
 

 

LE TOUT 
NOUVEAU 
TESTAMENT

Toegang 
gratis!

OPENLUCHTFILM
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
DUDOKPARK

Aanvang: 21.30 uur
vanaf 20.15 uur live muziek

★★★★1/2 De Filmkrant
★★★★ Algemeen Dagblad

★★★★ de Volkskrant

 3 aug. Chronic
 10 aug. Café Society, Dukhtar
 17 aug. Julieta
 24 aug. Angry Indian Goddesses
  La Pazza Gioia

 31 aug. Ants on a Shrimp
  Captain Fantastic
  The Daughter

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND
De nieuwste films eerder tegen een extra 

scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

Woody Allen neemt je mee naar het 
Hollywood van de jaren 30 en vertelt 
het bitterzoete liefdesverhaal van de 

stuntelende lieverd Bob (Jesse Eisenberg) die het 
hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Daar 
valt hij als een blok voor Vonnie (Kristen Ste-
wart), de secretaresse van zijn oom. Een bitter-
zoete romance met een waanzinnige sterrencast. 

New York, de jaren 30. Terwijl hij steeds meer 
moeite heeft met het omgaan met zijn kibbelende ou-
ders, zijn gangster-broer en de juwelenwinkel van de 
familie, verlangt Bobby Dorfman naar verandering van 
omgeving. En dus besluit hij zijn geluk in Hollywood te 
beproeven. Hij gaat aan de slag als loopjongen voor 
zijn oom, een machtige agent voor filmsterren. Hij 
wordt al snel verliefd, maar helaas heeft het meisje al 
een vriend. Bobby neemt genoegen met een vriend-
schap – tot de dag dat ze bij hem voor de deur staat 
en vertelt dat haar vriend het net heeft uitgemaakt. 
Bobby’s leven neemt plotseling een flinke wending, 
en dan ook nog eens een heel romantische. 

Scherpzinnig en vaak hilarisch; ‘Café Society’ is 
een film die soms wat weg heeft van een roman die 
ons mee op reis neemt. Woody Allens film – inmid-
dels al zijn 47ste (!) – brengt de vervlogen wereld 
van de jaren 30 tot leven. Het romantische verhaal 
zit boordevol vertrouwde ingrediënten: aristocraten 
en beroemde kunstenaars in trendy cafés en restau-
rants, oude jazz, een alwetende verteller, romantische 
tête-à-têtes bij balustrades met prachtig uitzicht, 
levendig New York versus kunstmatig Los Angeles, 
liefde versus idealen versus opportunisme, en hoe 
de tijd dat alles wegvaagt. ‘Café Society’ had de eer 
het Filmfestival van Cannes te openen en Allen zelf 
sprak de voice-over in.

Verenigde Staten 2016 96 min. Regie Woody 
Allen Met Jesse Eisenberg, Blake Lively, Kristen 
Stewart, Steve Carell, Judy Davis
     VANAF 10 AUGUSTUS  3g

Verpleger David (een sterke rol van Tim 
Roth) werkt voor een uitzendbureau 
dat thuiszorg levert aan terminaal 

zieke patiënten. Uiterst toegewijd en met 
enorme compassie doet hij zijn werk, altijd 
kalm en professioneel, zelfs op de intiemste 
momenten. Met elke patiënt bouwt hij een 
vertrouwelijke band op, waarin hij verder gaat 
dan zijn collega’s. Van binnen worstelt hij 
echter met een onderdrukte emotionele pijn.

In zijn privéleven is David onhandig, terughou-
dend, en hij blijkt uiteindelijk net zo afhankelijk van 
zijn patiënten als zij van hem. Hij is eenzaam, want 
zijn leven bestaat eigenlijk alleen maar uit werk. 

Als er even geen werk is, volgt hij op Facebook zijn 
tienerdochter – een kind uit een huwelijk dat hij jaren 
geleden ontvluchtte. David sleept een zwaar verleden 
met zich mee dat ondraaglijk lijkt te worden. Hij zal 
eerst de oorzaak van zijn schuldgevoelens onder 
ogen moeten zien om zo met een schoon geweten 
zijn leven te kunnen voortzetten.

Regisseur en scriptschrijver Michel Franco (‘Des-
pués de Lucía‘) raakte geïnspireerd voor de film toen 
hij zelf van nabij meemaakte dat zijn grootmoeder 
een beroerte kreeg en een verpleegster de volledige 
zorg voor haar op zich nam. Franco werd geraakt 

Bijna was de film het Engelstalige debuut geworden 
van Almodóvar, die Meryl Streep al binnen had voor 
de rol van Julieta. Uiteindelijk kreeg hij koudwater-
vrees: zijn film zou toch beter werken in het Spaans. 
Almodóvar is meester in het prachtig beeldend vertel-
len van complexe verhalen over liefde, leed en alles 
daartussenin. Na de grote successen van ‘Todo Sobre 
Mi Madre’ (1999), ‘Hable Con Ella’ (2002) en ‘Volver’ 
(2006) is hier opnieuw een mooi melodrama, verpakt 
in een mediterraan noir-jasje met een vrouw in de 

hoofdrol. Hij baseerde ‘Julieta’ op drie korte verhalen 
van de Canadese schrijfster en Nobelprijswinnares 
Alice Munro uit haar boek ‘Runaway’. ‘Julieta’ was 
genomineerd voor de Gouden Palm van het Cannes 
Filmfestival. 

Spanje 2016 99 min. Regie Pedro Almodóvar
Met Ariana Ugarte, Michelle Jenner, Inma 
Cuesta, Rossy de Palma
     VANAF 17 AUGUSTUS  2at

Frieda, een zelfverzekerde vrouw en een 
gevierd fotograaf, brengt haar beste vrien-
dinnen vanuit heel India samen voor een 

reisje naar haar huis in de prachtige badplaats 
Goa. Daar wil ze iets aankondigen: ze gaat trou-
wen! En zo start een soort spontaan vrijgezel-
lenfeest, dat een hele week zal duren. ‘Angry 
Indian Goddesses’ is India’s eerste vrouwelijke 
‘buddy movie’ en een fris, realistisch portret van 
vrouwen in het India van vandaag.

Frieda’s vriendinnen vormen een bonte club. Zo 
is Su zakenvrouw en moeder, Jo timmert aan de 
weg als actrice, Pammy is huisvrouw, Mad is zan-
geres en Lakshmi is dienstmeisje. Allemaal feesten 

ze erop los en bereiden ze zich voor op de grote 
bruiloft. Een week vol drinken, dansen en open, 
intieme gesprekken – van liefde en seks tot de 
knappe buurman – een bewogen achtbaan van 
‘girl bonding’, vriendschap, break-ups, make-ups 
en fuck-ups, passie, verwoesting, aarzeling, angst 
en zelfbewustzijn. 

Te midden van de lol en het gegiechel, het 
harten breken en de hartenpijn, de passie en de 
obsessie, en de jeugd en de onschuld, komen ge-
heimen en spanningen naar boven, worden hechte 
vriendschappen gesmeed en lopen de emoties 

Thelma & Louise in Toscane! Beatrice is een 
snel gebekte fantast en zelfbenoemd mil-
jardair die gelooft dat ze op intieme voet 

staat met alle wereldleiders. Donatella is een 
stoere, maar introverte, kwetsbare jonge vrouw. 
Beiden zijn ze patiënt in Villa Biondi, een gesloten 
inrichting in Toscane. ‘La Pazza Gioia’ – de nieuw-
ste film van Paolo Virzì (‘Il Capitale Umano’, ‘La 
Prima Cosa Bella’) – is een komisch drama over 
vriendschap en de zoektocht naar geluk, met 
het prachtige landschap van Toscane als decor.

Beatrice is een decadente kletskous en een opval-
lende figuur in de psychiatrische inrichting waar ze 
woont en zich gedraagt of ze de koningin is. Ondanks 
haar praatjes vindt ze maar weinig aansluiting bij de 
andere patiënten. Wanneer de gesloten en gekwetste 
Donatella ook wordt opgenomen in de inrichting, 
ontfermt Beatrice zich al snel over de nieuweling en 
bloeit er een onverwachte vriendschap op tussen de 
twee. Ze besluiten samen te ontsnappen en komen 
tijdens hun avontuurlijke reis oog in oog te staan met 

hun verleden. Gelukkig zijn ze dit keer niet alleen, 
maar hebben ze elkaar. 

