
 

 

 

 

 
WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

‘Wonder Wheel’ vertelt het verhaal 
van vier met elkaar verstrengelde 
levens te midden van de drukte 

in een pretpark op Coney Island, New York in 
de jaren ’50. 
     DINSDAG 5 DEC VANAF 18.30 UUR  2at

‘Wonder Wheel’ gaat 21 december officieel uit in 
Nederland, maar is dinsdag 5 december  alvast bij 
ons in voorpremière te zien in combinatie met een 
heerlijke maaltijd tijdens onze Film & Food special. 

De prijs voor de film, het eten en twee drankjes 
is slechts € 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.

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

De langverwachte opvolger van ‘The lob-
ster’ van regisseur Yorgos Lanthimos. Een 
bloedstollende en provocerende thriller 

over een tiener die het leven van een briljante 
chirurg ontregelt. Wederom met een sterke 
hoofdrol voor Colin Farrell die onlangs nog bij 
ons te zien was in Sofia Coppola’s ‘The Beguiled’. 

Dr. Steven Murphy (Colin Farrell) is een gerenom-
meerd chirurg die met zijn volmaakte vrouw, oogarts 
Anna (Nicole Kidman) en hun twee voorbeeldige 
kinderen een perfect gezin vormt. Tot Martin (Barry 
Keoghan), een vaderloze tiener die Steven onder zijn 
hoede heeft genomen, aan de poorten van hun idyl-
lische bestaan komt rammelen. Ze praten veel, gaan 
uit vissen en komen bij elkaar over de vloer. Martin 
dringt steeds verder het gezin binnen. Als hij Steven 
confronteert met een gebeurtenis uit het verleden, 
wordt de duistere aard van zijn doel duidelijk.

‘The Killing of a Sacred Deer’ is, in tegenstelling tot 
eerder werk van Lanthimos, niet opgebouwd als een 
losse verzameling absurdistische momenten. De film 
kent juist de strakke opbouw van een wraakthriller 
– maar wel van een heel eigenaardige soort – met 
metafysische elementen. Een topcast maakt de film 
af. Farrell heeft aan Nicole Kidman als zijn vrouw een 
fantastische tegenspeler.

VK, Ierland 2017 109 min. Regie Yorgos 
Lanthimos Met Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Barry Keoghan, Alicia Silverstone
     29 NOV T/M 19 DEC  4g

‘The Party’ is een zwarte komedie vol 
scherpe dialogen over een etentje van 
vrienden dat volledig escaleert. De 

nieuwe film van Sally Potter (‘Orlando’) spat 
van het scherm met briljante rollen van Kristin 
Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, 
Cherry Jones, Cillian Murphy, Bruno Ganz en 

Emily Mortimer. Een zowel wrang als hilarisch 
portret van een groep vrienden die hun zeker-
heden in duigen zien vallen.

Janet heeft net een belangrijke functie gekre-
gen in de Britse politiek. Dit is het kroonstuk van 
haar carrière en dat moet gevierd worden. Terwijl de 
vrienden arriveren krijgt het feestje een dramatische 

wending als Bill, de man van Janet, een schokkende 
mededeling doet. Het blijkt niet zijn enige geheim te 
zijn en de andere gasten worden meegesleurd in de 
opeenstapeling van onthullingen en confrontaties. 
Liefde, vriendschap en politieke idealen komen op 
losse schroeven te staan. Alle illusies die de vrienden 
over elkaar en zichzelf hebben gaan in rook op, samen 
met de canapés. 

Regisseur Sally Potter (‘Orlando’, ‘Ginger & Rosa’) 
schreef ‘The Party’ tijdens de verkiezingen van 2015. 
De Labour Party durfde zich destijds niet uit te laten 

over de principes waar ze echt voor stond. Dit gebrek 
aan politieke moed zette Potter aan het denken. De 
uitdaging werd toen om een filmscenario te schrijven 
over omgaan met “chronische onoprechtheid”. ‘The 
Party’ werd geselecteerd voor de competitie van het 
Filmfestival van Berlijn.

