
Woensdag
Voorpremière-avond

Woensdagavond betekent bij ons voor-
première-avond! Kaartjes zijn alleen die 

avond slechts € 6,50!

De voorpremières deze maand:

Een heerlijke maaltijd met aansluitend een 
voorpremière van ‘A walk in the woods’ 
met Robert Redford.

Na reizen over de hele wereld vindt schrijver Bill 
Bryson (Robert Redford) het tijd voor een trip door 
thuisland Amerika. Hij kiest de Appalachian Trail: ’s 
werelds langste wandelpad van 3500 km door de 
Amerikaanse wildernis. Bills vrouw (Emma Thompson) 
vindt het maar niks.

Naar een hilarisch reisverhaal van bestsellerschrij-
ver Bill Bryson.

‘A walk in the woods’ gaat 17 december in Nederland 
in première (zie ook pagina 3), maar is dinsdag 15 de-
cember te zien in combinatie met een lekkere maaltijd 
tijdens onze Film&Food special. De prijs voor de film, 
het eten en twee drankjes is slechts € 24,50. Voor 
meer informatie, zie www.filmtheaterhilversum.nl.

       di 15 dec. vanaf 18.30 

Tussen 18.30 en 19.30 uur wordt de maaltijd ge-
serveerd. Om 20.30 uur start de film.

New York, begin jaren vijftig. Therese Bel-
livet (Rooney Mara) is verkoopassistente 
in een chic New Yorks warenhuis. Ze is 

in de twintig, heeft een hekel aan haar baantje 
– ze wil fotograaf worden – en heeft een vriend 
voor wie ze geen liefde voelt. Ze droomt van een 
ander, meer vervullend leven. Op een dag staat 
de prachtige en elegante Carol, een verleidelijke 
vrouw van in de dertig, voor haar toonbank. 
Carol is op zoek naar een kerstcadeau voor haar 
dochtertje en plaatst een bestelling bij Therese. 
De timide Therese is volledig overrompeld door 
haar verschijning. 

Als Carol weg is, vindt Therese haar handschoe-
nen op de toonbank. Therese neemt contact met 
haar op en al snel zitten de twee vrouwen samen te 
lunchen. De vonk slaat onmiddellijk over en als de 
onschuld van hun eerste ontmoeting vervaagt, wordt 

hun verbondenheid dieper.
Carol, een rijke en verveelde huisvrouw, zit gevan-

gen in een mislukt huwelijk met een duffe zakenman. 
Als haar verhouding met Therese aan het licht komt, 
neemt Carols echtgenoot wraak door haar geschikt-
heid als moeder aan te vechten en dreigt hij haar 
dochtertje voor altijd van haar af te nemen. Carol 
en Therese voelen zich gedwongen de situatie te 
ontvluchten en ondernemen een spontane reis door 
Amerika. Een onverwachte gebeurtenis gooit hun 
beider levens overhoop.

‘Carol’ – een aangrijpend en meeslepend liefdes-
verhaal waarin twee mensen vechten om gelukkig te 
mogen zijn – is gebaseerd op het gelijknamige boek 

Vanaf donderdag 3 december geeft de 
Cinevillepas toegang tot alle* films in 
Filmtheater Hilversum én ook nog eens 

in 37 andere filmtheaters door heel Nederland. 

Bestel je pas op www.cineville.nl/pas. Nadat je de 
pas hebt besteld, ontvang je per mail een tijdelijke 
Cinevillepas, waarmee je dezelfde dag nog naar de 
film kan. Let op: de Cinevillepas is alleen te koop op 
www.cineville.nl/pas en niet bij ons aan de kassa.

Nadat Thomas Rosenboom voor ‘Publieke 
werken’ zijn tweede Libris Literatuur Prijs 
won, groeide deze meesterlijke roman uit 

tot een ongekende bestseller: er zijn al meer dan 
400.000 exemplaren van verkocht. En nu, zestien 
jaar na verschijning, is het boek eindelijk verfilmd.

Amsterdam, eind negentiende eeuw. Als viool-
bouwer Walter Vedder (Gijs Scholten van Aschat) in 
de krant leest dat er op de plek van zijn huis – recht 
tegenover het net opgeleverde Centraal Station van 
Amsterdam – een groot hotel gebouwd gaat wor-
den, ruikt hij meteen geld. De eigenaren van het te 

bouwen Victoria Hotel zullen hem immers uit moeten 
kopen. Hij besluit hard te onderhandelen – zonder 
hem immers geen Victoria Hotel – en vraagt vijftig-
duizend gulden in plaats van de geboden twintig.

In dezelfde tijd, maar dan in het Drentse Hooge-
veen, heeft zijn neef en apotheker Anijs (Jacob Der-
wig) zich door ongeoorloofd medisch handelen flink 
in de nesten gewerkt. Hij zoekt een uitweg. Niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor een groep arme 
turfstekers die hij een toekomst in Amerika heeft 
beloofd. Maar dat kost een vermogen. Als Anijs en 
zijn neef elkaar spreken, lijkt de oplossing voor zijn 
probleem nabij. Vedder staat immers op het punt een 
kapitaal te verwerven voor zijn huis en heeft daarmee 
meteen een mooi project om zijn geld in te investeren. 
Bevlogen – of is het hoogmoed? – beramen de twee 
een plan om het onderste uit de kan te halen. Met 
tragische gevolgen van dien.

Regisseur Joram Lürsen las in 1999 – toen het net 
uit was, en nog voordat Lürsen zijn eerste speelfilm 
maakte – Thomas Rosenbooms boek, en werd zo 
meegezogen in het verhaal dat hij meteen moest 
denken aan een film. Na het maken van ‘In oranje’ 
en de kaskraker ‘Alles is liefde’ zag hij zijn droom in 
vervulling gaan. Schrijver Thomas Rosenboom zelf 
vindt het prachtig dat zijn boek eindelijk verfilmd is 

en wel ’grootser en meeslepender dan ik ooit had 
durven dromen’.

Violiste Janine Jansen heeft de titelmuziek voor de 
film verzorgd. In de film zijn delen te horen van het 
Brahms vioolconcert, waarvan de opnames afgelopen 
januari in Rome plaatsvonden.

Nederland, 2015•115 min.•Regie Joram Lürsen
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas 
Roosenboom•Met Gijs Scholten van Aschat, Jacob 
Derwig en Rifka Lodeizen

       vanaf 9 december  4tg

De broers Gummi en Kiddi leven in een 
afgelegen vallei in IJsland. De rammen 
van de twee schapenboeren behoren tot 

de beste van het land en wonnen al diverse 
prijzen. Hoewel ze hun land en levensstijl delen, 
spreken de koppige mannen al veertig jaar niet 
meer met elkaar. 

Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten 
alle dieren in de vallei willen ruimen, verzetten ze zich 
ieder op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer 
en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met 
de autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare 
schapen te redden, moeten de broers echter wel 
samenwerken.

‘Rams’ – vol prachtige IJslandse natuur – is een 
heerlijk droogkomisch drama over twee koppige 
broers die elkaar al 40 jaar niet spreken, totdat ze hun 

prijswinnende rammen dreigen te verliezen. ‘Rams’ 
werd op het Filmfestival van Cannes bekroond met 
de Un Certain Regard-prijs. Juryvoorzitter Isabella 
Rossellini stak haar bewondering niet onder stoelen 
of banken: ‘Deze film behandelt op een meesterlijke 
en tragikomische wijze de natuurlijke band tussen 
mens en dier’. Inmiddels heeft regisseur Grímur Há-
konarson, die zelf in zijn jeugd veel op het IJslandse 
platteland werkte – ook een Oscarnominatie te pak-
ken. Pakkend en met een heerlijk gevoel voor droge 
humor brengt hij het IJslandse boerenleven in beeld.

IJsland, 2015•93 min.•Regie Grímur Hákonarson
Met Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, 
Charlotte Bøving

       vanaf 9 december  3ht

Dat vrouwen net als mannen stemmen 
als er op het politieke vlak iets te kiezen 
valt, vinden wij heel gewoon. Maar aan 

het begin van de vorige eeuw hebben vrouwen 
voor dit recht een hevige strijd moeten voeren. 
In het inspirerende en soms hartverscheurende 
drama ‘Suffragette’ zijn we daar getuige van. 
De Londense Maud (Carey Mulligan) werkt al 
vanaf haar zevende jaar in een vochtige, ge-
vaarlijke wasserij waar ongelukken en ziektes 
schering en inslag zijn. Ze trouwt met Sonny 
(Ben Whishaw), ook een arbeider uit de wasserij, 
die haar enige bescherming kan bieden tegen 
de uitbuitende baas. 