Actrices Valeria Bruni Tedeschi (‘Il Capitale Uma-
no’, ‘5X2’) en Micaela Ramazzotti (‘La Prima Cosa 
Bella’, ‘Anni Felici’) spelen de sterren van de hemel in 
deze ontwapenende roadmovie: een mix van kome-
die, sociale observatie en teder psychologisch drama. 

Regisseur Paolo Virzì schreef de film vanuit een 
fascinatie – als lezer en als toeschouwer – voor vrou-
welijke karakters en schreef hem samen met zijn stu-
dievriendin Francesca Archibugi. Het idee ontsproot 
destijds op de filmschool al, maar nu was de tijd pas 
rijp om de film ook daadwerkelijk te maken. Beiden 
hadden ze een aantal mensen in hun omgeving met 
mentale problemen of psychiatrische stoornissen. 
Gecombineerd met hun liefde voor boeken als ‘Ma-
dame Bovary’ en ‘Anna Karenina’ en films als die van 
Scola en Woody Allen, resulteerde dit in een heerlijke, 
zomerse reis door Toscane van twee vrouwen op zoek 
naar geluk, vrijheid en vooral wat liefde. Kortom: 
bereid je voor op een traan en een lach!

Italië, Frankrijk 2016 116 min. Regie Paolo Virzì 
Met Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti
     VANAF 24 AUGUSTUS  2agt

Traditiegetrouw organiseren we 20 augus-
tus weer de jaarlijkse openluchtvoorstel-
ling. En dit jaar hebben we een héérlijke en 

bizarre komedie: ‘Le Tout Nouveau Testament’. 
En geloof het of niet, maar God bestaat echt! 
Hij (Benoît Poelvoorde) woont in Brussel samen 
met zijn vrouw en tienjarige dochter Ea. Via zijn 
computer regelt en ontregelt hij alles op aarde. 
Van de rijen voor de kassa tot de telefoon die 
rinkelt wanneer jij net in bad zit.

De hoofdfilm begint rond 21.30 uur De toegang 
is gratis. Koffie, thee, frisdrank, bier en wijn is te 
koop bij onze stand. 

Tips: Wie al om 20.15 uur komt, verzekert zich 
niet alleen van een fijn plekje, maar kan ook ge-
nieten van live muziek. Neem een klapstoeltje van 
thuis mee. Een warme trui is geen overbodige luxe.

Julieta (Adriana Ugarte) staat op het punt om met haar geliefde 
Lorenzo een nieuw leven te beginnen in Portugal, maar een 
onverwachte ontmoeting met een oude bekende brengt haar 

op andere gedachten. Wat blijkt: haar dochter Antia, die op haar 
achttiende wegliep van huis, is tegen alle verwachtingen in nog in 
leven. ‘Julieta’ – de nieuwste film van Pedro Almodóvar (‘Volver’, ‘Todo 

Sobre Mi Madre’) – is een Spaanstalig melodrama met wederom 
ijzersterke actrices, waarbij het contrast tussen het bekende, 
felle, zonnige, typisch Almodóvariaanse kleurenspektakel en 
de hartverscheurende scènes groot is.

Nadat dochter Antia van de ene op de andere dag verdween, heeft 
ze nooit meer iets van zich laten horen. Het is de druppel voor haar 
depressieve moeder, die eerder al haar grote liefde – de vader van 
Antia – Xoan verloor. Ze start nog wel een zoekactie naar haar 
dochter, maar komt er al snel achter dat ze eigenlijk niet veel 
weet over haar. Vervolgens verdringt ze jarenlang de ingrijpende 
gebeurtenis. Het nieuws dat Antia na al die jaren nog in leven is, 
doet Julieta besluiten haar dochter alles te vertellen over haar 
onstuimige relatie met Xoan, zijn ex Ava en hun huishoudster 
en vriendin Marian. Ze begint aan een lange brief.

‘Julieta’ gaat over schuld en de vraag wat mensen ertoe 
zet degene van wie ze houden te verlaten. 

See all you can see met:
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DE FILMKRANT VAN

Voorpremière Julieta:

dinsdag 9 augustus

‘Julieta’ gaat donderdag 18 augustus uit in 
Nederland, maar is dinsdag 9 augustus 
alvast te zien in combinatie met een heer-

lijke 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.

zie pag. 4zie pag. 4 Romantiek met Woody Allen

Café Society:

Meryl Streep als
Florence Foster Jenkins

Culinaire voorpremière: 
Ants on a Shrimp 

★★★★ The Independent 
‘Lichtvoetige, sprankelende film over Hollywood.’ NRC  

JULIETA

CHRONIC

CAFÉ 
SOCIETY

LA
PAZZA
GIOIA

ANGRY
INDIAN 

GODDESSES

★★★★ The Telegraph ‘Almodóvars beste sinds 
Volver’ Little White Lies

‘Een geweldig komedie-drama.. 
Noch Valeria Bruni Tedeschi noch Micaele 

Ramazzotti waren ooit beter.’ Variety

★★★★ ‘Tim Roth is a pleasure’ The Guardian
★★★★ NRC (Coen van Zwol)

★★★★1/2 De Filmkrant (Ronald Rovers)

‘The cast are a talented and spirited bunch, enjoying the 
opportunity to let loose with grievances while reveling 
in the togetherness of female-centric safety.’ Variety

Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2
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La Pazza Gioia:
Thelma & Louise in Toscane!



KINDER- EN FAMILEFILMS
4, 7, 14 en 

21 aug.
6 aug.

3td
7 aug.

4gta
7 aug.

3atd
5 & 8 aug.

1
4 t/m 19 aug.

1
4 t/m 14 aug.

3st
5, 6, 7 en 21 aug.

3td

LAATSTE KANS

In deze indringende documentaire zoeken de 
homoseksuele Andy en lesbische Cherry naar 
liefde en geluk in het levendige Shanghai. 

Onder druk van hun families proberen ze hun 

seksuele geaardheid te ontkennen en op zoek 
te gaan naar een heteroseksuele relatie en te 
bouwen aan een traditioneel gezin.

Nederland, China 2015 72 min. Regie Sophia 
Luvara
     MA 8 AUG 21.00 UUR & DI 6 SEPT  

De fijnste, leukste en nieuwste gay & les-
bian films! Iedere maandag- en dinsdag-
avond t/m dinsdag 6 september! 

Alle negen films uit het Gay & Lesbian Summer 
Film Festival zijn t/m woensdag 14 september ook 
te zien in onze online filmzaal: Filmthuis. Ben je heel 

lang op vakantie of zie je geen kans een of meerdere 
films op het witte doek te zien? Ga naar www.filmthe-
aterhilversum.nl/filmthuis en kijk de selectie op het 
moment dat het jou schikt. Via je tv, laptop, tablet 
of smartphone kan dat 24 uur per dag, voor € 8,50 
per film. Betalen kan met iDeal, PayPal of creditcard.

LIZ IN SEPTEMBER
Zoals ieder jaar viert womanizer Liz haar 

verjaardag met haar vrienden op het 
strand in de Caraïben, maar het feest is  

dit jaar anders. Liz is erg ziek en omdat ze geen 
medelijden wil, verbergt ze dit. 

Venezuela 2014 100 min. Regie Fina Torres 
Met Patricia Velasquez, Danay Garcia, Mimi Lazo
     DINSDAG 16 AUGUSTUS 21.15 UUR  

ALL ABOUT E
Mooi, sexy en wild: E leidt het bestaan 

dat ze altijd wilde. Wanneer de dj en 
geoefend hartenbreekster per ongeluk 

een tas met dubieus geld vindt, kan ze de verlei-
ding niet weerstaan en volgt een enerverende 

vlucht voor de maffia. Een sexy thriller annex 
roadmovie. 

Australië 2015 96 min. Regie Louise Wadley 
Met Mandahla Rose, Julia Billington, Brett Rogers
     DINSDAG 9 AUGUSTUS 21.00 UUR   

DEPARTURE
Alex Lawther (‘The Imitation Game’) spen-

deert een week met zijn moeder in Zuid-
Frankrijk. Hij worstelt met ontluikende 

seksuele gevoelens, zij met haar scheiding. Wan-
neer de mysterieuze Clément in hun levens ver-

schijnt, worden moeder en zoon gedwongen om 
hun verlangens en emoties onder ogen te zien. 

