
 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

Een zinderende zomer op het prachtige 
Sicilië. Vier mooie, verleidelijke mensen 
genieten van het goede leven en raken 

verstrikt in een verraderlijk liefdesspel. Na het 

grote succes van het broeierige  ‘Io sono l’amore’ 
(2009) is regisseur Luca Guadagnino terug met 
zijn eerste Engelstalige film, waarvoor hij een 
topcast wist te strikken. Zijn muze Tilda Swinton 
speelt wederom de hoofdrol. 

Marianne (Swinton), een beroemde rockster, is 
herstellende van een operatie aan haar stembanden. 
Samen met haar vriend Paul (Matthias Schoenaerts) 
geniet ze in alle rust van een welverdiende vakantie 
op het idyllische en zonovergoten Pantelleria voor de 
Italiaanse kust. Een onverwachts bezoek van Harry 
(Ralph Fiennes) en zijn dochter Penelope (Dakota 
Johnson) verandert de situatie. 

Harry is een luidruchtige driftkikker en lijkt geens-
zins van plan snel weer weg te gaan. Bovendien is hij 
de ex van Marianne. En Marianne en Harry voelen zich 
ook nog steeds tot elkaar aangetrokken. Wat volgt 

is een broeierige wervelwind van jaloezie, passie en 
uiteindelijk ook gevaar voor alle betrokken partijen…

‘A bigger splash’ – boordevol intriges, lekker eten 
en prachtige Italiaanse landschappen – is niet alleen 
spannend en een genot voor het oog, ook voel je 
dat er een heftige climax aan zit te komen. De film is 
losjes gebaseerd op de Franse klassieker ‘La piscine’ 
van Jacques Deray uit 1969, waarin Romy Schneider 
en Alain Delon de hoofdrollen speelden. ‘A bigger 
splash’ ontleent zijn titel aan het gelijknamige, be-
roemde schilderij van David Hockney dat stamt uit 
dezelfde periode.    

Italië, Frankrijk, 2015 120 min. Regie Luca 
Guadagnino Met Tilda Swinton, Ralph Fiennes, 
Matthias Schoenaerts en Dakota Johnson
     6 APRIL T/M 1 MEI  3gtash

Een eigenzinnige feelgoodfilm en een al 
even ontroerende liefdesverklaring aan het 
leven. En dat in één film! Na het grote suc-

ces van ‘Wild’ vorig jaar is regisseur Jean-Marc 
Vallée terug met Jake Gyllenhaal (‘Brokeback 
mountain’) als Davis, een succesvolle zakenman 
die op een nacht op de spoedafdeling van het 
ziekenhuis belandt nadat hij een auto-ongeluk 
heeft overleefd. Daar krijgt hij het aan de stok 
met een haperende snoepautomaat en Davis 
besluit een uitvoerige, en erg persoonlijke, 
klachtenbrief naar de fabrikant te sturen. 

Tot hij in het ziekenhuis belandt, gaat het Davis 
voor de wind. Alles lijkt hem aan te komen waaien. 

Hij heeft een mooie carrière en woont in een prach-
tig huis met Julia, zijn lieftallige echtgenote. Maar 
als zij het ongeluk niet overleeft, weet hij even niet 
meer waar hij het moet zoeken. Zijn klachtenbrief 
naar aanleiding van de kapotte snoepautomaat komt 
terecht bij de knappe Karen Moreno (Naomi Watts, 
‘Birdman’, ‘While we’re young’) – een alleenstaande 
moeder – die op de klantenservice werkt en kampt 
met haar eigen emotionele en financiële problemen. 
Gefascineerd door Davis’ openhartige verhaal begint 
Karen te antwoorden op zijn brieven: het begin van 
een uitzonderlijke band. Met hulp van Karen en haar 
zoon, en flink wat sloopwerk, begint Davis pas echt 
te leven. Want je kunt pas iets opnieuw opbouwen 

nadat je het helemaal gesloopt hebt.
Soms hilarisch dan weer ontroerend: 

‘Demolition’ is te vergelijken met een emotio-
nele achtbaan. In zijn louterende zoektocht naar 
zichzelf speelt Jake Gyllenhaal de sterren van 
de hemel en laat hij je intens met hem mee-
leven en dan weer lachen. Niet voor niets 
groeide ‘Demolition’ op het Filmfestival van 
Rotterdam al uit tot een van de grote pu-
blieksfavorieten.  

★★★★ ‘prachtige film!’ VPRO Gids

Terwijl Argentinië begin jaren tachtig de 
transitie maakt van dictatuur naar de-
mocratie, gaat een ogenschijnlijk dood-

normale middenklassefamilie door met de ge-
vreesde ontvoeringen die in de jaren zeventig 
onder het bewind van de militaire junta aan de 
orde van de dag waren. Ditmaal voor losgeld. 
Verontrustende en indrukwekkende film geba-
seerd op een ongelooflijk maar waargebeurd 
verhaal dat in Argentinië insloeg als een bom. 
‘El clan’ is in haar thuisland inmiddels de suc-
cesvolste film allertijden.

Buenos Aires. De gerespecteerde Puccio’s lijken 
een familie te zijn als alle andere. Vader Arquimedes 
staat aan het hoofd van zijn gezin. Dagelijks schuiven 
zijn vrouw, zonen en dochters aan tafel aan om tijdens 
het diner de dag door te nemen. Maar in het diepste 
geheim ontvoert hij rijke burgers in ruil voor losgeld 
en onder bedreiging van moord. Zijn gijzelaars houdt 

hij gevangen in zijn eigen huis. 
Zorgvuldig en koelbloedig plant Arquimedes zijn 

wrede ontvoeringen en vertrouwt daarbij op de hulp 
van zijn oudste zoon Alex. In ruil voor zijn hulp deelt 
Alex in de opbrengst van het losgeld. Zelfs als het 
een kidnap van een van zijn vrienden betreft. Zijn 
moeder en de rest van zijn broers en zussen lijken 
zich niet bewust te zijn van wat er zich in hun huis 
afspeelt. Of kiezen ze ervoor om te negeren wat er 
recht onder hun neus gebeurt?

‘El clan’ is een bloedstollende en fascinerende 
film over de duistere praktijken en de gecompliceerde 
onderlinge relaties van deze op het eerste gezicht zo 
gewone familie. Acteur Guillermo Francella is feno-
menaal in zijn rol als psychopathisch gezinshoofd en 
voormalig juntamedewerker die simpelweg de tactiek 
die de dictatuur van Videla toepaste – tegenstanders 
en critici spoorloos laten verdwijnen – gebruikt als 
idee voor zijn eigen criminele praktijken.

Erik en Anne leiden een gelukkig leven met 
hun dochter Freja. Desondanks besluiten 
ze op een dag het roer om te gooien en 

samen met een paar vrienden een commune 
op te richten. ‘Kollektivet’ – de nieuwe film van 
Thomas Vinterberg (‘Festen’, ‘Jagten’) – is een 
humoristisch, liefdevol en ontroerend portret 
van een familie die steeds groter wordt. Het ver-
haal van een generatie die geconfronteerd wordt 
met haar eigen overtuigingen en het slachtoffer 
wordt van haar eigen idealen.

Een welvarend dorpje net buiten Kopenhagen in 
de jaren zeventig. Als Erik, docent architectuur, zijn 
ouderlijk huis erft, oppert zijn vrouw Anna, een be-
kende nieuwspresentatrice, het idee om vrienden en 
kennissen uit te nodigen om een woongemeenschap 
op te richten in de villa. Ze hoopt op deze manier 
de verveling die hun huwelijk is binnengeslopen, te 

ontlopen. Al snel stroomt het huis vol met allerlei 
vrienden en er ontstaat een hechte commune die 
begint als een droom: vol vriendschap, liefde, open-
heid en saamhorigheid. En dat alles onder één dak. 

Maar als Erik verliefd wordt op zijn leerling Emma 
en zij – notabene naar een idee van zijn eigen vrouw 
– ook in het huis komt wonen, zet deze liefdesaffaire 
binnen de groep alles op scherp. Zal de gemeenschap 
deze zware beproeving weten te overleven en stand 
weten te houden?

‘Kollektivet’ is een tragikomisch drama over die 
eeuwige optimistische pogingen om het goede in 
de mens te laten zegevieren. Regisseur Thomas 
Vinterberg, die in zijn jeugd zelf jarenlang in een 
commune woonde, baseerde de film op zijn eigen 
ervaringen. Actrice Trine Dyrholm (‘A royal affair’, 
‘Festen’) won op het Filmfestival van Berlijn de prijs 
voor Beste Actrice. 

