit probleemwijken op te leiden om
hen ook te leren kinderen met autisme te begeleiden.

van Céline Sciamma

Met Adèle Haenel, Valeria Golino, Noémie
Merlant, Luàna Bajrami

VS 2019 83 min. Regie Bruce Springsteen,
Thom Zimny

D

podium verdienen. Wat hebben zij betekend voor
het filmlandschap? En wat betekent de vrouwelijke
blik voor cinema?

‘PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU’
e nieuwe film van
regisseur Céline Sciamma (‘Tomboy’,
‘Girlhood’). Een tijdloos en
universeel verhaal over verliefd worden, verlangen en
onmogelijke liefde.
Lees meer over deze film op pagina 1
.
Frankrijk
2019 119 min. Regie Céline Sciamma

het kathedraalachtige dak van zijn bijna 100 jaar
oude schuur.
De documentaire behandelt de thema’s liefde en
verlies, eenzaamheid, familie en de onverbiddelijk
voortschrijdende tijd. Met archiefbeelden, muziek
en Springsteens persoonlijke bespiegelingen vertelt
de film het verhaal van het Amerikaanse westen.

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

WOMEN IN FILM
an oktober t/m maart presenteren Filmtheater Hilversum en LantarenVenster
Rotterdam: WOMEN IN FILM, een nieuwe
reeks, waarin vrouwelijke regisseurs centraal
staan.
Nog altijd zijn vrouwelijke filmmakers ondervertegenwoordigd: in Hollywood is slechts 8% van de
regisseurs vrouw, in de competitie van het Filmfestival
van Cannes zijn slechts 4 van de 19 films door een
vrouw gemaakt. Waarom?
Het is in ieder geval niet omdat vrouwen geen
fantastische films kunnen maken. In WOMEN IN FILM
richten we ons op vrouwelijke filmmakers die heilige
huisjes omver hebben getrapt en grenzen hebben
verlegd met hun films, filmmakers die een groots

M

et ‘Western Stars’ van Bruce Springsteen vieren we op zondag 17 november de 70ste verjaardag van The Boss.
Slechts eenmalig te zien!
‘Western Stars’ is het eerste studioalbum van
Springsteen in vijf jaar, waarmee de legendarische
singer-songwriter een nieuwe weg inslaat maar zijn
roots niet vergeet. Deze gelijknamige film biedt fans
over de hele wereld de enige kans om Springsteen
alle 13 songs op het album te zien spelen, ondersteund door een band en een volledig orkest, onder

over hun positie in de samenleving.
Praktische info
Datum: 27 november om 19.30 uur
Locatie: Museum Hilversum, Kerkbrink 6
Entree: gratis voor bezoekers WOMEN IN FILM

i Vida’ is een film over het realiseren van
je dromen en over de verwachtingen die
we hebben van het leven, de toekomst
en van onze vriendschappen. En over de bereidheid
en durf van een dappere, 63-jarige vrouw (Loes Luca)
om die verwachtingen en dromen waar te maken.
Kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom. Ze
zou wel in Spanje willen wonen. Maar de kinderen en
kleinkinderen dan? Een cursus Spaans dan maar, in Cádiz. In
de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten
en over haar toekomst nadenken. Als Lou’s lerares Andrea
haar aanmoedigt om haar dromen serieus te nemen en
een kapsalon in Spanje te beginnen, komen Lou’s kinderen
in opstand. Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan
iets nieuws beginnen?
Nederland 2019 88 min. Regie Norbert ter Hall Met
Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc Bellemans, Mark Kraan
ONTBIJT&FILM: ZONDAG 27 OKTOBER
DAARNA TE ZIEN VANAF 21 NOVEMBER

1

D

e nieuwe film van Ken Loach (‘I, Daniel Blake’)
is een hartverscheurend sociaal drama over
de familie Turner, een gezin dat zich staande
probeert te houden in het hedendaagse Engeland.
Ricky en Abby wonen met hun kinderen, de 15-jarige
zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle.
Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond
te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky
heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met
verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie
te verbeteren en de stabiliteit in het gezin weer terug te
krijgen, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een
groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag
als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog
en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans
op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een
molensteen om de nek van het gezin.
VK 2019 100 min. Regie Ken Loach Met Kris
Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
VANAF 14 NOVEMBER
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PROGRAMMA
14 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER 2019

Wij accepteren alleen pin!