Engeland 2015 109 min. Regie Andrew Stegall 
Met Alex Lawther, Juliet Stevenson
     MAANDAG 15 AUGUSTUS 21.05 UUR  

GAY & LESBIAN SUMMER     FILM FESTIVAL

De Noorse kleuters Casper en Emma zijn 
terug en gaan voor een nieuw avontuur 
naar Afrika. Emma’s moeder helpt haar 

vriendin Ann die in dierenkliniek Camp Eden 
werkt. Natuurlijk gaan opa en de trouwe knuf-
fels mevrouw Konijn en Welpje ook mee. Ze 
vinden het spannend, maar hebben ook veel zin 
om alle wilde dieren te ontmoeten. 

Al snel raken Casper en Emma bevriend met Anns 
dochter Tiri en haar knuffel Schildpad. Als de twee 
beste vrienden mee mogen op safari, vinden ze een 

gevangen babyleeuwtje en nemen het mee naar 
Camp Eden. Ze noemen hem Leo. Maar het kleine 
welpje wil niets eten en daar is Emma bezorgd over. 
Ze denkt dat het komt doordat Leo zijn moeder mist. 
Daarom besluiten Casper en Emma naar haar op 
zoek te gaan. Lukt het ze om Leo’s mama te vinden?

Noorwegen 2015 80 min. Regie Arne Lindtner 
Næss Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  a

Iedereens favoriete vergeetachtige, blauwe 
vis is terug! En deze keer heeft ze haar ei-
gen film. ‘Finding Dory’ – het langverwachte 

vervolg op ‘Finding Nemo’ – herenigt de vrien-
delijke-maar-o-zo-vergeetachtige vis Dory met 
haar geliefde vriendjes Nemo en Marlin. Samen 
gaan ze op een groot avontuur om te zoeken 
naar de familie die Dory vergat.

Dory woont samen met Marlin en Nemo in het rif. 
Als ze op een schoolreisje gaat, wordt ze ’s ochtends 
met een schok wakker. In haar droom kwamen allerlei 
dingen uit haar jeugd naar boven en ze herinnert zich 
nog iets. Het lijkt onmogelijk, maar het is waar. En nu 
wil ze antwoorden over haar verleden. Wie zijn haar 
ouders? Waar kwamen ze vandaan? En waar leerde 
ze ooit met walvissen praten?

Samen met haar vriendjes Nemo en Marlin besluit 
Dory de diepte in te duiken om op zoek te gaan naar 

haar vergeten verleden. Een spannende reis die hen 
helemaal naar Californië brengt en waarop ze aller-
lei nieuwe zeewezens ontmoeten. De walvis Bailey, 
Hank de octopus en de walvishaai Destiny, allemaal 
helpen ze Dory bij de zoektocht naar haar verleden. 
En samen leren ze een paar dingen over de ware 
betekenis van familie.

Net als Pixars voorganger ‘Finding Nemo’ 
uit 2003 regisseerde Andrew Stanton ‘Finding 
Dory’, ditmaal samen met Angus MacLane.  

VS 2016 103 min. Regie Andrew Stanton, 
Angus MacLane Met de stemmen van 
Annick Boer, Loek Peters, Jeroen 
Spitzenberger, Nicolette van Dam
Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  2a

hoog op. Deze komen zelfs tot een kookpunt wanneer 
Frieda eindelijk haar aanstaande onthult.

Regisseur Pan Nalin maakte eerder het veelbe-
kroonde ‘Samsara’. Met ‘Angry Indian Goddesses’ 
zet hij een verfrissend portret van de hedendaagse 
Indiase vrouw neer in een maatschappij die nog 
steeds door mannen gedomineerd wordt. De film 

won prijzen bij zowel het Toronto International Film 
Festival als het Rome Film Festival en draaide in meer 
dan zestig landen.

India 2015 115 min. Regie Pan Nalin
Met Rajshri Deshpande, Rajshri Mahajan
     VANAF 24 AUGUSTUS  3gt

Drankorgels en mode-iconen Eddy (Jennifer 
Saunders) en Patsy (Joanna Lumley) zijn 
terug! Losbandig, koopverslaafd, over 

the top & ab fab als altijd. 
PR-goeroe Eddy en oud-topmodel Patsy houden 

nog steeds van het goede leven: omringd door cham-
pagne, winkelcentra en de beste clubs van Londen 

hebben de oude vriendinnen alles wat hun hartje 
begeert – op hun jeugd na. Maar tijdens een van 
hun decadente feestjes slaat het noodlot toe. Eddy 
raakt betrokken bij de verdwijning van superster Kate 
Moss en belandt als boeman op de voorpagina van 
alle Britse tabloids. Om de paparazzi te ontvluchten 
vertrekken Patsy en Eddy naar de Franse Rivièra en 
bedenken te midden van de superrijken een plan om 
hun zorgeloze leventjes zo snel mogelijk weer op te 
kunnen pakken.

De legendarische BBC cultserie ‘Absolutely Fabu-
lous’ – bij ons destijds uitgezonden door de VPRO 
– liep van 1992 tot 2005, maar de fans bleven vra-
gen om meer, waardoor Eddy en Patsy voor thema-
afleveringen rond Kerst en de Olympische Spelen 
hun comeback op tv maakten. Voor het eerst zijn de 

twee nu ook op het grote doek te zien, samen met 
oorspronkelijke castleden Julia Sawalha (Saffy), Jane 
Horrocks (Bubble) en June Whitfield (Eddy’s moeder). 
Ook is er een heerlijk lange lijst gastoptredens van 
sterren als Kate Moss, Jon Hamm, Joan Collins en 
Jean-Paul Gaultier. 

Net als voor de serie schreef Jennifer Saunders 
(inmiddels 57) het script. Volgens de 69-jarige Joanna 
Lumley was de langverwachte film ‘een kwestie van 
nu of nooit. Als we nog langer hadden gewacht was 
een van ons te oud geworden of wellicht overleden’.

Groot-Brittanië, VS 2016 86 min. Regie 
Mandie Fletcher Met Jennifer Saunders, Joanna 
Lumley, Joan Collins, Kate Moss
     DE HELE MAND DOOR  1

Iremar reist met een rodeogezelschap van stad 
naar stad in het ruige noordoosten van Bra-
zilië. De Vaquejada is het toppunt van man-

nelijkheid. Twee mannen te paard proberen een 
stier naar de grond te halen door hem bij zijn 
staart te grijpen. Het is zwaar werk om de dieren 
te verzorgen en Iremars werk staat eigenlijk ver 
van zijn werkelijke droom: kledingontwerper 
worden. Gelukkig kan hij in zijn vrije tijd kos-
tuums maken voor Galega, een vrouw uit de 
groep die na de rodeo sensuele dansen voor de 
mannen uitvoert. 

Net als in Gabriel Mascaro’s eerste speelfilm (´Ven-
tos de Agosto´) is ook in ́ Neon Bull´ de documentaire-
achtergrond van de filmmaker voelbaar. In mooie, 
rustige, lange, ogenschijnlijk nauwelijks geregisseerde 
scènes krijgen we het leven voorgeschoteld van een 

kleine groep aan de onderkant van de Braziliaanse 
samenleving. Hun werk, hun reizen, hun ruzies, 
dromen, liefdes – we krijgen het allemaal te zien in 
een weldadig meanderende film. ‘Neon Bull’ is een 
fabelachtige en aardse film waarin brute mannelijk-
heid en rauwe schoonheid langzaam plaatsmaken 
voor moderne tijden. In een unieke mix van sociaal 
realisme, impressionistische beelden en zinderende 
erotiek geeft ‘Neon Bull’ een vernieuwende blik op 
het machismo van Latijns-Amerika.

Brazilië 2015 101 min. Regie Gabriel Mascaro 
Met Juliano Cazarré, Maeve Jinkings
     T/M 17  AUGUSTUS  4st

De Nederlandse animator, filmregisseur en 
illustrator Michael Dudok de Wit kreeg 
internationale faam toen hij in 2001 een 

Oscar won voor Beste Korte Animatiefilm met 
zijn ontroerende korte film ‘Father and Daugh-
ter’. Daarna kreeg hij een telefoontje uit Japan. 