Omar Sy (‘Intouchables’, 
‘Samba’) is terug! In ‘Mon-
sieur Chocolat’ kruipt hij 

in de huid van de legendarische 
clown Chocolat, die van slaaf 

uitgroeit tot de eerste zwarte 
circusartiest van Frankrijk en 

grote successen beleeft in 

de tijd van de belle époque aan het eind van de 
19e eeuw. ‘Monsieur Chocolat’, reeds een enorm 
succes in de Franse bioscopen, vertelt niet alleen 
over roem en glorie, maar is tegelijkertijd een 
verhaal over discriminatie. 

Als achtjarig jongetje werd Chocolat – zijn echte 
naam is Rafael Padilla – verkocht en belandde hij in 
Bilbao. Inmiddels, eind negentiende eeuw, werkt hij 

in een klein circus dat rondreist in het noorden van 
Frankrijk. Als voormalig slaaf ligt het werk niet voor 
het oprapen en braaf voert Chocolat dan ook zijn 
werk uit in het circus. De gierige eigenaren hebben 
hem tot ‘negerkoning Kalanka’ gedoopt en voor veel 
bezoekers is het voor het eerst dat ze een zwarte man 
zien. Chocolat vindt het prima wat hij moet doen voor 
de kost en heeft een geheime affaire met een jonge 
circusmedewerkster. 

Lees verder op pagina 2

Bryan Cranston (Walter White uit ‘Breaking 
Bad’) en Helen Mirren (‘Woman in gold‘, 
‘The Queen’) schitteren als Dalton Trumbo 

en de beruchte roddelcolumniste Hedda Hop-
per in dit fascinerende portret van een van de 
enerverendste figuren uit Hollywood. 

Dalton Trumbo was in 1947 een van de best be-
taalde scenaristen van zijn tijd. Hij behoorde echter 
ook tot een groep filmartiesten wier carrières abrupt 
onderbroken werden, nadat hij vanwege zijn politieke 
overtuiging werd gearresteerd en op McCarthy’s 
zwarte lijst belandde. Niet in staat om werk te vinden 

onder zijn eigen naam, werkte Trumbo verder onder 
een pseudoniem en slaagde er zelfs in om enkel 
met de kracht van woorden en zijn scherpe geest 
nog twee Oscars te winnen voor ‘The brave one’ 
en ‘Roman holiday’. Hij ging de strijd aan tegen de 
absurditeit en onrechtvaardigheid van de zwarte lijst, 
die invloed had op de levens en carrières van uiteen-
lopende figuren als roddeljournaliste Hedda Hopper, 
John Wayne, Kirk Douglas en Otto Preminger. En met 
succes! Aan zijn anonimiteit kwam in 1960 een einde 
toen zijn echte naam aan de klassiekers ‘Exodus’ en 
‘Spartacus’ werd gekoppeld en het McCarthy-tijdperk 

tot een einde kwam.
Trumbo is een aangrijpend drama dat licht werpt 

op een van de donkerste hoofdstukken in de geschie-
denis van Hollywood. Naast de geweldige hoofdrollen 
van Cranston en Mirren zien we opvallende bijrollen 
van Diane Lane, Elle Fanning en John Goodman. 
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Bruce Cook.

Verenigde Staten 2016 123 min. Regie Jay 
Roach Met Bryan Cranston, Diane Lane, Helen 
Mirren,John Goodman
     VAN 7 APRIL T/M 3 MEI  1t

KOLLEKTIVET

Een heerlijke maaltijd met een aansluitend 
een voorpremière van de komedie:

Ruim tien jaar na het bejubelde ‘Adam’s 
apples’ zit Oscarwinnaar Anders Thomas 
Jensen weer in de regisseursstoel. In de 

zwarte komedie ‘Men & chicken’ wordt hij her-
enigd met steracteurs als Mads Mikkelsen (‘Jag-
ten’, ‘A royal affair),  Nikolaj Lie Kaas en Nicolas 
Bro − stuk voor stuk bekende en geliefde gezich-
ten uit de vele Deense televisieseries en films. 

Elias en Gabriel zijn twee totaal verschillende 
broers. Nadat hun vader overlijdt, ontdekken de 
mannen dat ze zijn geadopteerd. Samen vertrekken 
ze naar het afgelegen eiland Ork op zoek naar hun 
biologische vader. Omgeven door excentriekelingen 
ontdekken Elias en Gabriel er de waarheid over zich-
zelf en hun eigenaardige familie.

Denemarken, 2015 104 min. Regie Anders 
Thomas Jensen Met Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kaas, David Dencik en Nicolas Bro

     DI 26 APRIL VANAF 18.30 UUR  3ag

‘Men & chicken’ gaat donderdag 5 mei uit in Ne-
derland, maar is dinsdag 26 april alvast 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 € 24,50. Het eten wordt 
geserveerd tussen 18.30 en 19.30 uur. Schuif aan 
wanneer je wilt. De film start om 20.30 uur.

Bezoek ook ons eens online op:
www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis
Daar zijn we 24 uur per dag geopend!

MEIVAKANTIE:
 
extra vroeg open 
met heel veel 
kinderfilms!

 6 april: A bigger splash
 13 april: El clan, Demolition, Tony
 20 april: Kollektivet
  Monsieur Chocolat
 27 april: Der Staat gegen Fritz Bauer
 4 mei: Men & chicken
  Quand on a 17 ans

See all you can see met:
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DE FILMKRANT VAN

Chocolade-
liefhebber? 

ONTDEK HET VERHAAL 
ACHTER TONY'S CHOCOLONELY IN: 

TONY
Zie pagina 3

Zie pagina 2

A BIGGER 
SPLASH

EL CLAN

TRUMBO

Argentinië, 2015 110 min. Regie Pablo 
Trapero Met Guillermo Francella, Peter 

Lanzani, Lili Popovich, Gastón Cocchiarale
     VANAF 13 APRIL  4gt

Denemarken, 2016 111 min. Regie Thomas Vinterberg
Met Ulrich Thomsen, Fares Fares, Trine Dyrholm 

     VANAF 19 APRIL  3gt

MONSIEUR CHOCOLAT

     VANAF 20 APRIL  3gt

VS, 2015 100 min. Regie Jean-Marc Vallée
Met Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper 
     VANAF 13 APRIL  3gtagh

DEMOLITION

MEN 
& 
CHICKEN

Bekroond met de prijs van Beste Regie op het 
Filmfestival van Venetië.

Elke familie heeft een geheim

DER STAAT 
GEGEN 
FRITZ BAUER
‘uitstekende historische thriller’
Berliner Morgenpost

Zie pagina 3

Omar Sy (Intouchables) 
als MONSIEUR CHOCOLAT 
in nieuwe Franse filmhit.



Eind april is het weer heerlijk va-
kantietijd! Om dat te vieren en 
om onze jongste bezoekers flink 

in de watten te leggen zijn we van 
zondag 1 t/m zondag 8 mei iedere dag 
al om 10.30 uur open en vertonen we al 
om 11.00 uur films! Kortom: kom lekker 
vakantie bij ons vieren en genieten van 
een fijne film!

Het volledige programma is te vinden 
op onze website!

LAATSTE KANS!

t/m 2 mei 10 & 11 
april

1 meit/m 4 mei 10 & 24 
april

9,16, 23
& 30 april

10 & 29 
april

7 april

Een nieuwe compilatie – met zeven nooit 
eerder vertoonde afleveringen – van de 
ongekend populaire serie over de twee 

klunzige, maar altijd positieve buurmannen. 