GB 2017 71 min. Regie Sally Potter Met 
Timothy Spall, Bruno Ganz, Kristin Scott Thomas, 
Patricia Clarkson
     VANAF 13 DECEMBER  3gaht

Eva staat altijd voor iedereen klaar, maar 
is ze zelf eigenlijk wel gelukkig? ‘Vele 
hemels boven de zevende’ - de poëtische 

verfilming van de geliefde debuutroman van de 
Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck - is een 
film over obstakels die bergen worden en over 
durven kiezen voor je eigen geluk.

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is 
een rots in de branding voor haar puberende nichtje, 
haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is 
kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter 
haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een 
knagende eenzaamheid. 

Van ‘Vele hemels boven de zevende’ zijn in Ne-
derland sinds de verschijning in 2013 al meer dan 
260.000 boeken verkocht. Voor de verfilming be-
werkte Griet op de Beeck haar verhaal zelf tot een 
scenario. De muziek is van de Nederlandse muzikant 

Spinvis. Zijn tekst ‘Reis ver, drink wijn, lach hard, duik 
diep, kom terug’ was ook al prominent aanwezig in 
het boek. Onlangs verscheen Op de Beecks nieuwste 
roman ‘Het beste wat we hebben’, het eerste deel 
van een drieluik.

België 2017 119 min. Regie Jan Matthys
Met Brit Van Hoof, Koen de Graeve, Sara de 
Roo, Peter Seynaeve, Viviane de Muynck
     VANAF 29 NOVEMBER  3st

KERSTBRUNCH
VOOR

SINGLES

Op Tweede Kerstdag organiseren we 
traditiegetrouw om 11.00 uur een 

feestelijke brunch voor alleenstaanden. 
Met aansluitend de hartverwarmende film 

‘Breathe’. (Zie pag. 3 voor filminfo.)
Brunch inclusief drankjes en film € 18,50.

Liefhebbers van goede documentaires opgelet!
20 januari start THE BEST OF IDFA ON TOUR! 
Kaartjes zij nu alvast te koop! Info zie pag 5.

KERSTVAKANTIE IN HET FILMTHEATER
Met de kerst zit je bij ons goed. Een bomvol 
programma met heerlijke films, klassiekers, docu-
mentaires en extra veel kinder- en familiefilms. 
  

OPENINGSTIJDEN
 24 december vanaf 10.30 uur (kerstavond ook open)
 1e kerstdag  van 13.00-18.30 uur
 2e kerstdag  vanaf 13.30 uur
 11.00 uur  kerstbrunch voor singles
 27 t/m 30 dec  vanaf 10.30 uur
 Oudjaarsdag  van 10.00-18.30 uur
 Nieuwjaarsdag  vanaf 13.00 uur
 2 t/m 7 jan  vanaf 10.00 uur

WIJ WENSEN JE ALVAST 
HELE FIJNE FEESTDAGEN
& EEN SPETTEREND 2018!

De nieuwste film
van Woody Allen

WONDER 
WHEEL

 20 december Wonder Wheel
 3 januari Bar Bahar, The Leisure Seeker
  You Were Never Really Here

 29 november The Killing of a Sacred Deer
  Vele Hemels Boven de Zevende 
 6 december Final Portrait
 13 december The Party

Zie pag. 3 Zie pag. 4Zie pag. 2 Zie pag. 6Zie pag. 5

VELE 
HEMELS 

BOVEN 
DE 

ZEVENDE

THE KILLING OF A SACRED DEER

THE PARTY

KATE WINSLET
IN WOODY ALLENS

WONDER WHEEL

PIXAR IS TERUG MET EEN PARELTJE!

COCO

Met als special vooraf
Olaf’s Frozen Avontuur!