In de maatschappij is ondertussen de Suffragette-
beweging opgericht door Emmeline Pankhurst (Meryl 
Streep), een vrouw uit de hogere klassen. De vrou-
wen vragen al tientallen jaren om stemrecht, wat 
door opeenvolgende regeringen steeds geweigerd 

is. Steeds meer vrouwen uit de werkende klasse slui-
ten zich aan bij de emancipatiebeweging en worden 
de ware frontsoldaten. Maar vreedzaam protest te-
gen hun ondergeschikte positie in de door mannen 
overheerste maatschappij levert niets op. De enige 
kans op verandering is radicalisering. 

Wanneer Maud een pakje moet wegbrengen, 
komt ze in een opstootje terecht waar ook een me-
dearbeidster uit de wasserij, Violet (Anne-Marie 
Duff), bij betrokken is. Maud is geschokt, maar ook 
geïnspireerd, en overtuigd door Violet sluit ze zich in 
het geheim bij de suffragettes aan in de hoop op een 
betere toekomst. Daarmee zet zij haar leven op het 
spel. Als vrouwen uit de wasserij gevraagd wordt om 

in het parlement over hun abominabele werkomstan-
digheden te vertellen, kan Violet niet spreken omdat 
ze door haar echtgenoot in elkaar is geslagen. Maud 
neemt haar plaats in. Met haar getuigenis maakt ze 
grote indruk en voor de eerste keer in haar leven 

heeft ze het gevoel te worden gehoord. 
Een paar maanden later echter wordt een wets-

voorstel voor vrouwenkiesrecht niet aangenomen. 
In het tumult dat dan ontstaat, worden de vrouwen 
door de politie geslagen en gearresteerd. Mauds man 
is razend omdat hij op hun zoon heeft moeten pas-
sen en Maud in de gevangenis belandde. Als Maud 
weigert de strijd voor rechtvaardigheid op te geven, 
gooit Sonny haar de deur uit en verbiedt haar hun 
zoon ooit nog te zien. 

Over deze meeslepende film, spannend als een 
thriller, zei Meryl Streep: ‘Iedere dochter zou deze 
geschiedenis moeten kennen, iedere zoon zou haar 
in zijn hart moeten schrijven.’

GB 2015•106 min.• Regie Sarah Gavron
Met Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena 
Bonham Carter, Ben Whishaw

       vanaf 2 december  3gt

‘De tweede speelfilm van de IJslandse regisseur 
Grímur Hákonarson is een schot in de roos en won 
de Un Certain Regard-prijs in Cannes.’
★★★★ De Filmkrant

* De pas geeft toegang tot al onze reguliere voorstel-
lingen. Met uitzondering van specials als The Ladies 
Night en Film&Food.

See All You Can See met                 in Filmtheater Hilversum!

TOP2000 

met muziekdocu’s!

16 december Carol ★ A walk in the woods
6 januari Joy

2 december: Suffragette ★ Steve Jobs 
 Pawn sacrifice
9 december: Publieke werken ★ Rams

Extra vroeg open rond 
Kerst en Oud en Nieuw!

Van maandag 21 december t/m donderdag 
31 december* gaan we al om 10.30 uur 
open en vertonen we om 11.00 uur al 

de eerste film! Kom dus lekker je kerstvakantie 
bij ons vieren.

*Met uitzondering van eerste en tweede kerst-
dag. Dan gaan we om 13.00 uur open en draait de 
eerste film om 13.30 uur.

van Patricia Highsmith (‘The talented Mr Ripley’) uit 
1952. Deze roman, deels autobiografisch en oor-
spronkelijk onder een pseudoniem gepubliceerd als 
‘The price of salt’, was haar tijd ver vooruit. Haar 
toenmalige uitgever weigerde Highsmiths tweede 
boek zelfs te publiceren vanwege de liefde die ze 
beschreef. Dit ondanks het feit dat ‘Strangers on the 
train’ mede door de verfilming van Hitchcock (1951) 
inmiddels een wereldwijde bestseller was. De Tweede 
Wereldoorlog was nog maar net voorbij en Amerika 
– gekenmerkt door gevoelens van zowel paranoia als 
optimisme – was (nog) uiterst conservatief. 

Regisseur Todd Haynes (‘Mildred Pierce’, I’m not 
there’) zette deze periode al eerder voortreffelijk 
neer in het voor vier Oscars genomineerde ‘Far from 
heaven’ (uit 2002, met Julianne Moore). Geschoten 
op 16 mm, met prachtige kleuren en oogstrelende 
jaren vijftig sets en kostuums, maakt Haynes van 
‘Carol’ een treffend, nostalgisch en intens portret 
van onderdrukte verlangens. Rooney Mara, die zelfs 
meerdere malen doet denken aan Audrey Hepburn, 
won in Cannes de Prijs voor Beste Actrice als de im-
mer twijfelende en onzekere Therese. De fenomenale 
en prachtige rol van Cate Blanchett – wie wordt er 
tijdens het zien van deze film niet verliefd op Carol ? 
– kan wel eens een derde Oscar voor haar betekenen. 
Een van de allermooiste liefdesverhalen van dit jaar!

GB, 2015•118 min.•Regie Todd Haynes
Naar het gelijknamige boek van Patricia 
Highsmith (‘The talented Mr Ripley’)
Met Cate Blanchett en Rooney Mara

       vanaf 16 december  3st

KERSTBRUNCH
Voor alleenstaanden
Op tweede kerstdag organiseren we traditiege-
trouw om 11.00 uur een feestelijke brunch voor 
alleenstaanden. Met aansluitend de film ‘A walk 
in the woods’. Brunch, drankjes + film: € 18,50

December
2015

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum
telefoon 035 623 54 66 (na 13.00 uur)
info@filmtheaterhilversum.nl
www.filmtheaterhilversum.nl

Volg ons ook op:      
     Filmtheater-Hilversum       @FilmHilversum

Deze krant is een uitgave van Stichting Filmtheater Hilversum

Tekst Luc Freijer en Anky Mulders
Eindredactie Aafke Moons
Artwork Fred Trappenburg

VANAF 3 DECEMBER ONBEPERKT NAAR DE FILM VOOR MAAR € 19,- PER MAAND!

Slechts € 19,- 

‘Prachtig gemaakt en 
ongelooflijk intelligent’ 
★★★★★ The Guardian  

Rams

Publieke werken

Suffragette
‘Sarah Gavrons Suffragette doet recht aan de bur-
gerrechtenbeweging en de grimmige strijd voor 
vrouwenkiesrecht.’ ★★★★ De Filmkrant

Zie pagina 4

Carol
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Laatste kans!

Laatste 
kans!

GAY FILM NIGHT

Youth [La giovinezza] 

KINDER- EN FAMILIEFILMSEl club

4 en 6 dec.
1

5 t/m 31 dec.
1

15 dec. t/m 1 jan.
1t

12 dec.
1

t/m 5 dec.
1

21, 28 en 30 dec.
1

29 dec.
1

28 dec.
3td

13 dec.
4s

t/m 2 jan.
1

In ‘By the sea’ schitteren Angelina Jolie en Brad Pitt 
voor het eerst sinds ‘Mr and Mrs Smith’ (2005) als 
echtpaar op het witte doek. 

De jaren zeventig. De Amerikaanse schrijver 
Roland (Brad Pitt) en zijn vrouw Vanessa 
reizen naar het zuiden van Frankrijk. In 

een rustig en pittoresk badplaatsje nemen ze 
hun intrek in een prachtig hotel. Niet alleen is 
Roland op zoek naar inspiratie voor zijn nieuwe 
boek, ook is het echtpaar toe aan rust. Hun hu-
welijk bevindt zich namelijk in een flinke crisis. 

Als ze tijdens hun vakantie in contact komen met het 
pasgetrouwde stel Lea en François, en dorpsbewo-
ners Michel en Patrice, worden Roland en Vanessa ge-
confronteerd met hun eigen onopgeloste problemen.

VS 2015•122 min.•Regie Angelina Jolie
Met Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent, 
Niels Arestrup en Melvil Poupaud

       t/m 15 december  3gst

Casper en Emma hebben zin in een witte 
kerst, maar waar blijft de sneeuw? En 
komt de kerstman wel bij ze op bezoek? 

Ze besluiten hem een brief te sturen. Ondertus-
sen zingen ze kerstliedjes en maken ze kerstver-
sieringen op het kinderdagverblijf. Maar een 
onbezorgde kerst lijkt verder weg dan ooit als 
opa besluit kerst te vieren in de blokhut van zijn 
vriendin Esther in plaats van bij Emma en haar 
familie. Wat nu?! 