Nederland, 2016 56 min. Regie Marek Beneš
Met de stemmen van Kees Prins en Siem van 
Leeuwen
     DE HELE MAAND DOOR  Ons advies: vanaf 3 jaar

De nieuwe film uit de Walt Disneystal. Van 
de grootste olifant tot de kleinste gar-
naal: ‘Zootropolis’ is een film over een 

knotsgekke stad waar alle dieren samenleven.
Wanneer Judy als eerste konijn politieagente 

wordt, leert ze al snel hoe moeilijk het is om burgers 
de wet te laten naleven. Plots kan ze zichzelf bewijzen 
in een mysterieuze zaak, maar dan moet ze wel met 
Nick samenwerken, een sluwe vos die het haar nog 
moeilijker maakt…

VS, 2016 108 min. Regie Byron Howard, Rich 
Moore, Jared Bush Met de stemmen van Tygo 
Gernandt, Simon Zwiers, Leonoor Koster e.v.a. 
     DE HELE MAAND DOOR  2ga

‘Storm’ is een ongelooflijk charmante 
kleuterdocumentaire over de 3-jarige 
Storm die met zijn familie naar Bang-

kok verhuist. Daar is alles nieuw voor hem! Het 
jongste publiek volgt de alledaagse belevenissen 
van de kleine Storm vanaf het puntje van hun 
stoel, omdat zij door de ogen van een leeftijds-
genoot naar een heerlijke nieuwe wereld kijken. 
‘Storm’ is een prachtig, klein juweeltje en een 
echte aanrader. Vreemd maar toch herkenbaar, 
dankzij een beeldtaal die ook de kleintjes kun-
nen begrijpen.

‘Storm’ wordt voorafgegaan door de grappige 
tekenfilm ‘Pietje Precies’ van Martin Schmidt over een 
vader, die zoals de titel aangeeft een pietje precies is.

Denemarken, 2013 (Nederlands gesproken)  
32 min. Regie Kaspar Astrup Schröder 
     VANAF 10 APRIL  1

‘Brooklyn’ vertelt het meeslepende ver-
haal van Eilis Lacey (Saoirse Ronan, 
‘Atonement’, ‘The Grand Budapest 

Hotel’), een jonge Ierse immigrante die rond 
1950 in Brooklyn haar weg probeert te vinden. 

Aangetrokken door het veelbelovende Ame-
rika, verruilt Eilis het comfort van haar moeders 
huis in Ierland voor de oevers van New York. De 
heimwee verdwijnt snel wanneer Eilis wordt 
bedwelmd door de liefde. Maar haar nieuw ge-
vonden geluk wordt al snel verstoord door haar 
verleden en Eilis zal een keuze moeten maken 
tussen twee landen en twee verschillende levens.

Naar het bekroonde gelijknamige boek van Colm 
Toíbín. Een prachtig vormgegeven film met fantas-
tisch acteerwerk over familie, herinneringen en het 
vinden van een nieuw thuis.

Ierland, GB, 2015 111 min. Regie John 
Crowley (‘Boy A’) Met Saoirse Ronan, Emory 
Cohen, Jim Broadbent en Julie Walters
     DE HELE MAAND DOOR  1t

Deze maand:

FEELINGS ARE FACTS: 
THE LIFE OF YVONNE RAINER

‘Kunst is ervoor bedoeld ons wakker te 
schudden uit onze zelfgenoegzaam-
heid en ons comfortabele bestaan’, al-

dus de Amerikaanse kunstenaar Yvonne Rainer, 
die dit zelf met haar performances en films al 
vijftig jaar doet. In de vroege jaren zestig richtte 
zij samen met een paar andere buitenbeentjes uit 
de danswereld het Judson Dance Theater op, een 
dansgroep die de dans fundamenteel veranderde 
door bijvoorbeeld alledaagse bewegingen als 
lopen en rennen te introduceren. 

In de jaren zeventig richtte zij met evenveel ex-
perimenteerdrift haar aandacht op film, wat leidde 
tot opzienbarend werk over bijvoorbeeld het vrouw-
zijn, lesbische seksualiteit en haar gevecht tegen 

borstkanker. Rainer, inmiddels de 80 gepasseerd, 
treedt nog altijd op. 

Regisseur Jack Walsh schetst een intrige-
rend portret van deze belangrijke kunstenaar 
aan de hand van veel archiefmateriaal. Uitein-
delijk wil hij een antwoord op de vraag wat het 
betekent om avant-gardekunstenaar te zijn. 

VS 2015 86 min. Regie Jack Walsh
Let op: Engels gesproken, NIET ONDERTITELD
     MA 25 APRIL 20.30 UUR 

Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje 
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum. 
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op ver-
toon van een museumkaartje € 1,50 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

Najaar 2016 treedt de Italiaanse dirigent 
Daniele Gatti aan als de nieuwe chef-
dirigent van het Koninklijk Concert-

gebouworkest. Gatti is een man van uitersten 
met extreme interpretaties. Wat telt is alleen 
de componist: hoe dichter je als dirigent bij de 

partituur blijft, des te meer je de componist 
recht doet.

In deze film schetst Carmen Cobos een indringend 
beeld van Gatti’s jeugd en zijn muzikale ontwikkeling. 
Zij portretteert hem bij de opening van het nieuwe 
seizoen van het Amsterdamse Concertgebouw. Tijdens 
de repetities zien we hoe hij het Koninklijk Concert-
gebouworkest, een 100-koppig ensemble bestaande 
uit eigenzinnige en talentvolle ego’s die permanent 
onder druk staan om op topniveau te presteren, met 
verve bespeelt. De filmmaakster komt dicht bij de kun-
stenaar – staande voor zijn orkest, én thuis in Milaan 
ongedwongen op de bank, pratend over zijn leven. 

Nederland, 2016 78 min. Regie Carmen Cobos
     T/M 24 APRIL 

In het bitterzoete familiedrama ‘De helleveeg’ 
– gebaseerd op de succesvolle gelijknamige 
roman van A.F.Th. van der Heijden – maken we 

kennis met Tiny (Hannah Hoekstra), een pittige 
en imposante verschijning met een dwangmatig 
scherpe tong, die alle mannen in Brabant gek 

weet te maken. 
Haar twaalf jaar jongere neefje Albert (Benja Bruij-

ning) is gefascineerd door zijn bijzondere tante en dol 
op haar verhalen. Haar ouders (Anneke Blok en Gijs 
Scholten van Aschat) en haar zus Hanny (Hadewych 
Minis) maken zich echter zorgen over Tiny. Zal ze ooit 
de juiste man vinden en zich als een correcte vrouw 
weten te gedragen? De reden van de moeizame band 
tussen Tiny en haar familie blijkt echter veel complexer 
te zijn dan we in eerste instantie kunnen vermoeden. 

Nederland, 2015 117 min. Regie André van 
Duren Met Hannah Hoekstra, Benja Bruijning, 
Hadewych Minis, Anneke Blok, Gijs Scholten van 
Aschat en Frank Lammers
     T/M 20 APRIL  3at

Als de Tweede Wereldoorlog ten einde 
loopt, belandt een groepje jonge Duitse 
soldaten onder het gezag van de hard-

vochtige Deense sergeant Rasmussen. Ze zijn 
verward, angstig en verslagen. Met minachting 

dwingt Rasmussen ze een dodelijke taak ten 
uitvoer te brengen: het ontmantelen en ruimen 
van duizenden in de Deense stranden ingegraven 
landmijnen, en dat met weinig tot geen training. 
De jongens ontdekken dat de oorlog voor hen 
nog lang niet ten einde is… 

Geïnspireerd op ware gebeurtenissen vertelt 
‘Land of Mine [Under sandet]’ een onbekend en 
tragisch hoofdstuk uit de Deense geschiedenis. Be-
kroond met de Publieksprijs voor Beste Film van het 
IFFR (International Film Festival Rotterdam). 

Denemarken, 2015 101 min. Regie Martin 
Zandvliet Met Roland Møller, Mikkel Boe 
Følsgaard, Laura Bro
     T/M 17 APRIL  3gatd

Een groep forensisch onderzoekers werkt in 
Peru aan de opgraving van de stoffelijke 
resten van acht mensen die twintig jaar 

geleden tijdens een politiek gewelddadige pe-
riode spoorloos verdwenen. Ze treffen er ook 
een negende stoffelijk overschot aan. Wie was 
deze anonieme man? Fidel, een bedachtzame 
onderzoeker, trekt zich de zaak aan. Zeker wan-
neer er een vrouw verschijnt die hoopt haar 
jaren geleden verdwenen echtgenoot te mogen 
begraven. Kan dit een match zijn?

Op wat half vergane kleren na, is er alleen een 
pasfoto van een meisje bij het lijk gevonden. Een 
oude afbeelding als metafoor voor het vervagen 
van de herinnering. Want wat is daar na al die tijd 

van overgebleven? Herkent de vrouw het meisje en 
de kleren? Terwijl Fidel met die vragen worstelt, en 
met de oplopende emoties van de vrouw, probeert 
hij zijn werk wetenschappelijk te blijven benaderen. 
Daarnaast biedt het secuur gefilmde drama een sub-
tiel inkijkje in het eenzame dagelijks leven van Fidel, 
wiens gemoedstoestand overeenkomsten kent met 
die van de rouwende dame.