NOBELPRIJSWINNAAR
BEN FERINGA

in 
HILVERSUM

IN
GESPREK

EINDELIJK TERUG 
OP HET WITTE DOEK

LES UNS ET LES AUTRES
‘Een van de liefste films van het jaar’ V.N.
VISAGES, VILLAGES

★★★★1/2 “Lanthimos bewijst opnieuw 
één van de meest eigenzinnige, 

interessante Europese filmmakers van 
de laatste jaren te zijn.” De Filmkrant

★★★★ The Guardian

See all you can see met:

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

DE FILMKRANT VAN
Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum

@FilmHilversum

30 NOV. 2017 T/M 3 JAN. 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

De makers van ‘Little Miss Sunshine’ zijn te-
rug met een film over tenniskampioenen 
Billie Jean King (Emma Stone) en Boggy 

Riggs (Steve Carell), die in 1973 de strijd der 
seksen uitvochten op het tennisveld.

De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen 
de nummer een van de wereld Billie Jean King en 

ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs werd 
het meest bekeken sportevenement aller tijden. Als 
product van  de tijdgeest bracht de wedstrijd een 
wereldwijde discussie over seksegelijkheid op gang. 
Ook bracht hij de feministische beweging in een 
stroomversnelling. 

King en Riggs, gevangen in alle media-aandacht, 
stonden lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. 
Buiten de tennisbaan vochten ze allebei een nog 
veel persoonlijkere en complexere strijd. Met een 
ondersteunende man die haar aanmoedigde in haar 
strijd voor gelijke beloning, moest de op haar privacy 
gestelde King ook nog in het reine komen met haar 
eigen seksualiteit. En Riggs zette zijn nalatenschap 
en reputatie op het spel om nog één keer het succes 
uit het verleden te kunnen beleven. Samen zorgden 
ze voor een spektakel dat veel verder reikte dan de 
tennisbaan; het was voer voor woordenwisselingen 

tussen mannen en vrouwen in slaapkamers en ver-
gaderruimtes over de hele wereld.

‘Battle of the Sexes’ werd geregisseerd door het 
echtpaar Jonathan Dayton en Valerie Faris, die eerder 
verantwoordelijk waren voor de feelgoodfilm ‘Little 
Miss Sunshine’. Het scenario werd geschreven door 
Simon Beaufoy, die in 2009 een Oscar won voor het 
script van ‘Slumdog Millionaire’. Natuurlijk zag hij in 
de sportwedstrijd tussen een man en een vrouw – die 
destijds door 90 miljoen (!) mensen werd bekeken – 
een dankbaar onderwerp voor een actuele film over 
sport, relaties en seksisme.

Verenigd Koninkrijk, VS 2017 121 min. 
Regie Jonathan Dayton, Valerie Faris Met 
Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue, Sarah 
Silverman, Alan Cumming, Andrea Riseborough
     T/M 13 DECEMBER  1t

De makers van ‘Intouchables’ en ‘Samba’ 
zijn terug met een feestelijke komedie 
over een bruiloft om nooit te vergeten.

Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft 
zodoende honderden feesten en partijen georgani-
seerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die 
trouwen in een prachtig achttiende-eeuws kasteel. 
Een ongecompliceerde komedie van het regisseurs-
duo achter ‘Intouchables’ met een fantastische hoofd-
rol voor de Canadese steractrice Suzanne Clément die 
we in Nederland voornamelijk kennen uit films van 
Xavier Dolan als ‘Laurence Anyways’ en ‘Mommy’.

De geroutineerde cateraar Max heeft een heel 
team van bedienden, koks en afwassers samenge-
steld, het koppel geadviseerd over een fotograaf, de 
band gereserveerd en de bloemen geregeld. Alle in-

grediënten om het feest tot een succes te maken lijken 
aanwezig, totdat een paar onfortuinlijke tegenslagen 
roet in het eten gooien, en ieder moment van geluk in 
totale chaos verandert. Lukt het Max’ team datgene 
te doen waar ze allemaal goed in zijn? Namelijk het 
geven van een waanzinnig feest? 