Casper bedenkt een plan, maar tijdens Kerstmis 
lijkt de hele boel alsnog in het honderd te lopen… 

Noorwegen•75 min.•Regie Arne Lindtner Næss 
(Nederlands gesproken)•vanaf 4 jaar

       6 t/m 23 december  1

Vier voormalige priesters van verschillende 
leeftijden wonen samen in een huis aan 
de Chileense kust. Allen zijn hierheen 

gestuurd om zich te reinigen van hun zonden uit 
het verleden en te leven onder het strikte regime 
van zuster Mónica. Maar zij blijkt nogal toegeef-
lijk en hun verblijf is zelfs redelijk aangenaam. 
In plaats van bidden en boete doen, kijken deze 
vier ex-dienaren van God het grootste deel van 
de dag televisie of lopen ze over het strand. De 
ogenschijnlijke rust van hun dagelijkse routine 
wordt echter volledig verstoord door de komst 
van een vijfde man. 

Lazcano, ook een voormalige priester, brengt de 

geschiedenis mee die ze allemaal het liefst achter zich 
hadden gelaten... 

‘El club’ – een messcherpe en vernietigende aan-
klacht tegen de katholieke kerk die de misdrijven 
van haar geestelijken het liefst verhult – is de vijfde 
speelfilm van Pablo Larraín (bekend van ‘NO!’ en 
‘Tony Manero’). Op het Filmfestival van Berlijn werd 
‘El club’ bekroond met de Grote Prijs van de Jury 
voor Beste Film.

Chili, 2015•97 min.•Regie Pablo Larraín•Met 
Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo Castro

       t/m 9 december  4tg

Op verzoek van vele kinderen vertonen we in 
de kerstvakantie twee keer de Disney klassieker 
‘Frozen’ op het grote doek.

‘Frozen’ speelt zich af in een vervloekt 
koninkrijk dat omhuld is door een 
strenge en eeuwige winter. Om een 

einde te maken aan de ijskoude betovering van 
haar zus – de sneeuwkonigin Elsa – gaat Anna 
met Kristoff, een stoere bergbewoner, op een 
spannende reis. Lukt het haar om het hart van 
haar zus te laten smelten?

VS, 2013•98 min.•Regie Chris Buck, Jennifer 
Lee (Nederlands gesproken)•Met de stemmen 
van Noortje Herlaar, Willemijn Verkaik & Benja 
Bruijning

       woensdag 23 december  2a

Cléssio is choreograaf van de bruisende 
Braziliaanse cabaret- en nachtclub ‘Chão 
de Estrelas’. Als de leuke 18-jarige soldaat 

Finhina naar een show komt en Cléssio ziet, valt 
hij als een blok voor hem, tot ongenoegen van 
de manipulatieve en jaloerse dragqueen Paulete, 
die hem ook wel leuk vindt. 

Er ontstaat een onstuimige relatie tussen de flam-
boyante Cléssio en de bedeesde soldaat, ondanks dat 
zijn wereld van een conservatief soldatenleven met 

homofobe sfeer in schril contrast staat met de uitbun-
digheid van het cabaret en showleven van Cléssio. 
‘Tattoo’ is een openhartige en spetterende mix van 
muziek, dans en glitter, en sprankelt van het scherm.

Brazilië, 2013•110 min.•Regie Hilton Lacerda
Met Maria de Jesus Baccarelli, Jesuíta 
Barbosa, Ariclenes Barroso 

       ma 21 dec 21.15 uur  3dt

Van maandag 21 december t/m donder-
dag 31 december* gaan we al om 10.30 
uur open en vertonen we om 11.00 al de 

eerste film! Kom dus lekker je kerstvakantie 
bij ons vieren.

*Met uitzondering van eerste en tweede kerstdag. 
Dan gaan we om 13.00 open.

Geloof het of niet, maar God bestaat echt! 
Hij (gespeeld door 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 in de supermarkt tot de telefoon 
die rinkelt als je net in bad zit. Op een dag komt 
Ea in opstand tegen de hatelijke houding van 
haar vader. 

Ze hackt zijn computer en verspreidt de sterfdata 
van iedereen op aarde. Een actie die grote gevolgen 
heeft voor de mensheid, want iedereen weet opeens 
precies hoe lang hij of zij nog te leven heeft. God is 
woedend. Hij ziet geen enkele andere optie dan zich 
onder de bevolking te mengen om orde op zaken 
te stellen. Een van de beste komedies van het jaar!

België, Frankrijk, Luxemburg 2015•113 min.
Regie Jaco Van Dormael•Met Pili Groyne, Benoît 
Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moreau        t/m 12 december  3gast

De Verenigde Staten voeren in Pakistan al 
jaren drone-aanvallen uit met vele bur-
gerslachtoffers. ‘Drone’ onthult met welk 

leed en onrecht dit gepaard gaat. 
Doordat dronetechnologie zich veel sneller 

ontwikkelt dan het internationaal recht, is het nog 
altijd schimmig wanneer de inzet van drones legi-
tiem is. ‘Drone’ vertelt de schokkende verhalen van 
nabestaanden van droneslachtoffers, van bevlogen 
mensenrechtenadvocaten, én van dronefabrikanten 
en -piloten. Die piloten, jonge jongens die vanuit de 
woestijn in Nevada aanvallen uitvoeren die ze vaak 

zelf nauwelijks bevatten, worden gerekruteerd in 
de gamewereld. ‘Gewoon een kwestie van mikken 
en vuren.’

‘Drone’ maakt duidelijk hoe dronetechnologie 
de aard van oorlogvoering radicaal verandert, door-
dat het mogelijk is om massaal, onzichtbaar en van 
grote afstand te doden. De film geeft een stem aan 
de criticasters, slachtoffers én daders, die strijden 
voor openheid en verantwoording. ‘Drone’ laat een 
heldere stem horen in een nog nauwelijks gevoerde 
discussie, en maakt duidelijk hoe dringend noodza-
kelijk een politiek, juridisch en moreel debat over 
drone-inzet is.

Iedere tweede dinsdag van de maand om 20.15 
uur vertonen we een film waarin mensenrechten 
centraal staan. Elk van deze films is geselecteerd door 
‘Movies that Matter’, een stichting die nauw gelieerd 
is aan Amnesty International en die ieder jaar in maart 
ook een gelijknamig festival organiseert in Den Haag. 
De Hilversumse afdeling van Amnesty International 

nodigt iedere maand een inleider uit die deskundig 
is op het gebied van het onderwerp van de film. 

Noorwegen, Pakistan, VS 2014•78 min.•Regie 
Tonje Hessen Schei•Met Shahzad Akbar, Noor 
Behram, Brandon Bryant•Nederlands ondertiteld

       Di 8 dec 20.15 uur  

St. Petersburg, 1882. Sasha is een aristo-
cratisch meisje en een groot bewonderaar 
van haar opa. Hij is een ontdekkingsreizi-

ger die niet meer terugkwam van een expeditie 
naar de noordpool. Als ze zijn reisplan ontdekt, 
loopt ze van huis weg om hem te gaan zoeken. 
Ze sluit zich aan bij de bemanning van een ex-
peditieschip en vaart samen met hen naar het 
verre noorden.

Een bijzonder meeslepend en avontuurlijk verhaal 
waarin Sasha al haar moed en wilskracht nodig heeft 
om haar uiteindelijke doel te bereiken. Onderweg 
leert ze geld te verdienen als bediende in een res-
taurant en zich als aristocrate aan te passen aan het 
‘gewone’ volk. Ze moet zich redden op een boot vol 
mannen en jongens en deze ook nog eens voor haar 
zien te winnen. Maar ze is dapper en weet met haar 
charmes en haar grote hart uiteindelijk iedereen mee 
te krijgen in haar eigen ontdekkingsreis.

De animatie is fenomenaal. De film ziet eruit alsof 
hij getekend is door iemand die het allemaal zelf heeft 
meegemaakt. Het kleurgebruik en de composities 
roepen bijzonder levensecht aandoende sferen op van 
zowel de aristocratische kringen in St. Petersburg als 
van het zeilen over de Arctische wateren.

Frankrijk, 2015•81 min.•Regie Rémi Chayé 
(Nederlands gesproken)•(originele titel ‘Tout en 
haut du monde’)

       vanaf 9 dec  2ag Adviesleeftijd: 7+

Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul 
Ausländer is een Hongaars-Joodse ge-
vangene in het concentratiekamp, en on-

derdeel van het Sonderkommando. Deze groep 
leeft gescheiden van de andere gevangen en 
wordt gedwongen de nazi’s te helpen bij hun 
machinale uitroeiing. Saul werkt in het crema-
torium, waar hij in het lijk van een jongetje zijn 
zoon denkt te herkennen. 