De wereldberoemde Japanse Studio Ghibli (‘Spi-
rited away’, ‘Ponyo’ en ‘The Wind Rises’) vroeg 
of hij wellicht een lange film wilde maken. Het 
prachtige sprookje ‘The Red Turtle’ is het re-
sultaat, reeds bekroond op het Filmfestival van 
Cannes. ‘Een magische reis langs de mysteries 
van het leven’ aldus De Filmkrant. ‘Betoverend’ 
en ‘Een wonder’ volgens de Britse krant The 
Telegraph. ★★★★ 

Een man die schipbreuk heeft geleden, is aan-
gespoeld op een onbewoond eiland. Er leven al-
leen vogels en krabben en wanhopig probeert hij 
te ontsnappen. Tot hij op een dag een mysterieuze 
schildpad tegenkomt die zijn leven zal veranderen.

Deze prachtige animatiefilm is gemaakt voor vol-
wassenen, maar het is zeker ook een aanrader om 
er met je kinderen (vanaf 8 jaar) naar toe te gaan. 
In de film wordt niet gesproken en dat is een heel 
natuurlijk gegeven: een man alleen praat niet. ‘The 
Red Turtle’ is de eerste niet-Japanse film die Stu-
dio Ghibli produceert; een unicum. De film won de 
speciale juryprijs Un Certain Regard in Cannes en is 
Dudoks eerste lange animatiefilm. ‘Klaterend applaus 
voor Nederlandse regisseur in Cannes’ schreef het  
Algemeen Dagblad.

Frankrijk, Japan 2016 80 min. Regisseur en 
illustrator: Michael Dudok de Wit. Coscenarist 
Pascale Ferran (geen dialoog)
     DE HELE MAAND DOOR  2ga

ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE!

SAMUEL IN 
THE CLOUDS

AMSTERDAM
WILDLIFE

door haar toewijding en zorg. Zij leerde hem veel 
dingen over zijn oma die hij niet eens wist. Een heel 
bijzondere gewaarwording. Op het Filmfestival van 
Cannes werd de film bekroond met de prijs voor 
beste script. Tim Roth (onlangs nog te zien in Quentin 
Tarantino’s ‘The Hateful Eight’) is ijzersterk in zijn 
rol als de verpleger die op zijn gemak de zware taak 
van het begeleiden van andermans naderende dood 

op zich neemt, maar zich als het op zijn eigen leven 
aankomt geen raad weet. 

Mexico, Frankrijk 2015 92 min. Regie Michel 
Franco Met Tim Roth, Robin Bartlett, Michael 
Christofer, Sarah Sutherland, Nailea Norvind, 
Rachel Pickup
     3 T/M 24 AUGUSTUS  3a

Stadsecoloog Martin Melchers en program-
mamaker/presentatrice Merel Westrik la-
ten (wilde) dieren zien die in Amsterdam, 

soms onverwacht, hun thuis hebben gevonden. 
Op de meest vreemde plaatsen in de stad zoeken 
en vinden ze dieren die zich in Amsterdam geves-
tigd hebben. ‘Amsterdam Wildlife’ (vier sterren 
en hartbrekend mooi, oordeelde de NRC) was 
tot nu toe alleen in EYE in Amsterdam te zien 
en wist daar reeds meer dan 5.000 bezoekers 
te trekken.

Martin Melchers en Merel Westrik gaan op zoek 
naar het wilde leven van Amsterdam. De twee volgen 
en filmen flirtende oeverzwaluwen, vechtende vos-

sen, badderende ijsvogels, zonnende ringslangen, 
zwevende slechtvalken en andere wilde beesten in 
Amsterdam, wat tot prachtige beelden en hilarische 
situaties leidt. Ze stuiten op vossen tussen spoor en 
industrieterrein en op exotische mossels die via bal-
lastwater van de andere kant van de wereld in het 
IJ zijn terechtgekomen en daar wisten te overleven.

In Amsterdam zou je niet zo snel verwachten dat er 
nog ruimte is voor wilde natuur. Maar als je door de 
stad loopt, word je door allerlei dierenogen bekeken. 
Melchers praat een en ander met veel enthousiasme 
aan elkaar en maakt er een sport van de dieren zo 
goed mogelijk in hun leefomgeving in beeld te krij-
gen. Melchers en Westrik maakten eerder ‘Haring 
in het IJ’ (2009).

Nederland 2015 60 min. 
Regie Martin Melchers & Merel Westrik 
Nederlands gesproken
     VANAF 5 AUGUSTUS 

Speciale vertoning in aanwezigheid van de filmmakers!

Zondag 28 augustus zijn stadsecoloog Mar-
tin Melchers en presentatrice Merel Westrik 

beiden aanwezig bij de vertoning. Ze geven een 
korte inleiding op de film en na afloop kun je je 
vragen aan ze stellen.

In ‘Samuel in the Clouds’ toont de Belgische 
filmmaker Pieter van Eecke met adembene-
mende beelden van het Boliviaanse Andes-

gebergte de consequenties van klimaatveran-
dering voor de Zuid-Amerikaanse bevolking.

In Bolivia zijn de gletsjers aan het smelten. Ski-
liftbediende Samuel kijkt uit een raam over het dak 
van de wereld. Generaties lang leefde en werkte zijn 
familie in de besneeuwde bergen, maar nu blijft de 
sneeuw weg. Terwijl wetenschappers onheilspellende 
veranderingen meten en bediscussiëren, eert 
Samuel de aloude berggeesten en hoopt hij dat 
de sneeuw in de toekomst weer terugkeert. 
Ook op 5.000 meter hoogte begint de wereld 
er anders uit te zien.

België 2016 70 min. 
Regie Pieter van Eecke
     4 T/M 24 AUGUSTUS  1

FINDING
DORY

CASPER EN EMMA OP SAFARI

NIEUWE DOCUMENTAIRES

INSIDE THE
CHINESE CLOSET

CHRONIC

ANGRY INDIAN GODDESSES

THE RED TURTLE

NEON BULL

Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1

‘Aangrijpend documentair portret’ Knack.be

★★★★★ ‘Poëtisch pareltje’ Het Parool 
★★★★★ ‘Volstrekt uniek’ de Volkskrant
★★★★ VPRO/Cinema.nl (Gerhard Busch)  
★★★★ Parool/De Filmkrant (Jan Pieter Ekker) 

‘Een magische reis 
langs de mysteries 
van het leven’ 
De Filmkrant

‘Aanstekelijke roadmovie...’ ★★★★ NRC Handelsblad
‘Amsterdam Wildlife al gezien? Moet u gauw 

gaan doen! ...aanstekelijk...’ Het Parool
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WORDT VERWACHT

GIRLS LOST
Drie onafscheidelijke vriendinnen drinken 

de nectar van een geheimzinnige plant, 
waardoor ze tijdelijk in jongens veran-

deren. Ineens worden ze niet meer gepest en 
proeven ze hoe het is om een jongen te zijn. Er 
ontstaat een allegorisch verhaal over hoe vloei-

end de grenzen tussen geslacht en geaardheid 
eigenlijk zijn.

Zweden 2015 106 min. Regie Alexandra-
Therese Keining  Met Tuva Jagell, Emrik 
Öhlander, Vilgot Ostwald Vesterlund, Wilma 
Holmén, Alexander Gustavsson
     DINSDAG 30 AUGUSTUS 21.15 UUR  

HOLDING THE MAN
Timothy en John zijn elkaars grote liefdes. 

Wanneer een van hen onverwacht ziek 
blijkt, worden ze geconfronteerd met de 

grootste uitdaging ooit. Wat volgt is een hart-
verscheurend verslag van een relatie die bijna 
twee decennia duurde en een teder, romantisch 

bewijs van de sterke en verlossende kracht van 
liefde. Naar de gelijknamige bestseller van Ti-
mothy Conigrave.

Australië 2015 127 min. Regie Neil Armfield 
Met Geoffrey Rush, Ryan Corr, Guy Pearce, 
Sarah Snook, Anthony LaPaglia, Craig Stott
     MAANDAG 5 SEPTEMBER  

TRU LOVE
Tru (37) is werkloos en datet zich een onge-

luk tot ze de moeder (Alice, 60, weduwe) 
van haar vriendin Suzanne ontmoet. Su-

zanne is een drukbezette bedrijfsjuriste die geen 
tijd heeft voor een bezoekje van haar moeder. 
Ze vraagt haar vriendin Tru om haar moeder op 

te halen. In het contact met Alice vindt Tru de 
steun die ze al zo lang zoekt en al snel groeit er 
meer tussen beiden. 