Peru, Colombia, Frankrijk, Duitsland, 
2014 90 min. Regie Héctor Gálvez Met Paul 
Vega, Antonieta Pari, Isabel Gaona Let op: 
Spaans gesproken & Engels ondertiteld
     DI 12 APRIL 20.15 UUR 

Zes jaar na zijn laatste film – en met de 
Amerikaanse verkiezingen om de hoek 
– is Michael Moore terug en komt hij Eu-

ropa bezetten! De nieuwe film van de maker van 
‘Fahrenheit 9/11’ en ‘Bowling for Columbine’ is 

een verrassende oproep tot actie in de van hem 
bekende reisverslagstijl. 

In ‘Where to invade next’ kruipt Moore in de rol 
van ‘bezetter’ en bezoekt hij verschillende Europese 
landen, zoals Finland, Italië en Frankrijk. Hij vraagt 
zich af hoe deze landen omspringen met sociale en 
economische problemen en of de VS daar nog wat 
van kan leren. In plaats van oorlog voeren om olie, 
waarom bijvoorbeeld niet juist om betere gezond-
heidszorg?

Wat blijkt? De oplossingen voor de meest diep-
gewortelde problemen in Amerika bestaan al; ze 
hoeven alleen nog maar overgenomen te worden. 

VS, 2015 120 min. Regie Michael Moore
     T/M 17 APRIL  3gatd

De broers Chet en Todd zijn allebei homo, 
maar verschillen enorm. Terwijl Chet nog 
steeds in het dorp van zijn vader woont, 

diens doe-het-zelfzaak voortzet en verder 
krampachtig probeert zo weinig mogelijk op 
te vallen, is Todd naar de grote stad vertrokken 
en heeft daar een wild leven. 

Maar bij het overlijden van hun vader keert hij 
terug, en de spanningen tussen de broers lopen op 
als een oude vlam opduikt. Bovendien is Todd niet 
van plan om te verstoppen wie hij is, en dat dwingt 
zijn broer tot keuzes in zijn verhouding met de dorps-

bevolking.
Om de vraag gelijk maar weg te nemen: ja, een 

van de hoofdrollen wordt gespeeld door Frankie 
Valenti, beter bekend als pornoacteur Johnny Hazard. 
En ja, in tegenstelling tot veel andere pornosterren 
die die overstap proberen te maken, de man blijkt 
wél te beschikken over acteertalent.

VS 2014 90 min. Regie Wade Gasque Met 
Mark Strano, Frankie Valenti, Gregory Marcel
     MA 18 APRIL 20.45 UUR 

DE HELLEVEEG

Vervolg van pagina 1

Als de succesvolle clown Footit (James Thierrée) 
Rafael ziet optreden, is hij onmiddellijk onder de 
indruk van zijn grote talent. Hij stelt hem voor samen 
een nieuwe act op te zetten. Footit is een strenge 
leermeester voor Chocolat en gaat volledig op in 
zijn ambacht, maar al snel ontstaat er een komische 
chemie in hun act en speelt het verse duo de sterren 
van de hemel. Het succes bereikt een directeur in 
Parijs die de twee een lucratieve baan aanbiedt in zijn 
enorme theater. Rafael – inmiddels omgedoopt tot 
Monsieur Chocolat – en Footit groeien uit tot grote 

sterren in de Franse hoofdstad. Ze zijn een regelrechte 
sensatie. Maar kan Chocolat omgaan met de valkuilen 
van de roem, de vele vrouwen en het snelle geld? 
Het vergeten verhaal van een buitengewone man.

‘Monsieur Chocolat’ is losjes gebaseerd op de 
biografie ‘Chocolat clown nègre’ van Gérard Noiriel. 
Tot dit boek – en nu de film – deed eigenlijk alleen 
de Franse uitdrukking ‘être chocolat’, die ‘gebruikt 
worden, gediscrimineerd worden’ betekent, nog aan 
de vergeten Rafael Padilla denken. Zijn uitzonderlijke 
levensverhaal raakte hoofdrolspeler Omar Sy. ‘Cho-
colat was een kunstenaar. Ik wilde dat zijn verhaal, 
zijn werk en talent erkend werden.’ Footit wordt 
gespeeld door theatermaker James Thierrée, de zoon 
van circusartieste Victoria Chaplin en kleinzoon van 
filmclown Charlie Chaplin. Al van jongs af aan staat 
hij op de planken en in het circus. 

Frankrijk, 2016 119 min. Regie Roschdy Zem
Met Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme
     VANAF 20 APRIL  3gt

Meivakantie! Lekker vroeg 
open & heel veel kinderfilms!

              

BUURMAN EN 
BUURMAN

★★★★ ‘Oogstrelende animatiefilm’ De Telegraaf 
★★★★ VPRO Cinema ★★★★ de Volkskrant

ZOOTROPOLIS

GAY FILM NIGHT

– AL 40 JAAR 
BESTE VRIENDEN!

Cracking the frame 
Maandelijks kunstfilmprogramma 
in samenwerking met Museum Hilversum
De film wordt ingeleid door CB Berghouwer, fotograaf en pro-
grammamaker van het Kenniscafé van de Volkskrant en De Balie.

Dansliefhebbers opgelet!

Movies that Matter presenteert: NN

WHERE TO
 INVADE

 NEXT

MONSIEUR CHOCOLAT

BROOKLYN

LAND OF MINE 
[Under sandet]

DANIELE
GATTI

– OUVERTURE VOOR EEN DIRIGENT

★★★★ Het Parool ★★★★ VPRO/ Cinema.nl

Kaartjes voor deze film zijn slechts € 5,-

TIGER 
ORANGE

2



Na zijn studie in Engeland keert de jonge, 
ambitieuze advocaat Anuol terug naar 
zijn geboorteland Zuid-Soedan. Achter-

volgd door het traumatische oorlogsgeweld dat 
hem als kind trof, zet hij zich in voor de strijd 
tegen schendingen van de mensenrechten. Hij 
ziet de wet als de enige ware gids naar duurzame 
vrede in het land. Maar zijn westerse opleiding 
botst met de opvattingen van zijn landgenoten. 

Terwijl Anuol sterk gelooft in de helende kracht 
van rechtvaardigheid door rechtspraak, willen de 
anderen het verleden juist laten rusten. Wanhopig 

probeert hij zijn landgenoten ervan te overtuigen dat 
er geen verzoening zonder gerechtigheid kan zijn. 
De situatie brengt Anuol op de rand van instorting. 
Terwijl een nieuwe, bloedige burgeroorlog uitbreekt 
en Anuol voor dezelfde kogels moet vluchten als toen 
hij een jonge jongen was, glijdt het jongste land ter 
wereld dieper de afgrond in. Anuol worstelt om zijn 
positieve kijk op een nieuwe, hoopvolle toekomst 
voor Zuid-Soedan te behouden. Gesterkt door het 
verhaal van zijn inspirerende moeder, die de dood in 
de ogen keek en het noodlot tegen alle verwachtin-
gen in overwon, probeert hij berusting te vinden in 
het land dat zijn leven scheurde. Zal Anuols ideaal 
van rechtvaardigheid ooit werkelijkheid worden?

Nederland 2015 70 min. Regie Ilse van Velzen, 
Femke van Velzen
     7, 11 EN 12 APRIL  3a

KAN HET ANDERS?

Een openhartig gesprek tussen economen 
Arjo Klamer en Sweder van Wijnbergen 
over ongelijkheid, werkloosheid, armoede 

en financiële instabiliteit. En over mogelijke ant-
woorden. 

HET KAN ANDERS!
Prof. dr. Arjo Klamer is hoogleraar Economie van 
Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam en wethouder Sociale Zaken en Participatie 
in Hilversum. Prof. dr. Sweder van Wijnbergen is 
hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam.

Met aansluitend om 21.00 uur een 
voorpremière van ‘Kollektivet’ – de nieuwe film 
van Thomas Vinterberg (‘Jagten’, ‘Festen’).

Meesterlijk acteerwerk van Duitse topacteurs Burg-
hart Klaussner (‘Das weisse Band’, ‘Goodbye Lenin’) 
en Ronald Zehrfeld (‘Barbara’, ‘Phoenix’) in een 
meeslepende historische thriller in het naoorlogse 
Duitsland. 