Terwijl de andere leden van het Sonderkommando 
een plan smeden om in opstand te komen, besluit 
Saul het onmogelijke te proberen: het lichaam van 
het jongetje te redden van de vlammen van het cre-
matorium, en een rabbi te vinden om zijn zoontje een 

joodse begrafenis te geven. Zo hoopt Saul hem toch 
nog de laatste eer te kunnen bewijzen, maar hiermee 
zet hij niet alleen zijn eigen leven op het spel, maar 
ook dat van zijn collega’s. 

Hongarije, 2015•107 min.•Regie László Nemes
Met Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

       t/m 7 december  4agt

'The good dinosaur’ geeft antwoord op 
een eeuwenoude vraag: wat als de me-
teoor die het leven op aarde voorgoed 

veranderde, niet was ingeslagen? De enorme 
dinosaurussen zouden nooit zijn uitgestorven, 

maar juist het intelligentste ras op 
aarde zijn. 

Pixar Animation Studios – bekend 
van ‘Binnenstebuiten’ en ‘Frozen’ – 
neemt je mee op een spannend avon-
tuur in een wereld van dinosaurussen 
waar de rollen volkomen zijn omge-
draaid. Een dino genaamd Arlo, een 70 
meter hoge tiener-Apatosaurus met een 
groot hart, sluit voor het eerst vriend-

schap met een mensenkind en noemt hem 
Spot. Samen gaan zij op ontdekkingsreis 

door een wild en mysterieus landschap. De 
onzekere Arlo leert zijn angsten te overwin-

nen en ontdekt waar hij allemaal toe in staat is.

VS, 2015•100 min.•Regie Peter Sohn 
Nederlands gesproken door o.a. Gerard Ekdom, 
Sanne Wallis de Vries e.v.a.

       vanaf 5 december  2ag

Vorig jaar was deze feel good dramase-
rie tussen sinterklaas en kerst op ZAPP 
te zien. Van vele kinderen kregen we de 

vraag of we deze niet eens op het witte doek 
wilden laten zien. En dat doen we! Deze kerst-
vakantie is deze 20-delige serie in zijn geheel te 
zien! We vertonen de serie in twee delen van elk 
tien afleveringen. Tussen elke vijf afleveringen 
is er een korte pauze om wat te drinken of te 
snoepen! En tussen deel 1 en 2 is er een wat 
langere pauze voor een boterham of wat lekkers.

De tienjarige Lucas, middelste kind van een rijk 
gezin, woont in een dure wijk in een groot huis, van 
alle luxe voorzien. Alles wordt totaal anders als Lucas, 
speurend naar zijn sinterklaassurprise, een grote doos 
onbetaalde rekeningen vindt.

Vader Maarten blijkt enorme financiële proble-
men te hebben en de familie raakt alles kwijt. Het 
gezin wordt uit huis gezet en vindt met hulp van 
hun werkster Nina onderdak in een oud kantoor-

gebouw tussen andere nieuwe 
armen.  Terwijl iedereen het 
moeilijk heeft, probeert Lucas 
er het beste van te maken met 
als hoogste doel: een vrolijke 
kerst voor de hele familie.

De nieuwe omstandighe-
den laten de familie uiteinde-
lijk beseffen dat geld niet per 
se gelukkig maakt, maar dat 
daadwerkelijk contact met 
elkaar pas echt een vrolijke 
kerst oplevert.

Nederland, 2014•200 min.•Regie Anna 
van der Heide•Met Thomas Deelen, Rohan 
Timmermans, Hadewych Minis, Jeroen 
Spitzenberger, Yenthe Bos, Nils Verkooijen 

       di 22 en do 24 december  1t

Twee oude vrienden, Fred en Mick (Michael 
Caine en Harvey Keitel), brengen iedere 
zomer door in een luxe kuuroord hoog in 

de Zwitserse Alpen. Fred, een voormalig com-
ponist en dirigent, is gepensioneerd en hoewel 
zijn dochter Lena hem probeert aan te sporen 
zijn carrière weer op te pakken, heeft hij daar 
geen enkele behoefte aan. Dit in tegenstelling 
tot Mick, die nog steeds actief is als regisseur 
en aan zijn laatste filmscript werkt. Het moet 
zijn meesterwerk worden. 

Terwijl de dagen in de spa langzaam verstrijken, 

kijken beide mannen terug op hun veelbewogen 
levens en geven ze ondertussen op humoristische 
wijze hun ongezouten mening over de levens van hun 
kinderen, de jonge studenten in Micks scriptgroepje 
en de andere hotelgasten.

Italië, Frankrijk, Zwitserland, GB 2015•118 min.
Regie Paolo Sorrentino•Met Michael Caine,  
Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda, Paul 
Dano

       de hele maand door  3st

By 
the 
sea

In de kerstvakantie vroeger open 
met extra veel kinderfilms!

Vrolijke kerst de hele serie op het witte doek!

Son of Saul
★★★★★ De Filmkrant ‘Grensverleggend meester-
werk’ ★★★★★ de Volkskrant ★★★★★ Het Pa-
rool ★★★★★ Elsevier ★★★★★ Algemeen Dagblad

Tattoo

Reis naar het noorden

Movies that Matter presenteert: 

Drone

★★★★1/ 2 
‘Youth zet de lijn 
van Sorrentino’s 
succesfilm 
La grande bellezza
(2013) door’ 
De Filmkrant

The good dinosaur

Casper & Emma: een vrolijk kerstfeest

Frozen

‘Dit is een film die onrust oproept, vragen, waar-
door je de grijze lucht die de hemel bedekt aan wilt 
klagen.’ ★★★★ De Filmkrant

Le tout nouveau Testament
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Na omzwervingen over de hele wereld 
vindt schrijver Bill Bryson (Robert Red-
ford) het tijd voor een trip door thuis-

land Amerika. Hij kiest de Appalachian Trail, ’s 
werelds langste wandelpad van 3500 km door 
het oosten van de VS. De enige die hij zo gek 
krijgt om mee te gaan, is brombeer Katz (Nick 
Nolte), een jeugdvriend met wie hij alle contact 
verloren had. 

Bills vrouw (Emma Thompson) vindt het maar 
niks dat de twee ongetrainde mannen de zware 
tocht gaan ondernemen. Haar zorgen blijken niet 
geheel onterecht. De twee krijgen het aan de stok 
met elkaar, de natuur en een parade aan opmerkelijke 
reisgenoten.

‘A walk in the woods’ (in het Nederlands uitge-
geven als ‘Terug in Amerika’) is de eerste verfilming 
van een van de hilarische reisverhalen van Bill Bryson 
(‘A short history of nearly everything’, ‘Down under’, 
‘Notes from a small island’).
 
VS 2015•104 min.•Regie Ken Kwapis 
Met Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson

       vanaf 15 december  2gt

Een jaar voor zijn dood portretteerde de 
legendarische Amerikaanse documentai-
remaker Albert Maysles (1926 - 2015) het 

al even legendarische mode-icoon Iris Apfel. De 
93-jarige Apfel, altijd flamboyant gekleed, is een 
eigenzinnige vrouw voor wie mode, kunst en 
mensen de essentiële basisvoorwaarden voor 
haar leven vormen. 

De documentaire is meer dan een film over mode; 
hij laat vooral zien hoe creativiteit, de drang naar vrij-
heid en een arbeidsethos dat gevormd is in de crisis 
van de jaren 30, Apfel gemaakt hebben tot wie ze 

is: een scherpzinnige en enthousiaste inspirator van 
de New Yorkse modescene. En Maysles doet dat 
in de stijl waarmee hij bekend is geworden: obser-
verend, als een fly on the wall. Het resultaat is een 
grappig en hartverwarmend portret van een ware 
non-conformist.

VS, 2014•80 min.•Regie Albert Maysles
Engels gesproken, niet ondertiteld

       Ma 28 december 20.30 uur  
(met inleiding van Cathelijne Berghouwer)

In 2016 organiseert Het Noordbrabants Muse-
um een grote tentoonstelling ter gelegenheid 
van de 500ste sterfdag van de middeleeuwse 

schilder Jheronimus Bosch. De film volgt het 
team van Bosch-experts dat, met het oog op 
deze tentoonstelling, het mysterie van alle 25 
nog bestaande schilderijen van Bosch probeert 
te ontrafelen. 

Vier jaar lang reisde het team de wereld over om 
zijn schilderijen in musea als Museo Nacional del 
Prado en Musée du Louvre met röntgenfotografie en 
infraroodtechnieken in detail te onderzoeken. Voor 
het eerst in de geschiedenis krijgen we de kans door 
te dringen tot de onderste verflagen om zo een indruk 
te krijgen van het creatieve proces van de ‘duivels-
kunstenaar’. Maar het roept ook de vraag op of alle 

schilderijen wel echt door hem geschilderd zijn. Wat 
maakt een Bosch een Bosch? Tot welke bevindingen 
zal het onderzoek leiden?