Canada 2015 94 min. Regie Shauna 
MacDonald, Kate Johnston Met Shauna 
MacDonald, Kate Trotter
     DINSDAG 23 AUGUSTUS 20.40 UUR  

VIVA
Kapper Jesus verzorgt, in een vervallen 

en fotogeniek Havana, de pruiken van 
een groep dragqueens. In de club waar 

zij optreden, ontdekt hij als zijn prachtige alter 
ego Viva dat ook hij zich op het podium pas 

echt bevrijd voelt van de problemen van het 
dagelijks leven.

Ierland, Cuba 2015 100 min. Regie Paddy 
Breathnach Met Jorge Perugorría, Luis Alberto 
García, Héctor Medina
     MAANDAG 29 AUGUSTUS 21.00 UUR  

THÉO & HUGO
In Parijs, in een darkroom, ontmoeten Théo 

en Hugo elkaar. Het is liefde op het eerste 
gezicht. Wanneer ze samen door de verlaten 

straten van nachtelijk Parijs lopen, worden ze 
geconfronteerd met een gevoel van werkelijk-
heid dat hun vrijheid lijkt uit te wissen.

Frankrijk 2016 97 min. Regie Olivier Ducastel 
& Jacques Martineau Met François Nambot, 
Geoffrey Couët 
     MAANDAG 22 AUGUSTUS 20.55 UUR  

De film wordt voorafgegaan door de korte film 
‘Buddy’.

GAY & LESBIAN SUMMER     FILM FESTIVAL
t/m 6 september

Op vijftienjarige leeftijd werd Allah Rakhi 
uitgehuwelijkt aan het veel oudere stam-
hoofd Daulat Khan, die haar van Lahore 

meenam naar de bergen van Pakistan. Twintig 
jaar later wil haar man vrede sluiten met Tor Gul, 
de leider van een rivaliserende stam, en daar-
voor zal hij de stamleider hun tienjarige dochter 
Zainab ten huwelijk aanbieden. Allah Rakhi wil 
niet dat haar dochter hetzelfde meemaakt als 
zijzelf en vlucht met haar dochter naar Lahore. 
Een indringende roadmovie en aangrijpend 
speelfilmdebuut met een afwisselende sfeer: 
spannend, dramatisch, onderhoudend én soms 
aangenaam verrassend. 

Gedwongen huwelijken zijn in landen als India en 
Pakistan helaas nog steeds aan de orde van de dag.

‘Dukhtar’ (Urdu voor ‘dochter’) gaat over de 
kracht van moederliefde in een land dat geregeerd 
wordt door mannen. Over een moeder die in Paki-
stan op de vlucht slaat met haar dochter en uit alle 
macht probeert te voorkomen dat de geschiedenis 
zich herhaalt. 

Pakistan, Noorwegen, Verenigde Staten 
2014 93 min. Regie Afia Nathaniel Met Samiya 
Mumtaz, Saleha Aref, Mohib Mirza, Asif Khan
     VANAF 10 AUGUSTUS 

Eindelijk een vervolg op de Zweedse art-
househit – en lievelingsfilm van velen – ‘As 
It Is In Heaven’! We zijn terug in het dorp 

Ljusåker waar de bewoners op zoek zijn naar 
een nieuwe leider voor het plaatselijke kerkkoor 

na het overlijden van dirigent Daniel Daréus. 
Het koor dat we kennen uit de vorige film van 

Kay Pollak, is nog altijd een hechte groep. Daarom 
wordt geaccepteerd dat pastoor Stig zichzelf vol 
gooit met drank, terwijl hij voor een lege kerk staat 

te preken. Als het hoofd van zijn bisdom hem uit 
zijn functie dreigt te zetten, roept Stig de hulp in 
van zangeres Lena. Lena treurt nog altijd om het 
verlies van haar geliefde Daniel – de dirigent – maar 
gaat moedig verder, al is het maar vanwege hun 
pasgeboren zoon Jakob. 

Vol passie stort ze zich op haar nieuwe taak als 
dirigent om zo met de hulp van een nieuw zangkoor 
de kerk weer vol te krijgen. In de hoop dat hemelse 
muziek weer verbindt en in het dorp voor een won-
der zal zorgen.

Zweden 2015 134 min. Regie Kay Pollak Met 
Frida Hallgren, Jakob Oftebro, Niklas Falk, Maria Sid
     11 T/M 29 AUGUSTUS  3at

Dr. Robert Laing is de nieuwste bewoner 
in een luxueuze wolkenkrabber. Al snel 
vindt hij aansluiting bij het sociale leven 

van de flatgemeenschap en ontdekt hij de com-
plexe verhoudingen ervan. De bovenste etages 
zijn voor welgestelde bewoners, de lagere voor 
de minder bedeelden. Als de spanningen tussen 
de verdiepingen oplopen, worden de openbare 
ruimtes van het gebouw strijdtoneel van een 
ware klassenstrijd. De druk groeit voor Laing 
om partij te kiezen. 

Het verhaal speelt zich af in een retro-futuristische 
versie van de jaren zeventig en levert met de uit-
bundige art-direction een visueel spektakel af. Lang 
werd gedacht dat de roman van Ballard uit 1975 
onverfilmbaar zou zijn, maar de critici zijn het erover 
eens dat het regisseur Wheatley goed gelukt is om 
het verhaal van een nachtmerrie in een wolkenkrab-
ber neer te zetten.

Verenigd Koninkrijk 2015 112 min. Regie 
Ben Wheatley Met Tom Hiddleston, Jeremy 
Irons, Sienna Miller, Luke Evans, Elisabeth Moss
     5 T/M 9 AUGUSTUS  4st

Jacques Arnault (Vincent Lindon), hoofd van 
de non-profitorganisatie ‘Move for Kids’, 
bereidt een humanitaire bliksemactie voor 

in een Afrikaans land. Hij wil driehonderd jonge 
weeskinderen, die het slachtoffer zijn van de 
burgeroorlog, evacueren. De hele operatie, 
gebaseerd op een waargebeurde gebeurtenis, 
verloopt echter niet zonder slag of stoot en 
levert een reeks morele dilemma’s op.

Een gecharterd vliegtuig moet de groep naar 
Frankrijk brengen, waar de kandidaat-adoptieouders, 

die de hele actie financieren, hen opwachten. Samen 
met een ploeg vrijwilligers – artsen, brandweerlie-
den, verpleegsters, vriendin Laura, en Françoise, de 
journaliste die de hele operatie moet verslaan – stort 
Jacques zowel zijn organisatie als de kinderen in een 
gevaarlijk avontuur. Niets verloopt zoals verwacht, 
zowel in de regio als bij ‘Move for Kids’ zelf, waardoor 
de spanningen steeds hoger oplopen.

Regisseur Joachim Lafosse (‘Nue Propriété’, ‘À 
Perdre la Raison’) maakte met ‘Les Chevaliers Blancs’ 
een beklemmende en indringende film over wereld-
politiek. De film werd onder andere geselecteerd 
voor de filmfestivals van San Sebastián en Rotterdam 
en won op het filmfestival van Toronto de prijs voor 
Beste Regisseur.

België, Frankrijk, 2015 112 min. Regie 
Joachim Lafosse Met Vincent Lindon, Louise 
Bourgoin, Valérie Donzelli, Reda Kateb
     11 T/M 17 AUGUSTUS 3gt

Wanneer de blik van de Russische kok 
Nikolai kruist met die van de Griekse 
Varya, ontstaat er vuurwerk. Zij zit 

aan de bar en hij kijkt haar aan vanuit de keu-
ken. Er is onmiddellijk sprake van een vonk en 
sterker nog: het is liefde op het eerste gezicht. 
De twee gaan een enorm gepassioneerde, maar 
ook turbulente en zelfs destructieve relatie met 
elkaar aan. Het is echte, onstuimige liefde, die 
helaas ook gepaard gaat met zeer heftige con-
flicten. De grens tussen gepassioneerde liefde 
en destructieve obsessie blijkt flinterdun.