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Vr/Za/Zo vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466
Entreeprijzen: Normaal € 9,50 65-plus € 8,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr 17.00 uur € 8,50 Cineville € 21,- per maand

9 T/M 13 OKTOBER

OPENINGSFILM

See all you can see met:

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

16.00 uur:

Aslaug

MA

Downton Abbey
The Goldfinch
Instinct
Pavarotti
Fisherman’s Friends
After the Wedding
After the Wedding
Your Mum and Dad
Instinct
Dag van de Palliatieve Zorg:
The Leisure Seeker
20:45 The Goldfinch
21:00 Dolor y gloria

Zondag 10 november doet de Popronde, het grootste
gratis reizende muziekfestival van Nederland,
Hilversum en het Filmtheater weer aan.
Wij hebben twee mooie optredens voor je op het
programma staan in onze blauwe zaal.

18.30 uur:

Beryl Ann
Beide concerten zijn gratis toegankelijk!

Voor het complete programma van de Popronde Hilversum:
www.popronde.nl/steden/hilversum

DI

Thema-avond Palliatieve Zorg
met vertoning van THE LEISURE SEEKER

P

www.netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek

14 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:55
16:10
16:40
18:30
18:45
19:00
20:30

alliatieve zorg is zorg die je krijgt als je niet lang meer te leven
hebt. Wanneer iemand is uitbehandeld betekent dat niet dat het
leven en de zorg stoppen. Palliatieve zorg helpt om de beleving
van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen
om nog te doen wat zij in het leven belangrijk vinden.
In de week van 12 t/m 17 oktober organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg
Gooi en Vechtstreek allerlei activiteiten rondom palliatieve zorg. Er zijn rondleidingen in alle hospices, een lezing over thuis sterven en een theatervoorstelling.
In samenwerking met het netwerk organiseert Filmtheater Hilversum
maandagavond 14 oktober om 20.30 uur een thema-avond over palliatieve
zorg, in combinatie met de romantische tragikomedie ‘The Leisure Seeker’.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de aanwezige deskundigen. Voor het complete programma van de week van de palliatieve zorg:
www.palliatievezorggooi.nl

THE LEISURE SEEKER

O

scar-winnaar Helen Mirren (‘The Queen’) en Golden Globewinnaar Donald Sutherland (‘JFK’) schitteren in de romantische
tragikomedie ‘The Leisure Seeker’ als een ouder stel dat op zoek
is naar avontuur tijdens een onstuimige en bitterzoete laatste roadtrip.

15 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:35
16:15
16:40
17:50
18:20
19:10
19:30

Instinct
The Goldfinch
After the Wedding
Dolor y gloria
De Patrick
Downton Abbey
Puck & Hans - Made in Holland
Downton Abbey
Instinct
Hilversum in Gesprek
met Hanna Bervoets
20:45 The Goldfinch
21:00 Melancholia
21:15 After the Wedding

WO

16 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:45
16:10
17:00
18:20
18:45
19:10
20:45
21:00
21:15

Lotte op zoek naar de draken
Kapsalon Romy
Instinct
Shaun het Schaap*
Downton Abbey
Fisherman’s Friends
Itzhak
Downton Abbey
After the Wedding
Instinct
The Goldfinch
Pavarotti
Dolor y gloria

Italië, Frankrijk 2017 112 min. Regie Paolo Virzì Met Helen Mirren,
Donald Sutherland
MA 14 OKTOBER 20.30 UUR

IN
BALANS ?
acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong

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

2gat

TOMA
BLOEMENSERVICE

LOKAAL
BIOLOGISCH
DUURZAAM
06 21 19 21 73

www.tomavandenbosch.nl



 

 

Hilversum | ’s-Gravenland
035 -623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

Isoleer &
bespaar!
Onze energiecoach
komt gratis
bij je thuis

PORTRET- & FAMILIEFOTOGRAFIE

www.fotofrankmoll.nl

info@hilverzon.nu
06 - 19 21 22 88

www.hilverzon.nu

Filmtheater-Hilversum
@FilmHilversum
filmtheaterhilversum

w
Zo makkelijk was een
website maken nog nooit!