Frankrijk 2017 115 min. Regie Eric Toledo en 
Olivier Nakache Met Gilles Lellouche, Suzanne 
Clément, Jean-Paul Rouve
     DE HELE MAAND DOOR  1t

De nieuwste film van tweevoudig Gouden 
Palm-winnaar Michael Haneke (‘Amour’, 
‘Das Weisse Band’) met in de hoofdrol 

Isabelle Huppert (‘Elle’) en Jean-Louis Trintignant 
(‘Amour’) is een relevant drama, vermomd als 
een satanische soap, over Europese identiteit 
en de wijze waarop we via technologie verbin-
ding zoeken.

De rijke doch ongelukkige en bovenal angstige 
familie Laurent woont in een groot landhuis in Calais 
alwaar de verschrikking van de Europese vluchtelin-
gencrisis constant voelbaar is. Anne Laurent (Huppert) 
staat aan het hoofd van een groot bouwbedrijf, dat 
ze overneemt van haar dementerende vader Georges 
(Trintignant). Ze heeft haar handen vol aan de gevol-
gen van een recent ongeluk op de bouwplaats en aan 

haar volledig losgeslagen zoon. Ondertussen weet 
haar broer zich ook geen raad met zijn kind. Van 
zijn zieke ex-vrouw neemt hij de zorg over voor hun 
twaalfjarige bijdehante dochter Eve met wie contact 
onmogelijk lijkt. Eve kan beter overweg met opa 
Georges, die eigenlijk liever uit het leven wil stappen. 
De generatiekloven en onderlinge spanningen zetten 
de verkrampte familiebanden op scherp.

Frankrijk 2017 107 min. Regie Michael 
Haneke Met Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, Mathieu Kassovitz
     T/M 11 DECEMBER  9at

In 1840 trok Deolinda Correa samen met haar 
pasgeboren kind de Argentijnse woestijn bij 
San Juan in op zoek naar haar echtgenoot. 

Dorst velde haar, maar het kind overleefde 
wel doordat de overleden moeder wonderlijk 
genoeg melk bleef geven. Deze volkslegende 
ligt ten grondslag aan dit speelfilmdebuut van 
het Argentijnse regisseursduo Cecilia Atán en 
Valeria Pivato, die ook samen tekenden voor 
het scenario. 

De 54-jarige Teresa (Paulina García) heeft decen-
nialang als inwonend huishoudster in Buenos Aires 
gewerkt. Van de ene op de andere dag verdwijnt het 
fundament onder haar bestaan als de familie het huis 
verkoopt. Ze accepteert zonder nadenken een betrek-
king in het ver weg gelegen San Juan. Onderweg gaat 
het mis: ze raakt haar koffer met al haar bezittingen 

kwijt. Dan ontmoet ze de rondreizende handelaar El 
Gringo en samen trekken ze de woestijn door op zoek 
naar haar spullen. Voor het eerst ervaart Teresa een 
leven dat ze nooit eerder gekend heeft. 

De hoofdrol wordt vertolkt door Paulina Gar-
cía, die in 2013 furore maakte met de titelrol in het 
veelbekroonde ‘Gloria’. ‘La Novia del Desierto’ werd 
geselecteerd voor de officiële selectie van Un Certain 
Regard op het filmfestival van Cannes 2017 en werd 
genomineerd voor de Gouden Camera.