Dit was dan ook een van de onderwerpen die 
regisseuse Paloma Aguilera Valdebenito (Amsterdam, 
1982) wilde onderzoeken: waar ligt de grens tussen 
een gezonde en een ongezonde relatie en is deze 
wel zo zwart-wit? Ze zegt: ‘Ik wil laten zien hoe de 

liefde ons ontmaskert en onze kwetsbare kanten 
blootlegt: de passie, de verbondenheid, de moed te 
laten zien wie je echt bent, maar ook de keerzijde 
van die kwetsbaarheid: de angst, onzekerheid en de 
worsteling tussen autonomie en afhankelijkheid. Het 
tegenstrijdige, vaak onlogische gedrag van mensen 
als ze op hun kwetsbaarst zijn, is iets wat me altijd 
gefascineerd heeft.’

De meeslepende film – deels opgenomen in Am-
sterdam – over een turbulente relatie werd geprodu-
ceerd door de Nederlandse producent Topkapi. Hij 
ontving steun van het Filmfonds, Mediafonds, CoBO, 
VPRO en NTR in het kader van De Oversteek – speciaal 
om beginnende regisseurs zoals Aguilera Valdebenito 
(afgestudeerd aan de Amsterdamse Filmacademie) 
te helpen hun eerste speelfilm te realiseren. In 2013 
regisseerde Aguilera Valdebenito een aflevering voor 
de Van God Los-serie en momenteel schrijft, regis-
seert én acteert ze. Wij kijken al uit naar meer moois 
van dit multitalent!

Nederland, Frankrijk 2015 101 min. Regie 
Paloma Aguilera Valdebenito Met Naomi 
Velissariou, Danil Vorobyev
     18 T/M 24 AUGUSTUS  3gsth

In Ostia, een deelgemeente van Rome, zijn 
er plannen om het ‘Las Vegas van Italië’ te 
doen verrijzen. In een kluwen van corrupte 

belangen zijn verschillende partijen betrokken: 
de staat, van hoge ambtenaren tot parlementa-
riërs en zelfs ministers, het Vaticaan, de maffia 
en families. Ze cirkelen als aasgieren boven het 
megalomane vastgoedproject om een zo groot 
mogelijk stuk van de taart voor zich te claimen, 
totdat een brutale confrontatie tussen de ver-
schillende geïnteresseerden onvermijdelijk blijkt. 
In een periode van acht dodelijke novemberda-

gen stort het kaartenhuis in elkaar, met enkele 
genadeloze afrekeningen tot gevolg. 

Italiaanse thriller over een Rome verscheurd door 
maffia en corruptie, van regisseur Stefano Sollima (de 
serie ‘Gomorra’, ‘Romanzo Criminale’). Gebaseerd op 
het gelijknamige boek van Carlo Bonini en Giancarlo 
De Cataldo, geïnspireerd door ware gebeurtenissen.

Italië, Frankrijk 2015 125 min. Regie Stefano 
Sollima Met Pierfrancesco Favino, Elio Germano, 
Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta 
Scarano
     25 T/M 30 AUGUSTUS  4gst

Ben is de vader van zes jonge kinderen. 
Samen met zijn gezin leeft hij een idyl-
lisch bestaan, volledig geïsoleerd van de 

samenleving in de prachtige bossen van de Pa-
cific Northwest in de VS. Een meeslepend en 
komisch drama, geregisseerd door Matt Ross 
(een regisseur die bekend werd van zijn werk 
als acteur in onder andere ‘American Psycho’ 
en ‘The Aviator’). Viggo Mortensen (‘The Lord 
of the Rings’, ‘The Road’) schittert als de toe-
gewijde vader van het grote gezin.

Ben voedt zijn kinderen op een nogal oncon-
ventionele manier op: hij geeft ze zelf thuis les en 
creëert een eigen, veilige omgeving voor ze. Wan-

neer zich een tragedie voordoet, is hij verplicht zijn 
zelf gecreëerde paradijs te verlaten. Geconfronteerd 
met de echte wereld begint Ben aan de uitdaging 
om de opvoeding van zijn kinderen voort te zetten. 
Het kroost komt terecht in een wereld waarvoor ze 
nooit zijn klaargestoomd. 

De film ontstond uit de gedachte dat ouders in 
de huidige maatschappij voor waanzinnig veel lastige 
keuzes komen te staan en het nog niet zo eenvoudig 
is om een kind op te voeden. Laat staan zes! 

Op het Filmfestival van Cannes won Ross de award 
voor Beste Regisseur in de sectie ‘Un Certain Regard’. 
Voor ‘Captain Fantastic’ werkte hij samen met direc-
tor of photography Stéphane Fontaine, die we nog 
kennen van ‘Un Prophète’ van Jacques Audiard. Dit 
resulteerde in prachtige, magische beelden tegen de 
achtergrond van het noordwesten van de VS.

Verenigde Staten 2015 118 min. Regie 
Matt Ross Met Viggo Mortensen, George 
MacKay, Samantha Isler
     WO 31 AUGUSTUS 21.00 UUR  3ta

Christian keert na een jarenlang verblijf 
in Amerika terug naar zijn ouderlijk huis 
voor het huwelijk van zijn vader Henry 

met de veel jongere Anna. Het weerzien tussen 
vader en zoon verloopt stroef. Beklemmend fa-
miliedrama van de Australische regisseur Simon 
Stone, de nieuwe huisregisseur van Toneelgroep 
Amsterdam. 

Vlak voor de bruiloft gaat Christian op bezoek 
bij zijn jeugdvriend Oliver en ontmoet er zijn vrouw 
Charlotte, dochter Hedvig en vader Walter die bij hen 
woont. Door een argeloze opmerking van zijn vader 

over Charlotte doet hij een schokkende ontdekking. 
Christian, gekweld door herinneringen aan zijn over-
leden moeder en zelf ongelukkig in de liefde, besluit 
dat hij niet langer met leugens wil leven. Zonder de 
gevolgen te overzien, gaat hij de confrontatie met 
zijn vriend en vader aan.

‘The Daughter’ is een aangrijpend familiedrama 
met Sam Neill en Oscarwinnaar Geoffrey Rush, gere-
gisseerd door de internationaal gevierde Australische 
theatermaker Simon Stone en gebaseerd op zijn eer-
dere toneelbewerking van Henrik Ibsens ‘De Wilde 
Eend’. Binnenkort gaat hij aan de slag als huisregisseur 
van Toneelgroep Amsterdam. De Britse krant The 
Guardian vergelijkt ‘The Daughter’ met het werk van 
Jane Campion en geeft de film alvast vier sterren. 

Australië, 2015 96 min. Regie Simon Stone
Met Geoffrey Rush, Sam Neill, Miranda Otto
     WO 31 AUGUSTUS 21.15 UUR   3th

THE DAUGHTER

‘Een voorbeeld van hoe interventie in ontwikkelings-
landen helemaal misgaat.’ The Hollywood Reporter

LES CHEVALIERS BLANCS

OUT OF LOVE

NIEUWE FILMS

Ook te zien op:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL/FILMTHUIS

CAPTAIN FANTASTIC

SUBURRA

DUKHTAR

HIGH-RISE

★★★★ ‘Roman 
“High-Rise” blijkt tóch 
niet onverfilmbaar. Dit 
drama is zowel zompig 
en smerig als mooi en 

opwindend’ de Volkskrant
★★★★ ‘Perfecte 

metafoor voor Brexit’ NRC
★★★★ The Telegraph

Een goed verteld verhaal, 
balancerend tussen spanning 
en delicate emoties. – Variety

HEAVEN ON EARTH

★★★★ ‘Captain Fantastic: a heart-wrenching look at 
an unconventional “hippie” family’ The Guardian

★★★★ de Volkskrant 'Esthetische thriller' 
★★★★ The Guardian 'Zou ook als tv-serie werken'

★★★★ NRC ‘Sterk Romeins maffiadrama‘
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DO 11 AUGUSTUS 
13:30 Café Society
13:45 Finding Dory
14:00 Heaven on Earth
15:25 Absolutely Fabulous
15:55 Dukhtar
16:35 Kiki, El Amor Se Hace
17:15 The Red Turtle
17:50 Samuel in the Clouds
18:45 Dukhtar
19:00 Café Society
19:25 Chronic
20:40 Les Chevaliers Blancs
20:55 Absolutely Fabulous
21:20 Neon Bull

VR 12 AUGUSTUS 
13:30 Chronic
13:45 Café Society
14:00 Finding Dory
15:25 The Red Turtle
15:40 Absolutely Fabulous
16:10 Les Chevaliers Blancs
17:10 The Man Who Knew Infinity
17:30 Café Society
19:00 Chronic
19:20 Dukhtar
19:35 Café Society
20:55 Heaven on Earth
21:15 Neon Bull
21:30 Absolutely Fabulous