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

647_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd 1

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk

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

Gelegen aan de centrumring
13-12-12 10:55
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

floris

www.vhsnotarissen.nl
Melkpad 28
1217KD Hilversum
T (035) 624 73 67
F (035) 621 30 65
E notarissen@vhsnotarissen.nl

w

Websitemachine is
een label van Ontwerpfabriek

catering & traiteur

‘s-Gravelandseweg 46-A | Hilversum

www.deoogkas.nl

www.f loriscatering.nl
info@f loriscatering.nl
06 - 45 30 02 98

DO

17 OKTOBER

DO

24 OKTOBER

DO

31 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:35
16:00
16:25
18:15
18:45
19:00
20:40
20:55
21:20

Instinct
After the Wedding
Portrait de la jeune fille en feu
Nuestro Tiempo
Dolor y gloria
Fisherman’s Friends
Downton Abbey
Før Frosten (Before the Frost)
Portrait de la jeune fille en feu
The Goldfinch
An Unexpected Love
Instinct

10:30
10:45
11:00
11:55
12:20
13:25
13:40
14:00
15:30
15:45
16:00
17:45
18:30
19:00
19:15
21:00
21:15
21:30

Solan & Ludwig*
Cinekid: Animaatjes
After the Wedding
Cinekid: Kapitein Morten
en de Spinnenkoningin
Lotte op zoek naar de draken
Fête de Famille
Shaun het Schaap*
De Liefhebbers
Official Secrets
Kapsalon Romy
The Goldfinch
Puck & Hans - Made in Holland
An Unexpected Love
De Liefhebbers
Official Secrets
Portrait de la jeune fille en feu
Light Of My Life
Før Frosten (Before the Frost)

13:30
13:45
14:00
15:25
15:45
16:15
17:15
18:45
19:00
19:40
21:00
21:15
21:30

Mjólk
De Liefhebbers
Fête de Famille
Aretha Franklin*
Light Of My Life
Official Secrets
Downton Abbey
Official Secrets
De Liefhebbers
Aretha Franklin*
Portrait de la jeune fille en feu
Light Of My Life
Mjólk

VR

1 NOVEMBER

VR

25 OKTOBER

VR

18 OKTOBER

11:00
11:15
11:30
12:40
13:25
14:00
14:55
16:10
16:25
16:45
18:35
19:00
19:20
20:50
21:10
21:25

Your Mum and Dad
Før Frosten (Before the Frost)
Pavarotti
Fisherman’s Friends
Nuestro Tiempo
Portrait de la jeune fille en feu
Puck & Hans - Made in Holland
Downton Abbey
An Unexpected Love
Dolor y gloria
After the Wedding
Før Frosten (Before the Frost)
Instinct
The Goldfinch
An Unexpected Love
Portrait de la jeune fille en feu

ZA

19 OKTOBER

11:00
11:15
11:30
12:45
13:20
13:50
14:35
15:10
16:10
16:30
17:15
18:30
18:45
19:00
20:55
21:15
21:30

Dolor y gloria
Thomas de Stoomlocomotief*
Miles Davis: Birth of the Cool
Solan & Ludwig*
Shaun het Schaap*
After the Wedding
Kapsalon Romy
Instinct
Portrait de la jeune fille en feu
Fisherman’s Friends
Puck & Hans - Made in Holland
An Unexpected Love
Før Frosten (Before the Frost)
Downton Abbey
The Goldfinch
Portrait de la jeune fille en feu
Instinct

ZO

20 OKTOBER

11:00
11:15
11:30
12:35
13:35
13:50
14:35
15:40
16:25
16:45
18:10
18:35
19:10
20:15
20:50
21:25

Lotte op zoek naar de draken
Pavarotti
Fisherman’s Friends
Kapsalon Romy
Instinct
The Goldfinch
Shaun het Schaap*
Portrait de la jeune fille en feu
Før Frosten (Before the Frost)
Downton Abbey
An Unexpected Love
Itzhak
After the Wedding
Nuestro Tiempo
Dolor y gloria
Instinct