Argentinië 2017 78 min. Regie Cecilia Atán, 
Valeria Pivato Met Paulina García, Claudio Rissi
     T/M 13 DECEMBER  1t

‘Petit Paysan’ is een onconventionele en 
aangrijpende thriller over een wanho-
pige melkveehouder die vastbesloten 

is zijn kudde te beschermen. 
Pierre, dertig jaar oud en pas afgestudeerd aan de 

landbouwschool, houdt melkkoeien. Zijn hele leven 
staat in het teken van zijn boerderij, zijn zus de veearts 
en zijn ouders waarvan hij de boerderij heeft overge-
nomen. Wanneer in Frankrijk de eerste tekenen van 
DHF (gekkekoeienziekte) opduiken, ontdekt Pierre dat 
een van de koeien in zijn stal besmet is. Hij kan zich er 

niet mee verzoenen dat hij zijn koeien hierdoor kwijt 
zal raken en gaat tot het uiterste om ze te redden. 
Maar hiermee gaat hij wel een stap te ver en laat 
zijn zus nou net degene zijn die daarachter komt…

‘A solemn take on rural life that intriguingly toys 
with thriller conventions’ Variety

Frankrijk 2017 90 min. Regie Hubert Charuel 
Met Jean-Paul Charuel, Swann Arlaud, Sara 
Girauddeau, Bouli Lanners
     T/M 11 DECEMBER  3a

In Ruben Östlunds gedurfde en surrealistische 
satire ‘The Square’ verandert een museum 
voor hedendaagse kunst in een stadsstaat van 

bizarre en disfunctionele vreemdheid. Een film 
die je versteld doet staan! Op het Filmfestival 
van Cannes bekroond met de Gouden Palm voor 
Beste Film en – in onze bescheiden ogen – een 
van de grote kanshebbers op de Oscar Beste 
Buitenlandse film!

Een modern museum stelt een nieuwe installatie 
tentoon: een ruimte waar geen regels zijn en waar 
alles kan. Om publiek naar het museum te trekken, 
wordt er een PR-bureau ingehuurd. De onorthodoxe 
campagne zorgt echter voor de nodige commotie. 
Christian, de gerespecteerde curator van het museum 
kampt inmiddels met een existentiële crisis en zijn 
leven lijkt steeds verder te ontsporen. Wanneer hij zijn 

telefoon kwijtraakt, loopt echt alles in het honderd!
In 2015 maakte regisseur Ruben Östlund de 

spraakmakende en briljante komedie ‘Turist’, over 
een vader die het op een rennen zet voor een (gecon-
troleerde) lawine en zijn vrouw en kinderen daarmee 
volledig aan hun lot overlaat. In ‘The Square’ werkt 
Östlund voor het eerst met een internationale cast, 
met naast de Deense acteur Claes Bang ook rollen 
van Elisabeth Moss (‘Mad Men’, ‘Top of the Lake’ ) 
en Dominic West (‘The Wire’, ‘The Affair’).

Zweden 2017 144 min. Regie Ruben Östlund 
Met Claes Bang, Dominic West, Elizabeth Moss
     T/M 27 DECEMBER  3gsht

Prof.dr. Ben Feringa (Barger-Compascuum, 
1951) is scheikundige aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Hij studeerde er en 

promoveerde in 1978 onder leiding van Hans 
Wijnberg. Dat hij Wijnberg als professor heeft 
gehad noemt hij nog altijd ‘de grootste mazzel 
uit z’n carrière’. Feringa werkte enkele jaren bij 
Shell in Amsterdam. In 1998 werd hij benoemd 
tot hoogleraar organische chemie in Groningen. 
Zijn wetenschappelijk werk is erkend met een 
groot aantal buitenlandse prijzen en gastdo-
centschappen. 

In oktober vorig jaar kreeg hij samen met een 
Britse en een Franse collega de Nobelprijs voor 
scheikunde voor het onderzoek naar moleculaire 
nanomachines. Na het winnen van die prijs is het 
nieuwe natuur-en scheikundegebouw van de Gro-
ningse universiteit naar hem vernoemd, net als een 
plein in zijn geboortedorp. Feringa is getrouwd en 
heeft drie dochters. Zelf is hij het op een na oudste 
kind uit een Drents katholiek boerengezin met tien 
kinderen. In een interview vertelde hij dat het eerste 
wat zijn broers en zussen tegen hem zeiden, toen 
bekend werd dat hij de Nobelprijs gewonnen had, 
dat het zo jammer was dat hun ouders dit niet meer 
hebben meegemaakt. Die hadden, met zelf alleen 
maar lagere school, alles opzij gezet om hun tien 