We schrijven eind jaren vijftig, de ja-
ren van de wederopbouw. Een tijd 
waarin een groot deel van de wereld 

probeert de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog te vergeten om weer verder te 
kunnen met het leven, ondanks het feit dat veel 
van de daders nog steeds op vrije voeten zijn. 
Daar kan procureur-generaal Fritz Bauer zich 
niet bij neerleggen. Het wordt zijn levenswerk zo 
veel mogelijk kopstukken van Nazi-Duitsland te 
traceren en in de Duitse rechtbank te krijgen. Hij 

hoopt dat de naoorlogse generatie in de jonge 
Bondsrepubliek de vaderlandse geschiedenis 
onder ogen leert zien en hier lering uit trekt. 

In zijn zoektocht naar ontsnapte nazi’s krijgt hij 
te maken met de gevestigde orde die niets liever wil 
dan het verleden te laten rusten. Economische be-
langen ondermijnen het gevoel voor recht en Bauer 
hoeft niet op medewerking te rekenen. Sterker nog, 
hij wordt tegengewerkt. Wanneer hij de nazi Adolf 
Eichmann, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
antwoordelijk was voor de massadeportatie van de 
Joden, op het spoor komt, geeft men hem valse in-
formatie. In zijn moedige en moeizame strijd voor de 
waarheid en voor rechtvaardigheid ziet Bauer zich ge-
noodzaakt de Israëlische geheime dienst, Mossad, in 
te lichten. Een daad waarmee hij landverraad pleegt.

Regisseur Lars Kraume was geïntrigeerd door Fritz 

Bauer en diens niet-aflatende strijd om de waarheid 
boven tafel te krijgen. Bauers grootste drijfveer in 
zijn strijd om gerechtigheid was het naoorlogse da-
gelijkse leven. Hoe kunnen de overlevenden van de 
Holocaust hun leven weer oppakken in een land waar 
de moordenaars ook nog rondlopen? Het ‘collectief 
vergeten’ leek daarin een oplossing, maar daar kon 
Bauer zich niet bij neerleggen. Integendeel. Hij was 
ervan overtuigd dat de Duitse naoorlogse generatie 
de mogelijkheid had om een nieuwe samenleving op 
te bouwen, maar wel door de stilte te doorbreken en 
de sluier van het verleden op te lichten. Fritz Bauer 
werd met zijn levenswerk een belangrijke inspiratie-
bron voor veel nieuwe generaties.

‘Der Staat gegen Fritz Bauer’ van Lars Kraume 
werd meermaals bekroond. Zo won de film de pu-
blieksprijs op het Internationale Filmfestival van Lo-
carno en ontving Burghart Klaussner de Bayerischer 
Filmpreis voor zijn rol als Fritz Bauer.

Duitsland, 2015 105 min. Regie Lars Kraume 
met Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld, 
Sebastian Blomberg
     VANAF 27 APRIL  3d

‘El abrazo de la serpien-
te’ is een visueel be-
toverend onderzoek 

naar de mens, de natuur en 
de destructieve krachten van 
het kolonialisme. Het Ama-
zonegebied, begin 20ste 
eeuw. De tijd waarin nieuwe 
gebieden in kaart worden 
gebracht en lokale volkeren 
worden onderdrukt. Hier vindt 
een bijzondere ontmoeting 
plaats tussen twee ontdek-
kingsreizigers en een sjamaan, 
die samen beginnen aan een 
levensgevaarlijke tocht door 
de jungle. In adembenemende 
zwart-wit cinematografie.

In de vroege jaren 1900 
ontmoeten de Duitse ontdek-
kingsreiziger Theo (gespeeld 
door de Belgische acteur Jan 
‘Borgman’ Bijvoet) en zijn lo-

kale gids Manduca in de jungle van de Amazone de 
sjamaan Karamakate. Theo verblijft dan al lange tijd 
in het gebied, maar is ernstig ziek en op zoek naar 
een zeldzame, geneeskrachtige plant. De sjamaan, 
wiens volk vermoord en verdreven is door blanken, 
vergezelt het tweetal in de hoop overlevende stam-
leden te vinden. Wat volgt is een zowel fysiek als 
mentaal enerverende en uitputtende tocht over het 
water, geschoten in adembenemend fraaie zwart-
witbeelden. 

De reis vertelt over de invloed van de Westerse 
hebzucht en zendingsdrang in het voorheen onge-
repte gebied. De film ademt de treurnis over een 
verloren beschaving, van wier bijzondere inzichten 
en band met de natuur het Westen juist nu zoveel 
te leren heeft. ‘El abrazo de la serpiente’ werd ge-
nomineerd voor de Oscar Beste Buitenlandse Film.

Colombia, Venezuela, Argentinië 2015 
120 min. Regie Ciro Guerra Met Jan Bijvoet, 
Brionne Davis, Luigi Sciamanna, Nilbio Torres, 
Antonio Bolívar
     VANAF 28 APRIL 

‘Tony’ vertelt het verhaal van een stel 
jonge Nederlandse journalisten die 
korte metten willen maken met de 

kinderslavernij in de cacao-industrie. Hun reis 
op weg naar een slaafvrije cacaowereld begint 
in 2003 als onderdeel van het tv-programma de 
Keuringsdienst van Waarde. ’Tony’ combineert 
een schat aan archiefmateriaal met nieuwe film-
beelden om een zowel grappige als ontroerende, 
maar bovenal inspirerende ontstaansgeschiede-
nis te reconstrueren. 

De film laat zien hoe lastig het is om fundamentele 
fouten en onrechtvaardigheid uit een wereldwijd 
systeem te elimineren. Maar het is niet onmoge-

lijk. Met een grote dosis humor en een niet-aflatend 
doorzettingsvermogen weten de journalisten hun 
eerste zelfbenoemde slaafvrije chocoladereep op 
de markt te brengen. Het merk Tony’s Chocolonely 
groeide de afgelopen tien jaar uit tot het grootste 
chocoladebedrijf van Nederland.

Nederland 2016 90 min. Regie Benthe Forrer
Met Maurice Dekkers, Teun van de Keuken, 
Roland Duong
     VANAF 13 APRIL  1t

‘Tony’ gaat op woensdagavond 13 april om 19.00 
uur in voorpremière. Pascal van der Ham, marke-
tingmanager bij Tony’s Chocolonely, is persoonlijk 
aanwezig bij deze voorstelling voor een korte inlei-
ding en om na afloop uw vragen te beantwoorden.

Den Haag, het Joegoslaviëtribunaal: twee 
ambitieuze advocaten staan tegenover 
elkaar in het proces tegen Milorad Krstić, 

die ervan wordt beschuldigd oorlogsmisdaden 
te hebben begaan in de oorlog in Bosnië. Ver-
dediger Mikhail Finn is erin geslaagd om alle 
beschuldigingen aan het adres van zijn cliënt 
te weerleggen. 

Overtuigd van Krstić’s schuld roept openbaar aan-
klager Catherine Lagrange een jongeman als getuige 
op, die een voor Krstić belastende verklaring aflegt. 
Hij beweert als kind door zijn ouders in de steek te zijn 
gelaten en een van Krstić’s soldaten te zijn geweest. 

Verdediger Finn onderzoekt de betrouwbaarheid 
van de verklaring van de getuige – en ontmoet al 
spoedig de familie van de jongeman. Gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal.

Bulgarije, Zweden, Nederland 
105 min. Regie Iglika Triffonova Met Romane 
Bohringer, Samuel Fröler, Izudin Bajrovic 
     VAN 7 T/M 16 APRIL  1t

Vanaf donderdag 7 april ook te zien op Filmthuis: 
onze nieuwe online filmzaal!

24 maart lanceerden we ons online platform 
Filmthuis. Heb je geen tijd om langs te komen en 
een film op het witte doek te zien, bezoek ons dan 
ook eens vanuit huis, op filmthuis! Daar zijn we 24 
uur per dag geopend.

Speciaal geselecteerde films –zoals ‘The prose-
cutor the defender the father and the son’ – die in 
ons filmtheater draaien, zijn ook gelijktijdig thuis te 
bekijken via www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis. 
Gewoon op je tv, laptop, tablet of smartphone.

Hoe werkt het? Ga naar www.filmtheaterhil-
versum.nl en klik op de Filmthuis-button. 

Voor € 8,50 euro heb je 48 uur toegang tot de 
nieuwste films, alleen of met je vrienden. 

‘The prosecutor the defender the father and the 
son’ is van 7 april t/m 6 mei op Filmthuis te zien. 
Ook nog te zien zijn ‘Transit Havana’ (t/m 23 april) 
en de Janis Joplin documentaire ‘Janis: little girl blue’ 
(tot eind april).