MA

21 OKTOBER

9:45
10:45
11:00
12:15
12:35
13:25
13:45
14:10
15:15
16:10
16:30
17:10
18:25
18:45
19:00
20:40
20:55
21:10

Pannenkoek & Pyjama film:
Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap*
Downton Abbey
Solan & Ludwig*
Cinekid: Animaatjes
Shaun het Schaap*
Portrait de la jeune fille en feu
Fisherman’s Friends
Kapsalon Romy
An Unexpected Love
Instinct
Puck & Hans - Made in Holland
After the Wedding
Før Frosten (Before the Frost)
Instinct
The Goldfinch
Portrait de la jeune fille en feu
Gay Film Night: Taxi zum Klo

DI

22 OKTOBER

10:30
10:45
11:00
12:20
12:35
12:50
13:55
14:20
14:40
16:20
16:50
17:05
18:20
18:40
19:00
20:35
20:50
21:25

Shaun het Schaap*
Solan & Ludwig*
Itzhak
Lotte op zoek naar de draken
Cinekid: Kapitein Morten
en de Spinnenkoningin
Shaun het Schaap*
The Goldfinch
Kapsalon Romy
Portrait de la jeune fille en feu
Pavarotti
Instinct
Puck & Hans - Made in Holland
After the Wedding
Før Frosten (Before the Frost)
Portrait de la jeune fille en feu
The Goldfinch
An Unexpected Love
Instinct

WO

23 OKTOBER

10:30
10:45
11:00
12:10
12:35
13:20
13:45
14:00
15:10
15:45
16:15
17:10
18:00
18:25
19:00
20:15
21:00
21:20

Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap*
Dolor y gloria
Cinekid: ZOOks
Cinekid: Animaatjes
Solan & Ludwig*
Portrait de la jeune fille en feu
Shaun het Schaap*
Kapsalon Romy
After the Wedding
An Unexpected Love
Puck & Hans - Made in Holland
Fisherman’s Friends
The Goldfinch
Instinct
Nuestro Tiempo
Portrait de la jeune fille en feu
Før Frosten (Before the Frost)

10:30 Cinekid: Animaatjes
10:45 Lotte op zoek naar de draken
11:00 Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
11:40 Shaun het Schaap*
12:25 Cinekid: Wallay
12:50 Kapsalon Romy
13:30 De Liefhebbers
14:15 An Unexpected Love
14:45 Shaun het Schaap*
15:30 Portrait de la jeune fille en feu
16:35 Før Frosten (Before the Frost)
16:55 Instinct
17:50 Itzhak
18:45 Fête de Famille
19:00 Official Secrets
19:30 De Liefhebbers
21:00 The Goldfinch
21:15 Light Of My Life
21:30 Portrait de la jeune fille en feu

ZA

26 OKTOBER

11:00
11:15
11:30
12:30
12:50
13:50
14:20
14:35
15:50
16:15
16:50
18:30
19:00
19:20
21:00
21:15
21:30

Solan & Ludwig*
After the Wedding
Pavarotti
Shaun het Schaap*
Lotte op zoek naar de draken
De Liefhebbers
Cinekid: Binti
Fête de Famille
The Goldfinch
Official Secrets
Downton Abbey
An Unexpected Love
De Liefhebbers
Før Frosten (Before the Frost)
Portrait de la jeune fille en feu
Light Of My Life
Official Secrets

ZO

27 OKTOBER

10:30
11:00
11:15
12:35
13:25
13:45
14:35
15:15
15:45
16:50

Ontbijt&Film: Mi Vida
Lotte op zoek naar de draken
Downton Abbey
Kapsalon Romy
Shaun het Schaap*
De Liefhebbers
Official Secrets
Light Of My Life
Portrait de la jeune fille en feu
Cracking the Frame:
Marcel Duchamp
- Art of the Possible
The Goldfinch
Fête de Famille
Før Frosten (Before the Frost)
Nuestro Tiempo
Het offer
An Unexpected Love

17:40
18:10
18:40
20:25
20:40
20:55

MA

28 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:45
16:00
16:15
18:30
18:45
19:00
20:40
21:00
21:15