Nederland, 2015•83 min.• Regie Pieter v. Huystee

       di 5 jan 19.30 uur  4tg

‘Jheronimus Bosch - Touched by the devil’ gaat in 
Nederland op donderdag 7 januari uit, maar is al bij 
ons te zien in voorpremière op dinsdag 5 januari.

Het Franse 
antwoord 
op ‘Gone 

with the wind’! 
Ruim 600 Fran-
se filmcritici en 
-professionals 
riepen in 1995 
‘Les enfants 
du paradis’ 
uit tot Beste 
Franse Film 

ooit gemaakt. Regis-
seur François Truffaut zei zelfs ooit 

dat het hem al zijn films waard zou zijn om deze 
film gemaakt te hebben. Nu in digitaal geremas-
terde versie opnieuw te zien op het witte doek!

Dit even flamboyante als tragische liefdesverhaal, 
gesitueerd in de Parijse theaterwereld rond 1830-
1840, vertelt over de liefde tussen de beeldschone 
courtisane Claire Reine, bijgenaamd Garance, en 
de mimespeler Baptiste Debureau. Voor haar is de 

liefde iets simpels en daarom vindt ze het niet erg 
dat ook een acteur, een crimineel en een aristocraat 
om haar gunsten wedijveren. Voor Baptiste ligt het 
heel anders.

Arletty (‘de Franse Marlene Dietrich’) en Jean-
Louis Barrault overdonderden het premièrepubliek 
als de leden van een theatertroep in het laat-19e-
eeuwse Parijs. Saillant detail: Carnés meesterwerk 
over het levendige, ordeloze theatermilieu in het 
negentiende-eeuwse Parijs werd opgenomen tijdens 
de nazibezetting. Veel acteurs werden vanwege hun 
activiteiten in het verzet door de Gestapo gezocht, 
en hoofdrolspeler Barrault verborg verzetsleden op 
de set. Door deze ontstaansgeschiedenis is de film 
tegelijkertijd een verzet tegen de bezetting als een 
ode aan het theater.

Frankrijk, 1945•190 min.• zwart-wit•
regie Marcel Carné•Met Arletty, Jean-Louis 
Barrault, Pierre Brasseur 

       di 29 dec en zo 3 jan  2a

Het meeslepende ‘Pawn sacrifice’ volgt het 
opzienbarende leven van de Amerikaan-
se schaakgrootmeester Bobby Fischer  

(Tobey Maguire, ‘Spider-Man’, ‘The great Gats-
by’), met als hoogtepunt de beroemdste schaak-
wedstrijd aller tijden waarin hij tijdens de Koude 
Oorlog tegenover de Russische Boris Spassky 
(Liev Schreiber) zijn (en Amerika’s) superioriteit 
moet bewijzen.

Als kind en tiener doet Bobby Fischer zijn omge-
ving versteld staan door zijn uitmuntende schaak-
spel. Op zijn veertiende wordt hij kampioen van 
de Verenigde Staten. Schaaktechnisch is het arme 
wonderkind uit Brooklyn niet te evenaren en met zijn 
manager Paul Marshall (Michael Stuhlbarg, ‘A Serious 
Man’) en vader Bill Lombardy (Peter Sarsgaard, ‘The 
Killing’, ‘Blue Jasmine’), tevens zijn coach, reist hij de 
hele wereld rond. 

De wereldkampioenschappen worden echter 

gedomineerd door de Russen. De Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie staan in de Koude Oorlog recht 
tegenover elkaar en Bobby Fischer wordt door de 
Russen buiten de deur gehouden, wat tot 1972 lukt. 
Maar eindelijk, in de ‘Match van de eeuw’, zit Fischer 
tegenover kampioen Boris Spassky. Fischer verliest 
de eerste partij door een loper op te offeren en tot 
op heden is niet duidelijk of dat een bewuste tactiek 
was, of het gevolg van zijn onstabiele geest. Bij de 
tweede partij komt hij niet opdagen, maar met 2-0 
achterstand zet hij de wedstrijd voort. Door zijn gril-
lige gedrag lukt het hem de normaal zo onverstoor-
bare Spassky mentaal te breken, en Fischer wordt 
wereldkampioen.

Onverslaanbaar als schaker, worstelt Fischer als 
mens met zichzelf, zwevend op de grens tussen geni-
aliteit en waanzin. Hij lijdt aan obsessies en paranoia 

en bedenkt complottheorieën (waarvan in latere jaren 
uit FBI-documenten bleek dat ze niet helemaal uit de 
lucht gegrepen waren).

‘Pawn sacrifice’ is een aangrijpend en onthullend 
portret van het geruchtmakende genie Bobby Fischer. 

Regisseur Edward Zwick verklaart de titel (in het 
Nederlands  ‘pionoffer’) aldus: ‘Je had Henry Kissinger 
en Richard Nixon die Bobby Fischer aanmoedigden 
en je had Brezhnev en de KGB-agenten die Boris 
Spassky volgden. Beide mannen waren pionnen van 
hun naties.’

VS 2015•116 min.•Regie Edward Zwick
Met Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter 
Sarsgaard

       vanaf 2 december  3td

In de zomer van 2011 werden de archieven 
van de Joodse Gemeente Bussum eindelijk 
ontsloten, na decennia ongelezen in kasten te 

hebben gelegen. Ze bleken het complete archief 
van 150 jaar joodse gemeenschap in ’t Gooi 
te bevatten, inclusief uitgebreide correspon-
dentie tijdens een groot deel van de Tweede 
Wereldoorlog.

Tussen die documenten vond regisseur Anna 
Betsalel een fantastisch verhaal over twee jonge 
Wehrmachtsoldaten, Johannes Gerhardt en Werner 
Klemke, die met gevaar voor eigen leven de joodse 
familie Van Perlstein redden door papieren voor ze 
te vervalsen. Vervolgens hielpen Gerhardt en Klemke 
de Van Perlsteins om samen tientallen mensen voor 
deportatie te behoeden.

Gerhardt sneuvelde helaas in 1944, Klemke over-
leefde de oorlog en ging terug naar Oost-Berlijn. 
Met hulp van zijn Hollandse vrienden bouwde hij 

daar een glansrijke carrière op 
als illustrator en kunstenaar, en 
groeide uit tot een van de be-
kendste grafische kunstenaars 
van het Duitse taalgebied en 
ver daarbuiten.

De ontroerende docu-
mentaire ‘Treffpunkt Eras-
mus’ – met Klemkes geniale 
tekeningen over zijn oorlogsbelevenissen als rode 
draad – schetst het heldhaftige gevecht tegen on-
recht, de gedeelde liefde voor boeken, en een levens-
lange vriendschap tijdens WOII en de Koude Oorlog.

Nederland, 2015•100 min.•Regie Anna Betsalel

       zo 13 dec 18.45 uur  4tg

Vertoning in aanwezigheid regisseur

Vlees: is het een verslaving? Of weten we er 
gewoon niet genoeg van om ons gedrag 
te veranderen? 

In ‘Vleesverlangen’ vraagt documentairemaker 
en moeder Marijn Frank (ook bekend als presentator 
van de ‘Keuringsdienst van Waarde’) zich af of we 

massaal verslaafd zijn aan vlees. Net als vele anderen, 
wordt Frank heen en weer geslingerd tussen haar lust 
voor vlees en het verlangen een beter en verstandiger 
mens te zijn. 

Door haar biefstukje recht in de ogen te kijken 
hoopt ze een gezondere morele relatie op te bouwen 
met het lapje vlees op haar bord. Dat blijkt nog een 
hele emotionele, dappere en soms zelfs komisch-
erotische tour. In de film gaat zij op zoek naar schok-
kende en grappige argumenten om tot een goede 
keuze te komen. Ze bezoekt onder meer een thera-
peute, een slager, een professor in verslavingskunde 
en chef-kok (met een voorliefde voor vlees) Joris 
Bijdendijk. Een blikverbredende documentaire over 
beeldvorming, diervriendelijkheid, lust en hypocrisie.

Nederland, 2015•74 min.•Regie Marijn Frank

       13 t/m 28 december  4tg

Een vrolijke kerst? Niet voor iedereen. Een 
moeder van zeven kinderen werkt nood-
gedwongen mee op de boerderij van haar 

tirannieke echtgenoot, die er elders nog een 
gezin op nahoudt. Het speelfilmdebuut van re-
gisseur Sandrine Veysset geldt als klassieker 
van de Franse cinema en werd onlangs digitaal 
gerestaureerd. 