kinderen allemaal een goede opleiding te geven ‘Ik 
kan jullie niet veel geld geven, maar wel een goed 
stel hersens, doe er wat mee,’  zei zijn vader. Ben 
Feringa, nu 66, werkt sowieso door tot z’n 70-ste. 
Daarna? Misschien nog een functie in het buitenland, 
waar ze minder strikt zijn met pensioenleeftijden.  

Ben Feringa wordt geïnterviewd door journaliste 
Cisca Dresselhuys. 

De keuzefilm van Ben Feringa die we aansluitend 
aan het gesprek vertonen is ’Hidden Figures’.

Programma:
19.30-20.30 uur Gesprek met Ben Feringa o.l.v. 
Cisca Dresselhuys (60 minuten)
20.30-21.00 uur Pauze en mogelijkheid tot het 
kopen en laten signeren van boeken
21.00 uur De keuzefilm van Ben Feringa: ‘Hidden 
Figures’

‘Hidden Figures’ is het ongelofelijke en 
nooit vertelde verhaal van Katherine 
Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy 

Vaughn (Octavia Spencer) en Mary Jackson (Ja-
nelle Monáe), drie briljante vrouwen van Afro-
Amerikaanse afkomst die bij de NASA werkten. 
Ze waren het brein achter een van de grootste 
operaties in de geschiedenis: de lancering van 
astronaut John Glenn in de ruimte. 

Een indrukwekkende prestatie die het land weer 

moed gaf, de verhoudingen in de “space race” vol-
ledig op zijn kop zette en de wereld in beweging 
bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, 
en inspireerde generaties om groots te dromen. ‘Hid-
den Figures’ werd genomineerd voor drie Oscars.

VS 2017 127 min. Regie Ted Melfi
Met Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner
     WOENSDAG 13 DECEMBER 21.00 UUR  3d

★★★★ NRC Handelsblad

met Ben Feringa 
WOENSDAG 13 december 19.30 UUR

HIDDEN FIGURES

Diep in de Amazonerivier leeft de zeld-
zame roze dolfijn. Dit prachtige, welhaast 
mythische dier wordt met uitsterven be-

dreigd omdat hij een makkelijke prooi vormt 
voor lokale vissers, die de dolfijnen illegaal slach-
ten en gebruiken als aas bij visvangst. 

De Braziliaanse televisiester Richard Rasmussen 
(een soort Freek Vonk) zet zijn eigen televisiepro-
gramma op National Geographic handig in om aan-
dacht te genereren voor deze illegale slachting. Ook 
bioloog Fernando Trujillo strijdt voor het behoud van 
het bijzondere dier, niet in de laatste plaats omdat de 
vis die met de dolfijn gevangen wordt hoge concen-
traties kwik bevat en daarom ook een gevaar vormt 
voor de volksgezondheid. Beide mannen houden er 
zo hun eigen strategie op na. Terwijl het gevecht om 
de dolfijnen te redden intensiever wordt, dringt de 
vraag zich op welke middelen geoorloofd zijn om 
het probleem aan de kaak te stellen. Een schandaal 
zet de verhoudingen op scherp en legt prangende 
ethische kwesties bloot.

‘A River Below’ is een prachtige film met een 

onverwachte wending die ons een spiegel voorhoudt 
in ons gevecht voor een betere wereld. Winnaar 
Environmental Award op Sheffield International Do-
cumentary Festival.