Fête de Famille
Portrait de la jeune fille en feu
De Liefhebbers
An Unexpected Love
The Goldfinch
Official Secrets
Før Frosten (Before the Frost)
Light Of My Life
De Liefhebbers
Portrait de la jeune fille en feu
Pavarotti
Official Secrets

DI

29 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:45
16:00
16:15
18:30
18:45
19:15
20:40
21:00
21:15

Official Secrets
Light Of My Life
De Liefhebbers
Portrait de la jeune fille en feu
Het offer
Fisherman’s Friends
Før Frosten (Before the Frost)
Fête de Famille
De Liefhebbers
The Goldfinch
Portrait de la jeune fille en feu
Official Secrets

WO

30 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:35
16:00
17:05
18:20
19:00
19:15
20:45
21:00
21:30

Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap*
De Liefhebbers
Kapsalon Romy
Fête de Famille
The Goldfinch
Før Frosten (Before the Frost)
Light Of My Life
De Liefhebbers
Official Secrets
An Unexpected Love
Portrait de la jeune fille en feu
Aretha Franklin*

11:00 Arts in Cinema:
Gauguin In Tahiti Searching For A Lost Paradise
11:15 Nuestro Tiempo
11:30 Dolor y gloria
13:00 Aretha Franklin*
13:50 Light Of My Life
14:35 De Liefhebbers
14:50 Mjólk
16:15 Portrait de la jeune fille en feu
16:35 Official Secrets
16:45 Mystify
18:45 Fête de Famille
19:00 Official Secrets
19:30 De Liefhebbers
21:00 Blade Runner (The final cut)
21:15 Portrait de la jeune fille en feu
21:30 Aretha Franklin*

ZA

2 NOVEMBER

11:00
11:15
12:50
13:25
14:00
14:40
15:15
16:00
16:40
17:25
19:00
19:15
19:45
21:00
21:15
21:35

Downton Abbey
Lotte op zoek naar de draken
Solan & Ludwig*
Shaun het Schaap*
De Liefhebbers
Kapsalon Romy
Fête de Famille
Official Secrets
Light Of My Life
Pavarotti
De Liefhebbers
Mjólk
Aretha Franklin*
Portrait de la jeune fille en feu
Light Of My Life
Official Secrets

ZO

3 NOVEMBER

11:00 Arts in Cinema:
Gauguin In Tahiti Searching For A Lost Paradise
11:15 Downton Abbey
11:30 Fête de Famille
12:55 Shaun het Schaap*
13:40 Mjólk
14:00 De Liefhebbers
14:45 Aretha Franklin*
15:35 Kapsalon Romy
16:00 Official Secrets
16:35 Portrait de la jeune fille en feu
17:35 Light Of My Life
18:15 De Liefhebbers
19:00 Mystify
20:00 Stalker
20:15 Once Upon a Time....*
21:15 Blade Runner (The final cut)

MA

4 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:25
15:45
16:15
17:15
18:30
18:30
18:45
19:00
21:00
21:15

Mjólk
De Liefhebbers
Fête de Famille
Aretha Franklin*
Official Secrets
Light Of My Life
Puck & Hans - Made in Holland
Mjólk
Film&Food: Hors normes
Light Of My Life
De Liefhebbers
Portrait de la jeune fille en feu
Official Secrets

DI

5 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:40
15:55
16:10
18:30
19:00
19:25
20:45
21:00
21:15

Light Of My Life
Mjólk
De Liefhebbers
Official Secrets
Stalker
Portrait de la jeune fille en feu
Fête de Famille
De Liefhebbers
Aretha Franklin*
Portrait de la jeune fille en feu
Official Secrets
Light Of My Life

WO

6 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:35
16:00
17:15
18:30
19:00
19:15
20:45
21:00
21:15

Lotte op zoek naar de draken
Shaun het Schaap*
De Liefhebbers
Kapsalon Romy
The Goldfinch
Light Of My Life
Aretha Franklin*
Fête de Famille
De Liefhebbers
Mjólk
Portrait de la jeune fille en feu
Official Secrets
And Then We Danced

* Solan & Ludwig gaan naar de maan
* Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap
* Thomas de Stoomlocomotief:
Opgraven en ontdekken
* Aretha Franklin: Amazing Grace

* Once Upon a Time....in Hollywood
n
n

Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

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