‘Y’aura t’il de la neige à Noël?’ (Wordt het een 
witte kerst?) schetst het boerenleven ontdaan van 
alle franje; ploeteren, zuchten en steunen is ‘t om 
te leven van de opbrengst van de grond. Wie dan 
maar liefst zeven monden te voeden heeft, kan het 
wel eens te veel worden; op kerstavond neemt de 
vrouw van de boer dan ook een besluit. 

Speelfilmdebuut van de Franse regisseur Sandrine 
Veysset (1967), die eerder als set-designer werkte 
voor Leos Carax’ ‘Les amants du Pont-Neuf’ (1991). 

Haar oeuvre is niet uitgebreid (vijf lange speelfilms), 
maar omvat door de filmkritiek gewaardeerde titels 
als ‘Victor... Pendant qu’il est trop tard’ (1998) en 
‘Martha... Martha’ (2001). Vaak is het ’t lot van de 
minder gefortuneerden dat Veysset in beeld brengt.

Frankrijk, 1996•90 min.•Regie Sandrine Veysset
Met Dominique Reymond, Daniel Duval, Jessica 
Martinez 

       zo 20 en di 22 dec  2gat

Een Cinevillepas cadeau doen aan een ander 
kan natuurlijk ook! Geef je geliefden deze 
feestmaand oneindige retourtjes bioscoop 

cadeau. En... Cineville heeft tot en met 31 de-
cember zelfs een speciale kerstactie. Bestel je 
voor eind december een pas, dan geef je de 
Cinevillepas voor bijvoorbeeld twee maanden 
al cadeau voor maar 35 euro! 

Cineville zorgt ervoor dat de bestelde pas – in cadeau-
verpakking – op tijd wordt bezorgd bij jou of linea 
recta onder de boom van de gelukkige ontvanger. 
Je kunt zelf kiezen wanneer de pas ingaat en het 
abonnement stopt automatisch.

De pas is te bestellen op www.cineville.nl/feest. 
De actie loopt t/m 31 december. Je cadeaupas wordt 
binnen 8 werkdagen thuisbezorgd.

Als Alan Turing, de uitvinder van de com-
puter, op 7 juni 1954 dood wordt aan-
getroffen, ligt er een half gegeten appel 

– naar verluid vergiftigd met cyanide – naast 
hem. 22 jaar later kiest Steve Jobs juist dat object 
als bedrijfslogo als hij Apple start in de garage 
van zijn ouders. Toeval? 

Danny Boyle (‘Slumdog Millionaire’) maakte een 
wervelend en intiem portret van de voormalige top-
man van Apple die de computer opnieuw uitvond 
en naar het grote publiek bracht. Boyles film – met 
fantastische rollen van Michael Fassbender als de 
innovatieve Jobs en Kate Winslet als zijn marketing-
assistent en steun en toeverlaat – vertelt het verhaal 
achter Apple’s legendarische genie Steve Jobs. 

‘Steve Jobs’ neemt je mee achter de schermen van 

de digitale revolutie. We zien de lancering van drie 
iconische producten, met als hoogtepunt de onthul-
ling van de iMac (1998). De passie en vindingrijkheid 
van Steve Jobs zijn de drijvende kracht achter het 
digitale tijdperk geweest, maar zijn drang om radicaal 
te vernieuwen vraagt ook veel opofferingen. 

In ‘Steve Jobs’ is er maar weinig aandacht voor Apple-
producten zelf. En hoewel regisseur Danny Boyle Jobs 
neerzet als een visionair, is hij tegelijkertijd kritisch. Zo 
laat hij de pijnlijke band tussen Jobs en Lisa zien, de 
dochter van wie hij jarenlang ontkende de vader te 
zijn. En hoewel Jobs wordt gezien als de ‘heruitvinder’ 
van de computer, weigert hij steevast de man die hem 

daadwerkelijk in elkaar zette – Steve Wozniak – de 
credits daarvoor te geven. Jobs groeide uit tot een 
fenomeen, maar de keerzijde van zijn succes wordt 
pijnlijk duidelijk in dit fascinerende portret.

De Filmkrant noemde het al de beste film die er 
tot nu toe over Jobs gemaakt is. De briljante rollen 
van Michael Fassbender en Kate Winslet en het ijzer-
sterke script van Aaron Sorkin (‘The social network’, 
‘The west wing’) – gebaseerd op de biografie en 
bestseller van Walter Isaacson – zullen ongetwijfeld 
tot Oscarnominaties leiden.

VS 2015•122 min.•Regie Danny Boyle•Met Michael 
Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels

       vanaf 2 december  1t

Treffpunkt Erasmus

Kerstcadeau stress?
Geef een Cinevillepas!

Wat als Hitler vandaag weer op zou 
duiken? Dat is het uitgangspunt van 
de satirische komedie ‘Er ist wieder 

da’, die in Duitsland al bijna twee miljoen men-
sen naar de bioscoop trok. De film is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller van Timur Vermes 
(vertaald als ‘Daar is hij weer’). 

Zeventig jaar na zijn vermeende dood wordt Adolf 
Hitler wakker naast zijn voormalige bunker, nu ergens 
in een Berlijnse woonwijk. De oorlog is voorbij, zijn 
partij is verdwenen en zijn geliefde Eva is er niet om 
hem gerust te stellen. De Duitse samenleving is zo 
multicultureel dat hij niets herkent. Maar verrassend 

genoeg begint Hitler een nieuwe carrière op TV en 
internet omdat hij als briljante komediant wordt ge-
zien. Ook al is hij wel degelijk de echte en is er niets 
veranderd aan zijn ideeën…

‘Er ist wieder da’ zit weliswaar vol met satirische 
grappen, de film houdt tegelijkertijd Duitsland en 
ook Europa een spiegel voor.  

Duitsland, 2015•110 min.•Regie David Wnendt
Met Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph 
Maria Herbst 

       vanaf 19 dec t/m 5 jan  3gtd

CRACKING THE FRAME
Maandelijks kunstfilmprogramma met inleiding

Steve Jobs

Pawn sacrifice

Les enfants du paradis

Y’aura t’il de la neige à Noël?

A walk in the woods

Voorpremière:
Jheronimus Bosch Touched by the devil

Er ist 
wieder 
da

IRIS

‘De Derde Wereldoorlog op het schaakbord... meeslepende biopic over het meest onnavolgbare schaak-
wonder uit de geschiedenis.’ ★★★★ De Filmkrant

Vleesverlangen

‘Danny Boyle heeft tot nu toe de beste film over de 
legendarische CEO van Apple gemaakt.’ ★★★★ De 
Filmkrant



* Ramon en het paard van Sinterklaas
* Casper en Emma: Een vrolijk kerstfeest

DO 10 DECEMBER 
13.30 Steve Jobs 
14.00 Suffragette 
15.00 Rams 
16.00 By the sea 
16.15 Publieke werken 
17.00 Le tout nouveau testament
18.45 Suffragette 
19.00 Publieke werken 
19.15 Pawn sacrifice 
20.50 Steve Jobs 
21.15 Youth 
21.30 Rams 

VR 11 DECEMBER 
13.30 Rams 
13.45 Publieke werken 
14.00 Suffragette 
15.30 45 years 
16.00 Youth 
16.15 By the sea 
17.30 Holland, natuur in de delta
18.45 Suffragette 
19.00 Publieke werken 
19.30 Rams 
21.00 Steve Jobs 
21.15 Youth 
21.30 Pawn sacrifice 

ZA 12 DECEMBER 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 The good dinosaur 
14.00 Suffragette 
15.15 Rams 
16.00 Le tout nouveau testament
16.15 Publieke werken 
17.10 Perfect horse 
18.30 Suffragette 
18.45 Publieke werken 
19.05 Youth 
20.45 Steve Jobs 
21.00 Voorpremière: 
 Janis little girl blue
21.30 Pawn sacrifice 

ZO 13 DECEMBER 
11.00 Holland, natuur in de delta
11.15 The good dinosaur 
13.00 Vleesverlangen 
13.15 Youth 
13.30 Reis naar het Noorden 
14.35 Suffragette 
15.30 Pawn sacrifice 
15.45 Publieke werken 
16.45 Rams 
18.15 Publieke werken 
18.30 Steve Jobs 
18.45 Treffpunkt Erasmus 
20.30 The lobster 
21.00 By the sea 
21.15 Suffragette 

MA 14 DECEMBER 
13.30 Rams 
13.45 Pawn sacrifice 
14.00 Publieke werken 
15.25 Suffragette 
16.00 By the sea 
16.15 Steve Jobs 
17.30 Vleesverlangen 
18.30 Suffragette 
18.45 Publieke werken 
19.15 Rams 
20.35 Steve Jobs 
21.00 Youth 
21.15 Pawn sacrifice 