ZA 13 AUGUSTUS 
13:30 Amsterdam Wildlife
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 Finding Dory
14:50 Café Society
15:35 Absolutely Fabulous
16:10 Dukhtar
16:45 Heaven on Earth
17:25 The Red Turtle
18:10 Samuel in the Clouds
19:10 Café Society
19:25 Neon Bull
19:45 Chronic
21:10 Absolutely Fabulous
21:25 Les Chevaliers Blancs
21:40 Café Society

ZO 14 AUGUSTUS 
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 The Man Who Knew Infinity
12:30 Compostella
12:50 Amsterdam Wildlife
13:25 Dukhtar
14:15 Finding Dory
14:30 Café Society
15:20 Absolutely Fabulous
16:25 Neon Bull
16:40 Chronic
17:10 The Red Turtle
18:25 Café Society
18:40 Heaven on Earth
18:55 Absolutely Fabulous
20:25 Voorpremiere: Julieta
20:40 Les Chevaliers Blancs
21:15 Kiki, El Amor Se Hace

MA 15 AUGUSTUS 
13:30 Dukhtar
13:45 Finding Dory
14:00 Café Society
15:25 Amsterdam Wildlife
15:55 Absolutely Fabulous
16:10 Heaven on Earth
16:50 Les Chevaliers Blancs
17:40 The Red Turtle
19:10 Chronic
19:25 Café Society
21:05 Departure
21:20 Absolutely Fabulous
21:35 Neon Bull

DI 16 AUGUSTUS 
13:30 Finding Dory
13:45 Heaven on Earth
14:00 Café Society
15:40 Dukhtar
16:00 Les Chevaliers Blancs
16:20 Neon Bull
17:35 The Red Turtle
18:45 Dukhtar
19:00 Café Society
19:20 Chronic
20:40 Les Chevaliers Blancs
20:55 Absolutely Fabulous
21:15 Liz in September

WO 17 AUGUSTUS 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Café Society
14:00 Dukhtar
15:15 Finding Dory
15:40 Chronic
15:55 Les Chevaliers Blancs
17:25 Dukhtar
17:40 Samuel in the Clouds
18:25 Heaven on Earth
19:20 Café Society
19:35 Chronic
21:00 Julieta
21:15 Absolutely Fabulous
21:30 Neon Bull

DO 4 AUGUSTUS 
13:30 The Red Turtle
13:45 Chronic
14:00 Absolutely Fabulous
15:15 Finding Dory
15:40 Samuel in the Clouds
15:55 Neon Bull
17:15 Absolutely Fabulous
17:30 Compostella
18:30 The Man Who Knew Infinity
19:15 Chronic
19:30 Samuel in the Clouds
20:40 Absolutely Fabulous
21:00 Neon Bull
21:15 Kiki, El Amor Se Hace

VR 5 AUGUSTUS 
13:30 Amsterdam Wildlife
13:45 Chronic
14:00 Finding Dory
14:50 Neon Bull
15:40 Absolutely Fabulous
16:10 Samuel in the Clouds
16:50 Een Man Die Ove Heet
17:30 The Red Turtle
17:45 Kiki, El Amor Se Hace
19:10 Neon Bull
19:25 Absolutely Fabulous
19:50 Chronic
21:10 The Man Who Knew Infinity
21:25 High-Rise
21:45 Manglehorn

ZA 6 AUGUSTUS 
13:30 Finding Dory
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 The Man Who Knew Infinity
15:30 Absolutely Fabulous
15:45 Samuel in the Clouds
16:10 Een Man Die Ove Heet
17:15 The Red Turtle
17:30 A Hologram For The King
18:45 Chronic
19:00 Neon Bull
19:30 Absolutely Fabulous
20:40 High-Rise
21:00 Kiki, El Amor Se Hace
21:20 Voorpremiere: Café Society

ZO 7 AUGUSTUS 
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Een Man Die Ove Heet
11:30 Absolutely Fabulous
12:45 Amsterdam Wildlife
13:20 The Red Turtle
13:35 Chronic
14:10 Finding Dory
15:10 Absolutely Fabulous
15:30 Neon Bull
16:20 Kiki, El Amor Se Hace
17:00 Compostella
17:30 Samuel in the Clouds
18:25 Neon Bull
19:00 Absolutely Fabulous
19:15 Chronic
20:25 Race
20:50 Elle
21:10 High-Rise

MA 8 AUGUSTUS 
13:30 Samuel in the Clouds
13:45 Absolutely Fabulous
14:00 Chronic
15:00 Finding Dory
15:35 Manglehorn
15:55 The Man Who Knew Infinity
17:10 Absolutely Fabulous
17:35 The Red Turtle
18:30 Kiki, El Amor Se Hace
19:00 Neon Bull
19:25 Absolutely Fabulous
20:35 High-Rise
21:00 Inside the Chinese closet
21:15 Chronic

DI 9 AUGUSTUS 
13:30 Samuel in the Clouds
13:45 Finding Dory
15:00 Absolutely Fabulous
15:55 Chronic
16:10 High-Rise
16:50 The Man Who Knew Infinity
17:50 The Red Turtle
18:30 Film & Food: Julieta
18:35 Chronic
19:00 Neon Bull
19:35 Absolutely Fabulous
21:00 All about E
21:25 Kiki, El Amor Se Hace

WO 10 AUGUSTUS 
13:30 Amsterdam Wildlife
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 Chronic
14:50 Finding Dory
15:30 Neon Bull
15:55 Absolutely Fabulous
17:00 Kiki, El Amor Se Hace
17:30 Samuel in the Clouds
18:45 Chronic
19:00 Dukhtar
19:15 Neon Bull
20:40 Café Society
20:55 Absolutely Fabulous
21:15 The Man Who Knew Infinity

DO 25 AUGUSTUS 
13:30 Julieta
13:45 La Pazza Gioia
14:00 Finding Dory
15:30 Café Society
16:05 Angry Indian Goddesses
16:20 Dukhtar
17:25 Absolutely Fabulous
18:45 La Pazza Gioia
19:00 Café Society
19:25 Julieta
20:55 Angry Indian Goddesses
21:10 Suburra
21:25 Absolutely Fabulous

VR 26 AUGUSTUS 
13:30 Julieta
13:45 La Pazza Gioia
14:00 Finding Dory
15:30 Café Society
16:00 Dukhtar
16:15 Angry Indian Goddesses
17:25 The Red Turtle
17:55 Amsterdam Wildlife
19:00 Angry Indian Goddesses
19:15 La Pazza Gioia
19:30 Julieta
21:15 Suburra
21:30 Café Society
21:45 Absolutely Fabulous

ZA 27 AUGUSTUS 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Café Society
14:00 La Pazza Gioia
15:15 Finding Dory
15:40 Julieta
16:20 Heaven on Earth
17:25 Absolutely Fabulous
17:40 Dukhtar
19:00 Café Society
19:15 La Pazza Gioia
19:40 Julieta
20:55 Suburra
21:30 Angry Indian Goddesses
21:45 Absolutely Fabulous

ZO 28 AUGUSTUS 
11:00 Casper en Emma op Safari
11:15 Heaven on Earth
11:30 Julieta
12:45 Finding Dory
13:30 Absolutely Fabulous
13:55 Café Society
14:55 Amsterdam Wildlife
15:20 Julieta
15:50 La Pazza Gioia
16:45 Angry Indian Goddesses
17:20 The Red Turtle
18:20 La Pazza Gioia
19:05 Julieta
19:20 Café Society
20:40 Angry Indian Goddesses
21:05 Suburra
21:20 Dukhtar

MA 29 AUGUSTUS 
13:30 Julieta
13:45 Angry Indian Goddesses
14:00 La Pazza Gioia
15:30 Café Society
16:00 Suburra
16:20 Heaven on Earth
17:25 Absolutely Fabulous
18:30 Angry Indian Goddesses
19:00 Café Society
19:15 Julieta
20:45 La Pazza Gioia
21:00 Viva
21:15 Absolutely Fabulous