Colombia, Verenigde Staten 2017 
87 min. Regie Mark Grieco Engels en Spaans 
gesproken/ Nederlands ondertiteld
     DINSDAG 12 DECEMBER 20.15 UUR  

De vertoning van ‘A River Below’ wordt georganiseerd 
in samenwerking met de ASN Bank en Amnesty Hil-
versum. Een gastspreker zal aanschuiven vanuit na-
tuurorganisatie IUCN NL. IUCN NL is de Nederlandse 
tak van de International Union for Conservation of 
Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor na-
tuurbescherming. Vanuit Amsterdam werkt IUCN NL 
al ruim 20 jaar met lokale natuurbeschermers over 
de hele wereld, waaronder in Brazilië en Colombia, 
aan de bescherming van soorten en van natuur als 
bestaansbron voor de lokale bevolking.

A RIVER BELOW

4 december 2, 26 en 30 december 2, 5 en 12 december 7, 12 en 31 december 27 december

THE SQUARE

BATTLE OF THE SEXES

C’EST LA VIE!

LA NOVIA DEL DESIERTO

PETIT PAYSAN

HAPPY END

★★★★ “Gevaarlijk scherp.” De Filmkrant

★★★★ De Filmkrant

★★★★★ De Telegraaf
★★★★ Parool

★★★★ De Volkskrant
★★★★ Trouw

★★★★ NRC
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Stap met ‘Final Portrait’ in de wereld van 
de wereldberoemde Zwitserse schilder en 
beeldend kunstenaar Alberto Giacometti 

en maak kennis met zijn uitgesproken persoon-
lijkheid, humor, werkwijze, favoriete tijdverdrijf 
en spitsvondige manier van communiceren. Met 
hoofdrollen voor Armie Hammer (‘Nocturnal 
Animals’, ‘Call Me By Your Name’) en Geoffrey 
Rush (‘The King’s Speech’) onder de regie van 
acteur Stanley Tucci (bekend van ‘Big Night’ & 
‘Blind Date’).

We volgen de kunstenaar gedurende twee weken 
in het Parijs van de zestiger jaren. De Amerikaanse 
schrijver en kunstliefhebber James Lord (Hammer) 
wordt tijdens een korte reis naar de Franse hoofd-
stad door zijn vriend Giacometti (Rush) gevraagd om 
model te zitten voor een portret. Diens belofte dat 
het maar een paar uur duurt, kan Giacometti niet 
waarmaken en Lord mist zijn vlucht. De paar uren 
worden al snel dagen.

Het betekent het begin van een ongewone vriend-
schap en inzicht in de schoonheid, frustratie en chaos 

van het artistieke proces, gezien door Lords ogen. De 
film is daarmee een combinatie van een portret van 
een genie en van een vriendschap van twee mannen 
die zo verschrikkelijk verschillend zijn. Tegelijker-
tijd blijft de vraag of het portret wel ooit afkomt... 

VK 2017 90 min. Regie Stanley Tucci Met 
Armie Hammer, Geoffrey Rush, Clémence Poésy
     6 DECEMBER T/M 1 JANUARI  3th

Meeslepend Italiaanse liefdesdrama en 
de nieuwste film van Silvio Soldini 
(‘Pane e Tulipane’, ‘Cosa Voglio di Più’).

De mooie Emma werd blind op haar zestiende, 
maar dat heeft haar er niet van weerhouden om een 
zelfstandig leven te leiden met een eigen praktijk 
voor osteopathie. Ze is onlangs gescheiden en de 
succesvolle reclamemaker Teo lijkt de perfecte kan-
didaat om een leuke tijd mee te hebben. Ze ontmoet 

hem tijdens een bedrijfsuitje in het donker waar ze 
de rondleidingen doet. Teo raakt geïntrigeerd door 
haar stem en hij zoekt haar weer op. Een aanvanke-
lijk oppervlakkige flirt mondt uit in een zinderende 
romance.