DI 15 DECEMBER 
13.30 Suffragette 
13.45 Publieke werken 
14.00 Treffpunkt Erasmus 
15.35 Rams 
16.00 By the sea 
16.15 Youth 
17.30 The wolfpack 
18.30 Rams 
18.30 Film&Food met: 
 A walk in the woods 
18.45 Publieke werken 
19.15 Suffragette 
21.00 Steve Jobs 
21.20 Pawn sacrifice 

WO 16 DECEMBER 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 Suffragette 
14.00 The good dinosaur 
15.20 Rams 
15.50 Publieke werken 
16.15 Youth 
17.15 45 years 
18.45 A walk in the woods 
19.00 Publieke werken 
19.15 Pawn sacrifice 
20.50 Carol 
21.15 Steve Jobs 
21.30 Rams 

DO 3 DECEMBER 
13.30 El club 
13.45 Suffragette 
14.00 Pawn sacrifice 
15.30 Steve Jobs 
16.00 Son of Saul 
16.15 Le tout nouveau testament
18.30 Pawn sacrifice 
18.45 Youth 
19.00 Suffragette 
20.45 Steve Jobs 
21.05 By the sea 
21.20 El club 

VR 4 DECEMBER 
13.30 Son of Saul 
13.45 Youth 
14.00 Suffragette 
15.35 45 years 
16.15 By the sea 
16.30 A family affair 
17.30 Holland, natuur in de delta
18.45 Le tout nouveau testament
19.00 Suffragette 
19.30 El club 
21.00 Steve Jobs 
21.15 Youth 
21.30 Pawn sacrifice 

ZA 5 DECEMBER 
13.30 Ramon en het paard van sint
13.45 The good dinosaur 
14.00 Suffragette 
15.40 Son of Saul 
16.00 Steve Jobs 
16.15 Le tout nouveau testament
17.45 Seymour: an introduction 
18.30 By the sea 
19.00 Suffragette 
19.30 El club 
21.00 Steve Jobs 
21.15 Youth 
21.30 Pawn sacrifice 

ZO 6 DECEMBER 
11.00 Casper en Emma*
11.15 Le tout nouveau testament
11.30 The good dinosaur 
12.45 By the sea 
13.00 Pawn sacrifice 
13.45 Suffragette 
15.15 El club 
15.45 Steve Jobs 
16.00 Youth 
17.15 45 years 
18.25 Suffragette 
18.45 Pawn sacrifice 
19.10 Son of Saul 
20.30 Steve Jobs 
21.00 By the sea 
21.15 A family affair 

MA 7 DECEMBER 
13.30 El club 
13.45 Suffragette 
14.00 Le tout nouveau testament
15.30 Son of Saul 
15.50 Youth 
16.15 Pawn sacrifice 
17.35 Seymour: an introduction 
18.30 Youth 
18.45 Suffragette 
19.20 El club 
20.50 Steve Jobs 
21.00 By the sea 
21.15 Pawn sacrifice 

DI 8 DECEMBER 
13.30 Steve Jobs 
13.45 Suffragette 
15.50 Youth 
16.05 El club 
16.20 By the sea 
18.20 El club 
18.30 Pawn sacrifice 
18.55 Suffragette 
20.15 Movies that matter: Drone 
20.45 Youth 
21.00 Steve Jobs 

WO 9 DECEMBER 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 The good dinosaur 
14.00 Suffragette 
15.15 El club 
16.00 By the sea 
16.15 Youth 
17.15 45 years 
18.45 Publieke werken 
19.00 Suffragette 
19.15 Rams 
21.00 Steve Jobs 
21.15 Pawn sacrifice 
21.30 El club 

PROGRAMMA
3 dec. t/m 6 jan.

DO 24 DECEMBER 
11.00 Vrolijke Kerst - de gehele TV-serie
11.15 The good dinosaur 
11.30 Publieke werken 
13.20 Reis naar het Noorden 
13.45 Carol 
15.00 Rams 
15.15 Suffragette 
16.05 Youth 
17.00 45 years 
17.20 Holland, natuur in de delt 
18.30 Publieke werken 
18.55 Suffragette 
19.15 A walk in the woods 
20.45 Carol 
21.00 Steve Jobs 
21.20 Pawn sacrifice 

VR 25 DEC: 1ste KERSTDAG 
13.30 Publieke werken 
13.45 Suffragette 
14.00 Reis naar het Noorden 
15.45 Carol 
16.00 A walk in the woods 
16.15 Rams 

ZA 26 DEC: 2de KERSTDAG 
11.00 Kerstbrunch voor alleenstaanden 
 met A walk in the woods
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 Publieke werken 
14.05 The good dinosaur 
15.15 Carol 
16.00 Suffragette 
16.15 Steve Jobs 
17.35 Rams 
18.30 Publieke werken 
18.45 Pawn sacrifice 
19.30 Suffragette 
20.45 Carol 
21.00 Youth 
21.35 A walk in the woods 

ZO 27 DECEMBER 
11.00 The good dinosaur 
11.15 Publieke werken 
11.30 A walk in the woods 
13.15 Reis naar het Noorden 
13.30 Suffragette 
13.45 Youth 
15.00 Rams 
15.35 Publieke werken 
16.10 Carol 
17.00 45 years 
18.15 A walk in the woods 
18.30 Suffragette 
19.00 Pawn sacrifice 
20.20 Carol 
20.35 Steve Jobs 
21.15 Er ist wieder da 

MA 28 DECEMBER 
11.00 The good dinosaur 
11.15 De kleine prins 
11.30 Carol 
13.10 Reis naar het Noorden 
13.35 Rams 
14.00 Publieke werken 
14.55 Amy 
15.30 Pawn sacrifice 
16.15 Youth 
17.25 Vleesverlangen 
18.25 Suffragette 
18.45 Publieke werken 
19.00 Carol 
20.30 Cracking the frame: Iris 
21.00 Steve Jobs 
21.20 A walk in the woods 

DI 29 DECEMBER 
11.00 Binnenstebuiten 
11.15 Holland, natuur in de delta
11.30 The good dinosaur 
13.00 Reis naar het Noorden 
13.15 Publieke werken 
13.45 Pawn sacrifice 
14.55 TOP 2000: Janis Joplin 
15.30 Suffragette 
16.00 Youth 
17.00 Rams 
18.30 Publieke werken 
18.45 A walk in the woods 
19.00 Les enfants du paradis 
20.45 Carol 
21.00 Steve Jobs 

WO 30 DECEMBER 
11.00 De kleine prins 
11.15 The good dinosaur 
11.30 Suffragette 
13.15 Reis naar het Noorden 
13.30 Carol 
13.45 Publieke werken 
15.15 TOP 2000:  Herman Brood 
16.00 A walk in the woods 
16.15 Rams 
16.50 45 years 
18.30 A walk in the woods 
18.45 Steve Jobs 
19.00 Suffragette 
20.35 Publieke werken 
21.00 Carol 
21.15 Pawn sacrifice 

DO 31 DEC: OUDJAARSDAG 
11.00 Seymour: an introduction 
11.15 The good dinosaur 
11.30 Pawn sacrifice 
12.45 Reis naar het Noorden 
13.30 A walk in the woods 
13.45 Publieke werken 
14.30 Rams 
15.35 Carol 
16.00 Youth 
16.20 Suffragette 

VR 1 JAN: NIEUWJAARSDAG 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 The good dinosaur 
14.00 Publieke werken 
15.15 Rams 
16.00 Youth 
16.15 Carol 
17.15 45 years 
18.45 Publieke werken 
19.00 Carol 
19.15 Suffragette 
21.00 A walk in the woods 
21.20 Steve Jobs 
21.35 Pawn sacrifice 

ZA 2 JANUARI 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 A walk in the woods 
14.00 The good dinosaur 
15.20 Rams 
15.50 Publieke werken 
16.15 Pawn sacrifice 
17.15 Holland, natuur in de delta
18.30 Publieke werken 
18.45 Carol 
19.15 Suffragette 
20.45 A walk in the woods 
21.05 Steve Jobs 
21.20 Youth 

ZO 3 JANUARI 
11.00 The good dinosaur 
11.15 Er ist wieder da 
11.30 Suffragette 
13.15 Reis naar het Noorden 
13.30 Les enfants du paradis 
13.45 Publieke werken 
14.55 A walk in the woods 
16.00 Carol 
17.00 Herman Brood: 
 Kunst begin drrr niet an 
17.15 Rams 
18.20 Publieke werken 
18.40 Carol 
19.10 Suffragette 
20.35 Steve Jobs 
21.00 Er ist wieder da 
21.20 Pawn sacrifice 