Op de Katwijkse school De Verrekijker 
krijgen zo’n honderdvijftig kinderen uit 
het naastgelegen asielzoekerscentrum 

les. Voor de bevlogen leerkrachten is het de 

ultieme uitdaging de kinderen een veilige haven 
te bieden en de lesdag zo normaal mogelijk te 
laten verlopen.

Alle ouders van de leerlingen op OBS De Verrekij-
ker in Katwijk zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. De 
Verrekijker probeert een normale basisschool te zijn 
waar kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd 
kunnen spelen. Maar na een reeks van gedwongen 
uitzettingen wordt het steeds moeilijker om de leerlin-
gen van een veilige haven te voorzien. De situatie op 
school wordt nog ingewikkelder wanneer een nieuwe 

groep kinderen uit het oorlogsgebied Syrië arriveert.

Nederland, 2016 82 min. Regie Jan Jaap 
Kuiper Arabisch, Nederlands en Engels 
gesproken Nederlands en Engels ondertiteld
     ZO 17 APRIL 14.30 UUR  

Regisseur Jan Jaap Kuiper is bij deze voorstel-
ling aanwezig voor een korte inleiding en zal na 
afloop vragen van het publiek beantwoorden.

A HAUNTING 
HISTORY

VERGEET MIJ NIET / FORGET ME NOT

Unieke, dromerige, komische, filosofische en intens 
emotionele film!

Het jaar 2011 was voor de experimentele 
performancekunstenares Laurie Ander-
son een keerpunt in haar leven. Haar 

geliefde hond Lolabelle, die haar jarenlang 
gezelschap hield, overleed. Niet lang daarna 
stierf ook haar moeder, om minder dan twee 
jaar later gevolgd te worden door Lou Reed, 
The Velvet Underground-voorman met wie ze 
21 jaar samen was.

Anderson zette het rouwproces om in een film. 
Het werd een krachtig en persoonlijk essay over 
leven, dood, liefde en taal. De kalme voice-over van 
Laurie Anderson is een constante aanwezigheid 
in de verhalen over haar hond en haar moeder, 
in haar jeugdfantasieën en in politieke en filo-

sofische theorieën. De beeldtaal is, net als haar 
multimediaperformances, als een lappendeken 
van verschillende onderdelen: animatie en 8mm-
homemovies uit haar kindertijd worden afgewisseld 
met found footage. ‘Heart of a dog’ is een niet te 
missen dromerige, komische, filosofische en intens 
emotionele beleving.

‘Wildly inventive... Philosophically astute, emoti-
onally charged.’ The New York Times.
‘It’s the kind of film you want to fall into and get 
lost in.’ Los Angeles Times.

Frankrijk, VS 75 min. 
Regie Laurie Anderson
     VANAF 27 APRIL  1t

Onze planeet wordt bedreigd: de natuur-
lijke hulpbronnen worden uitgeput, 
de temperatuur stijgt en de bevolking 

groeit. Onze ecosystemen kunnen het tempo 
waarin dit allemaal gebeurt niet meer aan. Op 
zoek naar oplossingen voor dit probleem reizen 
Mélanie Laurent en Cyril Dion met hun team 
naar tien verschillenden landen. Ze ontmoeten 
daar pioniers die landbouw, energie, economie, 
democratie en educatie opnieuw proberen uit 
te vinden om de wereld leefbaarder te maken. 

Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: het 
zijn kleine lokale groepen mensen die een alternatief 
bedenken voor het huidige falende model. De film laat 
zien hoe kleine initiatieven grote gevolgen kunnen 

hebben voor de wereld van morgen.
Actrice Mélanie Laurent (o.a. bekend van ‘Night 

train to Lisbon’, ‘Die laatste zomer’) vroeg zich na de 
geboorte van haar eerste kind af: ‘in wat voor wereld 
zullen onze kinderen over 40 jaar leven?’ Samen met 
een vriend, Cyril Dion, ging zij op onderzoek uit. De 
film is met behulp van crowdfunding gerealiseerd 
en is al een groot succes in België en Frankrijk. De 
hoge bezoekersaantallen en de vele burgerinitiatieven 
laten zien dat heel veel mensen bezig zijn met de 
ontwikkeling van een nieuwe, bewuste levenswijze.

Frankrijk 2015 118 min. 
Regie Mélanie Laurent
     VANAF 22 APRIL  1

TOMORROW [DEMAIN]

HEART OF A DOG

Lengte ca 60 min. entree € 6,50
Combinatie DeForum + film € 13,-

     DINSDAG 19 APRIL 19.30 UUR  

SPECIALE VERTONING in aanwezigheid van de regisseur

DER STAAT
GEGEN 

FRITZ 
BAUER

TONY

Het verhaal achter het succesvolle 
chocolademerk Tony’s Chocolonely. 
Over naïviteit en doorzettingsvermogen.

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

Prof. dr. Arjo  KlamerProf. dr. Sweder van Wijnbergen

★★★★ 'Wonderlijke film.. 
De ziel van het oerwoud'De Filmkrant
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7 april t/m 4 mei 2016

DO 14 APRIL 
13.30 Tony 
13.45 El clan 
14.00 A bigger splash 
15.20 Land of mine 
16.00 Trumbo 
16.25 Brooklyn 
17.15 Daniele Gatti* 
18.30 Tony 
18.45 A bigger splash 
19.00 Demolition 
20.20 El clan 
21.00 Trumbo 
21.15 The prosecutor the defender
 the father and his son 

VR 15 APRIL 
13.30 The prosecutor the defender
 the father and his son 
13.45 A bigger splash 
14.00 Trumbo 
15.35 Demolition 
16.10 Room 
16.25 Brooklyn 
17.35 Tony 
18.30 De helleveeg 
19.00 A bigger splash 
19.30 El clan 
20.45 Trumbo 
21.25 Brooklyn 
21.40 Demolition 

ZA 16 APRIL 
13.30 Tony 
13.45 Storm 
14.00 Brooklyn 
14.30 Zootropolis 
15.20 The prosecutor the defender
 the father and his son 
16.15 Trumbo 
16.45 De helleveeg 
17.25 The lady in the van 
18.45 Brooklyn 
19.00 El clan 
19.30 Demolition 
21.00 A bigger splash 
21.15 Trumbo 
21.30 Land of mine 

ZO 17 APRIL 
11.00 Zootropolis 
11.15 Knielen op een bed violen 
11.30 Brooklyn 
13.15 Buurman & Buurman
13.30 Trumbo 
14.00 El clan 
14.30 Vergeet mij niet
15.55 A bigger splash 
16.10 Demolition 
16.45 Tony 
18.20 Brooklyn 
18.35 El clan 
18.50 Demolition 
20.30 Room 
20.45 Where to invade next 
21.00 Land of mine 

MA 18 APRIL 
13.30 El clan 
13.45 A bigger splash 
14.00 Trumbo 
15.50 Tony 
16.25 Brooklyn 
16.30 SCENECS: Cornea 
17.30 Daniele Gatti* 
18.45 El clan 
19.00 SCENECS: 
 GLBT Sexual identity 
19.10 Demolition 
20.45 Tiger orange 
21.00 A bigger splash 
21.00 SCENECS: David 

DI 19 APRIL 
13.30 El clan 
13.45 Brooklyn 
14.00 A bigger splash 
15.40 Demolition 
15.55 Trumbo 
16.30 SCENECS: The bravery 
17.40 A haunting history 
19.00 SCENECS: Dance Iranian style
19.15 El clan 
19.30 DeForum 
21.00 Voorpremière: Kollektivet 
21.00 Trumbo 
21.25 Demolition 

WOE 20 APRIL 
13.30 Trumbo 
13.45 Woezel & Pip 
14.00 De helleveeg 
15.55 A bigger splash 
16.30 SCENECS: Wereldcinema  
18.45 Monsieur Chocolat 
19.00 El clan 
19.00 SCENECS: Vanitas  
20.45 A bigger splash 
21.05 Kollektivet 
21.20 Demolition 

DO 7 APRIL 
13.30 Land of mine 
13.45 Trumbo 
14.00 A bigger splash 
15.30 A haunting history 
16.15 Room 
16.30 Les innocentes 
17.00 Where to invade next 
18.35 Brooklyn 
18.55 A bigger splash 
19.15 The prosecutor the defender
 the father and his son 
20.45 Trumbo 
21.15 De helleveeg 
21.30 Land of mine 