DI 30 AUGUSTUS 
13:30 Café Society
13:45 La Pazza Gioia
14:00 Julieta
15:25 Angry Indian Goddesses
16:00 Suburra
16:15 Dukhtar
17:45 Amsterdam Wildlife
18:30 Film & Food:   
 Ants on a Shrimp
18:40 Absolutely Fabulous
19:00 Julieta
19:15 Café Society
21:00 La Pazza Gioia
21:15 Girls lost

WO 31 AUGUSTUS 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Julieta
14:00 Finding Dory
15:15 Café Society
15:45 Angry Indian Goddesses
16:15 Absolutely Fabulous
17:15 Ants on a Shrimp
18:45 La Pazza Gioia
19:20 Julieta
21:00 Captain Fantastic
21:15 The Daughter
21:30 Café Society

DO 18 AUGUSTUS 
13:30 Café Society
13:45 Finding Dory
14:00 Julieta
15:25 Out of Love
15:55 Heaven on Earth
16:10 Absolutely Fabulous
17:30 The Red Turtle
18:45 Dukhtar
19:00 Julieta
19:20 Café Society
20:40 Out of Love
21:00 Absolutely Fabulous
21:15 Chronic

VR 19 AUGUSTUS 
13:30 Julieta
13:45 Out of Love
14:00 Finding Dory
15:30 Café Society
15:50 Chronic
16:15 Dukhtar
17:25 The Man Who Knew Infinity
17:40 Samuel in the Clouds
19:00 Out of Love
19:15 Julieta
19:35 Café Society
21:00 Heaven on Earth
21:15 Absolutely Fabulous
21:30 Julieta

ZA 20 AUGUSTUS 
13:30 Amsterdam Wildlife
13:45 Casper en Emma op Safari
14:00 Café Society
14:50 Julieta
15:30 Finding Dory
15:55 Heaven on Earth
16:50 Chronic
17:40 Absolutely Fabulous
18:45 Julieta
19:00 Dukhtar
19:30 Out of Love
20:45 Café Society
21:00 Absolutely Fabulous
21:30 Openluchtfilm in Dudokpark
 zie pagina 1
21:35 Julieta

ZO 21 AUGUSTUS 
11:00 Julieta
11:15 Een Man Die Ove Heet
11:30 Casper en Emma op Safari
13:00 Amsterdam Wildlife
13:20 Dukhtar
13:35 Finding Dory
14:20 Julieta
15:15 Café Society
15:45 Absolutely Fabulous
16:20 Out of Love
17:10 Compostella
17:35 Dukhtar
18:30 Julieta
19:10 Café Society
19:30 Chronic
20:30 Heaven on Earth
21:05 Absolutely Fabulous
21:25 Out of Love

MA 22 AUGUSTUS 
13:30 Dukhtar
13:45 Finding Dory
14:00 Julieta
15:25 Café Society
15:55 Out of Love
16:10 Heaven on Earth
17:20 Chronic
19:00 Café Society
19:15 Julieta
19:30 Out of Love
20:55 Theo & Hugo
21:15 Absolutely Fabulous
21:35 Chronic

DI 23 AUGUSTUS 
13:30 Café Society
13:45 Finding Dory
14:00 Julieta
15:25 Out of Love
15:55 Chronic
16:10 Heaven on Earth
17:30 Dukhtar
18:35 Out of Love
19:00 Julieta
19:25 Café Society
20:40 Tru Love
21:00 Absolutely Fabulous
21:20 Dukhtar

WO 24 AUGUSTUS 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Café Society
14:00 Julieta
15:15 Finding Dory
15:40 Dukhtar
16:00 Out of Love
17:25 Samuel in the Clouds
17:40 The Red Turtle
18:45 Absolutely Fabulous
19:00 La Pazza Gioia
19:30 Café Society
20:35 Julieta
21:15 Angry Indian Goddesses
21:30 Chronic

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor € 6,50
n Gay en Lesbian films

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

LIKE ONS OP FACEBOOK.
DAT VINDEN WE LEUK!
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.

See All You Can See 
met               

Wij accepteren alleen pin!

4 t/m 31 augustus 2016

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

Verkrijgbaar via 
www.cineville.nl/pas

* Specials uitgezonderd:
Film & Food op 9, 30 augustus en 13 september 

Meryl Streep kruipt in de huid van Florence 
Foster Jenkins, de New Yorkse erfgename 
die begin 20ste eeuw furore maakte als de 

slechtste operazangeres aller tijden. Van de regisseur 
van ‘Philomena’ en ‘The Queen’.

‘Florence Foster Jenkins’ vertelt het waargebeurde 
verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse 
societydame (heerlijk overtuigend neergezet door Meryl 
Streep) die er alles aan deed om haar droom, een groots 
zangeres worden, uit te laten komen. 

De stem die ze in haar hoofd hoorde, was prachtig, 
maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. Haar 
echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield (Hugh Grant), 
een aristocratische Engelse acteur, was vastbesloten om 
zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. 
Wanneer Florence besluit een openbaar concert in Car-

negie Hall te geven, komt hij voor de grootste uitdaging 
van zijn leven te staan.

GB, 2016 110 min. Regie: Stephen Frears
Met Meryl Streep, Hugh Grant
     DI 13 SEPTEMBER VANAF 18.30 UUR  1t

‘Florence Foster Jenkins’ gaat donderdag 22 
september uit in Nederland, maar is dinsdag 
13 september alvast te zien in combinatie 

met een heerlijke maaltijd tijdens onze Film&Food 
special. De prijs voor de film, het eten en twee drank-
jes 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.

Nathalie is filosofiedocente aan een Parijs ly-
ceum. Ze is gepassioneerd over haar werk en 
houdt ervan om om de theorieën aan haar 

leerlingen over te brengen. Ze is getrouwd, heeft 

twee kinderen en verdeelt haar leven over haar fa-
milie, haar ex-leerlingen en haar zeer bezitterige 
moeder. Tot op een dag haar man haar komt ver-
tellen dat hij haar verlaat voor een andere vrouw. 
Nathalie wordt plotseling geconfronteerd met een 
nieuwe vrijheid en ziet zich genoodzaakt zichzelf 
opnieuw uit te vinden.

‘L’Avenir’ is een film van Mia Hansen-Løve (‘Le Père de 
Mes Enfants’, ‘Un Amour de Jeunesse’) met een fantas-
tische hoofdrol van Isabelle Huppert die pas nog in Paul 
Verhoevens ‘Elle’ te zien was. De overige cast bestaat 
uit André Marcon, Edith Scob en Roman Kolinka. De film 
ging dit jaar in première op het Internationaal Filmfesti-
val van Berlijn, waar de film de Zilveren Beer won voor 
Beste Regie.

Frankrijk, 2016 100 min. Regie Mia Hansen-
Løve Met Isabelle Huppert, André Marcon, Roman 
Kolinka
     VANAF WO 7 SEPTEMBER  1t

MERYL STREEP & HUGH GRANT IN:

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

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?
aan- en verkoop begeleiding

L’AVENIR

FLORENCE FOSTER JENKINS

Japan, januari 2015: een van de beste restaurants ter wereld, het in 
Kopenhagen gevestigde NOMA met zijn beroemde en charismatische 
chef-kok René Redzepi, verhuist voor een periode van vijf weken naar 

Tokio voor een uniek culinair experiment. NOMA staat bekend om zijn 
dogmatische aanpak van koken met natuurlijke ingrediënten uit de omge-
ving van het restaurant. Is Redzepi in staat om binnen een korte periode 
met voor hem nog onbekende Japanse ingrediënten een 14-gangen menu 
te creëren dat ‘World’s Best Restaurant’-waardig is?

‘Ants on a Shrimp’ is een unieke en spannende fooddocumentaire over een 
van de, volgens Time Magazine, meest invloedrijke mensen ter wereld die samen 
met zijn team het grootste culinaire experiment uit zijn leven aangaat.

‘Ants on a Shrimp’ gaat donderdag donderdag 1 
september officieel uit in Nederland, maar is 
dinsdag 30 augustus alvast bij ons te zien tijdens 

Film & Food in combinatie met een heerlijke maaltijd.
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.

Nederland, 2016 88 min. Regie Maurice Dekkers
     DI 30 AUGUSTUS VANAF 18.30 UUR  3at

ANTS ON A SHRIMP

‘The best food movie that I have seen’ 
★★★★★ Sydney Scoop
‘Dekkers manages to get your mouth watering
’ Screen Daily