MA 4 JANUARI 
13.30 A walk in the woods 
13.45 Carol 
14.00 Publieke werken 
15.45 Steve Jobs 
16.15 Suffragette 
16.30 Youth 
18.30 Rams 
18.45 Publieke werken 
19.00 Carol 
20.30 Suffragette 
21.00 A walk in the woods 
21.20 Er ist wieder da 

DI 5 JANUARI 
13.30 Suffragette 
13.45 Carol 
14.00 Publieke werken 
15.35 Herman Brood: 
 Kunst begin drrr niet an 
16.05 Er ist wieder da 
16.20 A walk in the woods 
17.15 Pawn sacrifice 
18.30 Suffragette 
18.45 Publieke werken 
19.30 Jheronimus Bosch - 
 Touched by the devil 
20.35 Carol 
21.00 Steve Jobs 
21.15 A walk in the woods 

WO 6 JANUARI 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 The good dinosaur 
14.00 Suffragette 
15.20 Carol 
16.00 A walk in the woods 
16.15 Publieke werken 
18.30 Rams 
18.45 Publieke werken 
19.00 Carol 
20.30 Joy 
21.00 Steve Jobs 
21.20 A walk in the woods 

DO 17 DECEMBER 
13.30 Rams 
13.45 Publieke werken 
14.00 Carol 
15.25 Suffragette 
16.00 Youth 
16.20 A walk in the woods 
17.30 Seymour: an introduction 
18.30 A walk in the woods 
18.45 Publieke werken 
19.15 Suffragette 
20.35 Carol 
21.00 Steve Jobs 
21.20 Pawn sacrifice 

VR 18 DECEMBER 
13.30 Publieke werken 
13.45 Suffragette 
14.00 Carol 
15.45 Rams 
16.00 Youth 
16.20 A walk in the woods 
17.40 Vleesverlangen 
18.45 A walk in the woods 
19.00 Steve Jobs 
19.15 Suffragette 
20.50 Publieke werken 
21.20 Carol 
21.35 Pawn sacrifice 

ZA 19 DECEMBER 
13.30 Reis naar het Noorden 
13.45 Publieke werken 
14.00 The good dinosaur 
15.20 Rams 
16.00 Suffragette 
16.15 Carol 
17.15 Er ist wieder da
18.30 Publieke werken 
18.45 Pawn sacrifice 
19.20 A walk in the woods 
20.45 Youth 
21.00 Carol 
21.30 Steve Jobs 

ZO 20 DECEMBER 
11.00 The good dinosaur 
11.15 Rams 
11.30 Suffragette 
13.10 Reis naar het Noorden 
13.30 Y’aura t’il de la neige à Noël?
13.45 Publieke werken 
15.00 Suffragette 
15.30 Carol 
16.00 A walk in the woods 
17.05 Rams 
18.00 Publieke werken 
18.15 Youth 
19.00 Pawn sacrifice 
20.15 Carol 
20.45 Steve Jobs 
21.15 Er ist wieder da 

MA 21 DECEMBER 
11.00 Casper en Emma*
11.15 A walk in the woods 
11.30 De kleine prins 
12.45 Reis naar het Noorden 
13.20 The good dinosaur 
14.00 Publieke werken 
14.35 Pawn sacrifice 
15.30 Carol 
16.15 Suffragette 
16.50 Rams 
18.30 A walk in the woods 
18.45 Publieke werken 
19.10 Suffragette 
20.35 Carol 
21.00 Steve Jobs 
21.15 Gay Film Night: Tattoo 

DI 22 DECEMBER 
11.00 Publieke werken 
11.15 Reis naar het Noorden 
11.30 The good dinosaur 
13.00 Vrolijke Kerst - de gehele TV-serie
13.15 Y’aura t’il de la neige à Noël?
13.40 Carol 
15.05 Suffragette 
16.00 Steve Jobs 
17.00 Rams 
17.15 Seymour: an introduction 
18.30 A walk in the woods 
19.00 Carol 
19.15 Y’aura t’il de la neige à Noël?
20.35 Publieke werken 
21.05 Youth 
21.20 Pawn sacrifice 

WO 23 DECEMBER 
11.00 Casper en Emma*
11.15 Frozen 
11.30 Youth 
12.45 Reis naar het Noorden 
13.25 The good dinosaur 
13.55 Publieke werken 
14.30 Rams 
15.30 Suffragette 
16.15 Carol 
16.30 A walk in the woods 
17.35 Vleesverlangen 
18.45 Suffragette 
19.00 Publieke werken 
19.15 Carol 
20.50 Steve Jobs 
21.15 Pawn sacrifice 
21.35 A walk in the woods 

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

www.filmtheaterhilversum.nl
 Volg ons ook op:

 Filmtheater-Hilversum
 @FilmHilversum

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

Normaal € 8,50
65-plus € 7,50

 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50
 Kinderfilms € 6,50

 Matinees ma t/m vr € 7,00

De kassa is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag open vanaf 10.30 uur.  Online kaartverkoop via onze website.

€ 0,50 Toeslag lange films
€ 1,00 Toeslag 3D-films
€ 0,50 Toeslag 3D-kinderfilms
€ 8,50 Partijtjes per kind 
 (incl. div. extra’s)

Entreeprijzen

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

s  e  n  r  ^  y  a  l  .  n  l
beauty      c l inic      health       wel lness

Bussumerstraat 53-57 | 035 – 524 28 80

leave caring to us

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

647_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd   1 13-12-12   10:55

Mindfulness | Hilversum 

www.ellismoorman.nl

mindfulness training 
start 14 januari

Nalatenschapsdossier  
& Boedelbegeleiding

www.viaverspoor.nl   035 5313432

 ,  
gevoel voor mensen,

verstand van 
(nabestaanden) zaken 

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

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

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een droom huis in Frankrijk
Juridisch en fiscaal advies

Van 25 t/m 31 december is het weer tijd voor de TOP 2000 op 
NPO Radio 2! Ter gelegenheid hiervan vertonen we tussen kerst 
en oud & nieuw van 28 t/m 30 december iedere middag rond 

de klok van 15.00 uur een muziekdocumentaire. 
Op het programma staan ‘Janis: Little girl blue’, een portret van Janis Joplin, 

‘Amy’, de bekroonde documentaire over het leven van Amy Winehouse, en 
‘Kunst… begin drrr niet an', over muzikant en kunstenaar Herman Brood.

HERMAN BROOD 
Deze unieke documentaire laat aan de hand van nog nooit eerder 

vertoonde privéopnamen het leven van Brood als autonoom 
beeldend kunstenaar zien. De privébeelden, opgenomen door 

kunstvriend en mede-Zwollenaar Ivo de Lange, zijn gemaakt tijdens 
de vele bezoeken van Brood aan diens atelier. In de periode van 1992 
tot en met 2002 maakte Brood hier meerdere werken in een poging te 
ontsnappen aan zijn hectische rocksterleven in Amsterdam. 

Op sterk aandringen van Brood zelf volgde de Lange hem hierbij met een 
camera. Naast de archiefbeelden komen ook mensen aan het woord die Brood 
van heel dichtbij hebben meegemaakt.

Nederland, 2015•76 min.•Regie Gwen Jansen•Met Herman Brood, Xandra 
Brood, Hans la Faille, Ivo de Lange, Loes Kok e.a.

       wo 30 dec en 3 + 5 jan  

SPECIALE VOORPREMIÈRES JANIS JOPLIN DOCUMENTAIRE 

JANIS: LITTLE GIRL BLUE
Sinds haar tragische dood in 1970 – ze was slechts zevenentwintig – is 

de legendarische rocklegende Janis Joplin een alomtegenwoordige 
aanwezigheid op posters, T-shirts en (classic) rock radio. De docu-

mentaire ‘Janis: little girl blue’ – onlangs te zien op het IDFA filmfestival 
– portretteert haar niet als een icoon, maar juist als het bijzondere en 
unieke mens dat zij was. Een vrouw die, ondanks haar succes, leed onder 
een niet-aflatende behoefte aan liefde en erkenning.

 ‘Janis: little girl blue’ gaat op donderdag 21 januari 2016 uit in de Ne-
derlandse bioscopen, maar is zaterdag 12 december al bij ons te zien in een 
speciale voorpremière! Na de film is er een stille disco met veel muziek van 
Janis Joplin. Kaartjes zijn € 12,50. Dit is inclusief een biertje van de tap, een 
wijntje of een frisje. 

 ‘Janis: little girl blue’ is ook te zien tijdens onze TOP2000 special op 29 
december.
VS, 2015•103 min.•Regie Amy Berg

       za 12 en di 29 december 

TOP 2000