VR 8 APRIL 
13.30 Brooklyn 
13.45 De helleveeg 
14.00 A bigger splash 
15.40 The prosecutor the defender
 the father and his son 
16.00 Where to invade next 
16.20 Trumbo 
17.45 Daniele Gatti* 
18.45 De helleveeg 
19.00 A bigger splash 
19.30 Land of mine 
21.00 Trumbo 
21.20 Brooklyn 
21.35 Room 

ZA 9 APRIL 
13.30 Woezel & Pip 
13.45 Knielen op een bed violen 
14.00 Zootropolis 
15.10 The prosecutor the defender
 the father and his son 
16.00 A bigger splash 
16.15 Room 
17.15 The lady in the van 
18.30 Brooklyn 
18.45 Trumbo 
19.30 Land of mine 
20.45 A bigger splash 
21.15 De helleveeg 
21.30 Where to invade next 

ZO 10 APRIL 
11.00 Storm 
11.15 An [A sweet taste of life] 
12.00 Daniele Gatti* 
12.45 Buurman & Buurman 
13.30 Trumbo 
13.45 Zootropolis 
14.15 Brooklyn 
16.00 A bigger splash 
16.15 Land of mine 
16.30 De helleveeg 
18.20 Trumbo 
18.35 Brooklyn 
18.50 A bigger splash 
20.45 Spotlight 
21.00 Mountains may depart 
21.15 Where to invade next 

MA 11 APRIL 
13.30 Land of mine 
13.45 Trumbo 
14.00 A bigger splash 
15.30 A haunting history 
16.10 Room 
16.30 De helleveeg 
17.00 Mountains may depart 
18.30 De helleveeg 
18.45 Brooklyn 
19.15 Land of mine 
20.45 Trumbo 
21.00 A bigger splash 
21.15 Where to invade next 

DI 12 APRIL 
13.30 Trumbo 
16.00 A bigger splash 
16.20 De helleveeg 
16.35 Land of mine 
18.30 A haunting history 
20.15 Movies that matter: NN 

WOE 13 APRIL 
13.30 Brooklyn 
13.45 Storm 
14.00 A bigger splash 
14.30 Zootropolis 
15.45 Where to invade next 
16.25 De helleveeg 
16.45 Knielen op een bed violen 
18.30 Trumbo 
18.45 A bigger splash 
19.00 Tony 
21.00 Land of mine 
21.15 El clan 
21.30 Demolition 

DO 28 APRIL 
13.30 Der Staat gegen Fritz Bauer 
13.45 Kollektivet 
14.00 Monsieur Chocolat 
15.35 Heart of a dog 
15.55 El abrazo de la serpiente 
16.20 Brooklyn 
17.10 Tony 
18.30 Kollektivet 
18.45 Monsieur Chocolat 
19.00 Der Staat gegen Fritz Bauer 
20.40 El abrazo de la serpiente 
21.00 El clan 
21.15 A bigger splash 

VR 29 APRIL 
13.30 Der Staat gegen Fritz Bauer 
13.45 Monsieur Chocolat 
14.00 El abrazo de la serpiente 
15.35 Heart of a dog 
16.05 Kollektivet 
16.25 Trumbo 
17.15 An [A sweet taste of life] 
19.00 Monsieur Chocolat 
19.15 Heart of a dog 
19.30 Der Staat gegen Fritz Bauer 
20.50 El clan 
21.20 Kollektivet 
21.35 Demolition 

ZA 30 APRIL 
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Der Staat gegen Fritz Bauer 
14.00 Monsieur Chocolat 
14.45 Snoopy en Charlie Brown
15.50 Heart of a dog 
16.20 Kollektivet 
16.45 Tomorrow [Demain] 
17.25 The lady in the van 
18.40 Monsieur Chocolat 
19.05 El abrazo de la serpiente 
19.30 Der Staat gegen Fritz Bauer 
21.00 Kollektivet 
21.30 El clan 
21.45 Demolition 

ZO 1 MEI 
11.00 Zootropolis 
11.15 Publieke werken 
11.30 Brooklyn 
13.15 Woezel & Pip 
13.30 Kollektivet 
13.45 Der Staat gegen Fritz Bauer 
15.00 El abrazo de la serpiente 
15.40 Monsieur Chocolat 
15.55 El clan 
17.25 Heart of a dog 
18.25 Monsieur Chocolat 
18.45 Kollektivet 
19.00 Tomorrow [Demain] 
20.45 A bigger splash 
21.00 Der Staat gegen Fritz Bauer 
21.20 Demolition 

MA 2 MEI 
11.00 Storm 
11.15 Casper & Emma 
11.30 De kleine prins 
11.50 Monsieur Chocolat 
13.00 Snoopy en Charlie Brown 
13.50 Kollektivet 
14.10 Binnenstebuiten 
15.00 Der Staat gegen Fritz Bauer 
15.55 Monsieur Chocolat 
16.15 Tomorrow [Demain] 
17.05 El clan 
18.35 Der Staat gegen Fritz Bauer 
18.50 Monsieur Chocolat 
19.10 Kollektivet 
20.40 El abrazo de la serpiente 
21.10 Room 
21.25 Demolition 

DI 3 MEI 
11.00 Woezel & Pip 
11.15 Snoopy en Charlie Brown 
11.30 Trumbo 
12.45 Buurman & Buurman
13.15 Alvin en de Chipmunks 
14.00 Monsieur Chocolat 
14.15 Zootropolis 
15.15 Kollektivet 
16.20 Brooklyn 
16.35 Der Staat gegen Fritz Bauer 
17.25 Heart of a dog 
18.30 Monsieur Chocolat 
18.45 El abrazo de la serpiente 
19.15 Kollektivet 
20.50 Der Staat gegen Fritz Bauer 
21.15 El clan 
21.30 Demolition 

WOE 4 MEI 
11.00 The good dinosaur 
11.15 Knielen op een bed violen 
11.30 Casper & Emma 
13.30 Snoopy en Charlie Brown 
13.45 Monsieur Chocolat 
14.00 Kollektivet 
15.30 Alvin en de Chipmunks
16.05 El clan 
16.20 El abrazo de la serpiente 
17.30 Heart of a dog 
18.45 Der Staat gegen Fritz Bauer 
19.00 Monsieur Chocolat 
19.15 Quand on a 17 ans 
20.50 Kollektivet 
21.20 Men & chicken 
21.35 Demolition 

DO 21 APRIL 
13.30 Kollektivet 
13.45 Monsieur Chocolat 
14.00 El clan 
15.40 A bigger splash 
16.05 Brooklyn 
16.30 SCENECS: Recognition 
18.45 Monsieur Chocolat 
19.00 SCENECS: Journey to the mother
19.15 Kollektivet 
20.45 El clan 
21.05 Trumbo 
21.25 Demolition 

VR 22 APRIL 
13.30 El clan 
13.45 Kollektivet 
14.00 Monsieur Chocolat 
15.40 Demolition 
16.00 Tomorrow [Demain] 
16.20 Trumbo 
17.40 Tony 
18.45 Monsieur Chocolat 
19.00 Kollektivet 
19.30 Demolition 
21.05 El clan 
21.20 Monsieur Chocolat 
21.35 A bigger splash 

ZA 23 APRIL 
13.30 Brooklyn 
13.45 Storm 
14.00 Monsieur Chocolat 
14.30 Zootropolis 
15.40 Tony 
16.20 Kollektivet 
16.45 Tomorrow [Demain] 
17.30 The lady in the van 
18.30 Monsieur Chocolat 
19.05 El clan 
19.35 Demolition 
20.50 Kollektivet 
21.15 Trumbo 
21.35 A bigger splash 

ZO 24 APRIL 
11.00 Zootropolis 
11.15 Brooklyn 
11.30 Monsieur Chocolat 
13.15 Buurman & Buurman 
13.30 Tony 
13.50 Kollektivet 
14.30 Demolition 
15.20 El clan 
16.00 Monsieur Chocolat 
16.30 A bigger splash 
17.30 Daniele Gatti* 
18.30 Monsieur Chocolat 
18.50 Trumbo 
19.15 Kollektivet 
20.50 Spotlight 
21.10 Room 
21.25 Demolition 

MA 25 APRIL 
13.30 Tomorrow [Demain] 
13.45 Monsieur Chocolat 
14.00 Kollektivet 
15.50 El clan 
16.05 Trumbo 
16.20 Brooklyn 
18.25 El clan 
18.45 Monsieur Chocolat 
19.00 Kollektivet 
20.30 Feelings are facts:  
 the life of Yvonne Rainer
21.05 A bigger splash 
21.20 Demolition 

DI 26 APRIL 
13.30 El clan 
13.45 Kollektivet 
14.00 Monsieur Chocolat 
15.45 Tony 
16.00 A bigger splash 
16.20 Room 
18.30 Film&Food: Men & chicken
18.30 Demolition 
18.45 Kollektivet 
19.00 Monsieur Chocolat 
20.55 Trumbo 
21.20 El clan 

WOE 27 APRIL 
13.30 Woezel & Pip 
13.45 Kollektivet 
14.00 Monsieur Chocolat 
15.15 Zootropolis 
15.55 El clan 
16.20 Trumbo 
17.30 Heart of a dog 
18.30 El clan 
18.45 Monsieur Chocolat 
19.15 Demolition 
20.40 Kollektivet 
21.05 A bigger splash 
21.20 Der Staat gegen Fritz Bauer 

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

Entreeprijzen: Normaal € 8,50 65-plus € 7,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 7,00 Cineville € 19,00 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

Filmtheater-Hilversum @FilmHilversumAbonnee worden: Woon je in Hilversum, dan kun je onze programmakrant iedere 
maand gratis in de bus krijgen. Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl.

Voor meer info: www.cineville.nl/pas
Let op: de Cinevillepas is alleen te koop op www.cineville.nl/pas 
en niet bij ons aan de kassa.
* De pas geeft toegang tot al onze reguliere voorstellingen. 
Specials uitgezonderd. (Ladies Night, Film & Food, etc.)

Slechts € 19,- 

See All You Can See 
met               

Onbeperkt* naar de film 
voor maar € 19,- per maand.

Van 15 t/m 22 april vindt de tiende editie plaats van SCENECS International 
Debut Film Festival. SCENECS biedt jonge filmmakers van over de hele 

wereld de kans om hun werk te tonen. Al tien jaar vond het festival plaats in 
Amersfoort, met daarnaast in Hilversum een aantal hoogtepunten. Voortaan 
wordt dit omgedraaid. De openingsavond en de meeste vertoningen worden 
gehouden in VUE (de nieuwe naam van de JT bioscoop aan het marktplein) 
en het spetterende slotgala is in Studio 21 op het Media Park. Daarnaast 
worden in ons eigen Filmtheater een aantal pareltjes uit het programma 
getoond (zie hieronder). 

De toegangsprijs is € 5,00; een dagkaart (ook geldig in VUE) is € 9,00. De films 
zijn Engels ondertiteld.

De complete informatie vind je in de speciale programmakrant (af te halen bij ons 
of bij VUE) en op www.scenecs.com.

CORNEA
Ingetogen drama over 

de onopvallende op-
tometrist Thomas. Hij 
heeft een leuke nieuwe 
vriendin, maar kan zijn ex maar niet vergeten. Hij 
bespiedt haar en soms gaat hij stiekem hun oude 
huis binnen als zij er niet is. Als hij ontdekt dat ze 
een nieuwe liefde heeft, is hij de wanhoop nabij. 
Hij probeert in te grijpen … met onbedoeld grote 
gevolgen. 
NL 2015 84 min. Scenario & regie Jochem de Vries 
Met Juda Goslinga, Rifka Lodeizen
     MA 18 APRIL, 16.30 UUR 

GLBT: Sexual 
identity
Een aantal korte films 

(fictie en documentaires) over mensen die, wat 
hun seksualiteit betreft, nog op zoek zijn. Met de 
Nederlandse documentaire ‘Gender victory’ en de 
korte films ‘Mx Pink’ en ‘Paradigma’.
     MA 18 APRIL, 19.00 UUR 

DAVID
Indringend verhaal 

over een 20-jarige, 
geestelijk enigszins 
labiele jongen die nog bij zijn ouders thuis woont 
in een dorpje in Tsjechië. Hij is zich ervan bewust 
dat hij zijn ouders tot last is. Daarom gaat hij er op 
een dag vandoor, naar Praag. Eenzaam zwerft hij 
door de stad, terwijl zijn ouders wanhopig naar 
hem op zoek zijn.
Tsjechië 2015 80 min. Scenario & regie: Jan Tesitel
     MA 18 APRIL, 21.00 UUR 

THE 
BRAVERY
Manikan werkt 

hard als rub-
bertapper, maar verdient nauwelijks genoeg om 
zijn gezin te onderhouden. Terwijl vrienden een 
extra stukje land gaan bewerken om hun situatie te 
verbeteren, gaat Manikan werken voor een snelle 
jongen in een dure auto. Mooi sociaal drama met 
Bollywoodtrekjes.
Maleisië 2015 108 min. 
Regie Sd Puvanendran (taal: Tamil)
     DI 19 APRIL, 16.30 UUR 

DANCE 
IRANIAN 
STYLE
De asielaanvraag van het Iraanse tienermeisje 

Roya is afgewezen. Zo komt ze als illegale dak-
loze te leven in Amsterdam. Filmmakers Farshad Aria 
en Nafiss Nia brengen haar leven in beeld door haar 
met een verborgen camera te volgen. Zij zijn zelf ook 
als Iraanse politieke vluchtelingen naar Nederland 
gekomen. Het resultaat is een indringende film in 
een haast documentaire-achtige stijl, opgenomen 
in de straten van Amsterdam.

De makers zijn persoonlijk aanwezig om vragen te 
beantwoorden.
NL 2015 75 min. Regie: Farshad Aria 
Scenario Nafiss Nia
     DI 19 APRIL, 19.00 UUR 

WERELD-
CINEMA
Pakkende korte 

films uit Brazilië, 
Mexico, Nigeria en 
Bangladesh.  
     WO 20 APRIL, 16.30 UUR 

VANITAS
Sarah treedt in de 

voetsporen van 
haar vader: ze volgt 
een opleiding om 
kunstrestaurateur te worden en nu loopt ze stage 
in Parijs. Daar ziet ze een aantal verdachte zaken 
die doen denken aan vervalsingen. Terug in haar 
woonplaats Gent verdiept ze zich, samen met haar 
beste vriendin, in het mysterieuze 'Vanitas-project'. 
En welke rol speelt haar eigen vader hier eigenlijk in?

Dat de eerste roeping van filmmaker Oscar Spieren-
burg de schilderkunst was, is duidelijk af te zien aan de 
sfeer van deze spannende kunstthriller.
België 2015 82 min. 
Scenario & regie: Oscar Spierenburg
     WO 20 APRIL, 19.00 UUR 

RECOGNITION
De Israëlische do-

cumentairemaak-
ster Sharon Riba-Kahn 
keert na twaalf jaar in 
Frankrijk te hebben 
gewoond weer terug 
naar huis. Ze portret-
teert drie verschillende vrouwen: Noga, die hoopt 
toegelaten te worden tot een elite-eenheid van het 
leger; de maatschappelijk werkster Moran, die in 
een stadje woont waar vaak Palestijnse raketten 
neerkomen; en Hanadi, een jonge Arabische vrouw 
die vecht voor haar eigen identiteit. Wat begint als 
een persoonlijke zoektocht mondt uit in een intiem 
triple-portret.

De filmmaakster is persoonlijk aanwezig om vragen 
te beantwoorden.
Israël 2015 86 min 
Een film van Sharon Riba-Kahn. 
     DO 21 APRIL, 16.30 UUR 

JOURNEY 
TO THE 
MOTHER
Maxim bracht het grootste deel van zijn jeugd 

door bij zijn vader in Rusland. Wanneer de 
gezondheid van zijn moeder achteruitgaat, besluit 
hij haar op te zoeken in haar huis aan de Zuid-Franse 
kust. Daar treft hij zijn halfzus Marie Louise (Adèle 
Exarchopoulos, ‘La vie d’Adèle’), die hij nauwelijks 
nog kende. 

Ondanks de taalbarrière komen de twee nader tot 
elkaar. Een verhaal met Russische weemoedigheid in een 
zonovergoten omgeving. 
Rusland/Frankrijk 2015 95 min. 
Scenario & regie Mikhail Kosyrev
     DO 21 APRIL, 19.00 UUR 

*Daniele Gatti: Ouverture voor een dirigent

Wij accepteren alleen pin!

HILVERSUM
15 t/m 22 april

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

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256
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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

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

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
Juridisch en fiscaal advies