'Il Colore Nascosto delle Cose' is een prachtig 
liefdesverhaal dat ons eraan herinnert dat de mooiste 
en onverwachte dingen vaak onzichtbaar zijn voor de 
ogen. Deze Italiaanse film van de succesvolle regisseur 

Silvio Soldini (‘Pane e Tulipane’) met Valeria Golino 
(‘Caos Calmo’) en Adriano Giannini (‘Le Conseguenze 
dell’Amore’) ging in wereldpremière op het Filmfesti-
val van Venetië en trekt sindsdien in Italië volle zalen.

Italië 2017 115 min. Regie Silvio Soldini Met 
Valeria Golino, Adriano Giannini
     30 NOVEMBER T/M 24 DECEMBER  1t

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

Cavendish, dat weigert op te geven als ze te 
maken krijgen met een verwoestende ziekte. 
Ze leven elke dag alsof het de laatste is. Met 
geweldige hoofdrollen voor Claire Foy (‘The 
Crown’) en Andrew Garfield (‘The Social Net-
work’, ‘Never Let Me Go’) en gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. 

De avontuurlijke en charismatische Robin Caven-
dish (Andrew Garfield) heeft nog een heel leven voor 
zich wanneer hij op 28-jarige leeftijd plots verlamd 
raakt door polio. Met nog maar een paar maanden 
te leven, lijkt hij veroordeeld tot zijn ziekenhuisbed. 
Tegen alle doktersadviezen in brengt zijn vrouw Diana 
(Claire Foy) hem van het ziekenhuis in Afrika weer 
naar huis in Engeland. Haar wilskracht, liefde en 
toewijding zorgen ervoor dat Robin ondanks zijn 

verlamming het leven weer oppakt. Zo voeden ze 
samen hun zoontje op en gaan ze zelfs weer op reis. 
Samen weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte 
en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare 
humor, lef en levenslust.

‘Breathe’ is het krachtige regiedebuut van acteur 
Andy Serkis, die bekend staat om zijn verbluffende rol 
als Gollum in de ‘Lord of the Rings’ trilogie. Gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal van producent Jonathan 
Cavendish’ ouders, laat Breathe zien hoeveel impact 
Robins strijd heeft gehad op de mobiliteit van minder-
validen. Cavendish produceerde eerder o.a. ‘Bridget 
Jones’ Diary’, maar heeft met ‘Breathe’ duidelijk zijn 
meest persoonlijke film tot nu toe gemaakt.

 
VK 2017 118 min. Regie Andy Serkis Met 
Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg
     VANF 14 DECEMBER  3a

Het bijzondere liefdesdrama ‘On Body and 
Soul’ is een poëtische vertelling over dro-
men en wakker zijn en hoe deze twee te 

vervlechten. Want wat doe je als je in je dromen 
de liefde hebt gevonden en in het dagelijks leven 
ernaar opzoek gaat? 

Mária werkt als kwaliteitscontroleur in een slacht-
huis in Boedapest. Tijdens de lunch in de steriele 
kantine kiest de jonge vrouw altijd een tafel in haar 
eentje. Haar iets oudere baas Endre is ook een rustig 
type. Langzaamaan leren de twee elkaar beter ken-
nen. Ze ontdekken per toeval ’s nachts hetzelfde te 
dromen. Ze zijn met stomheid geslagen. Hun relatie 
en de manier waarop ze in het leven staan begint 
langzaamaan te veranderen.

‘On Body and Soul’ van Ildiko Enyedi won de 
Gouden Beer voor Beste Film op het International 
Film Festival in Berlijn. De jury roemde de winnaar als 
een film vol van poëzie, tragiek en humor. Volgens 
Paul Verhoeven, voorzitter van de zevenkoppige jury, 
kozen ze voor ‘On Body and Soul’ omdat de film gaat 
over iets dat volgens hem in het dagelijks leven vaak 
wordt vergeten: mededogen.

Hongarije 2017 116 min. Regie Ildikó Enyedi 
Met Géza Morcsányi, Alexandra Borbél
     VANAF 14 DECEMBER  3at

De nieuwe film van Woody Allen (‘Midnight 
in Paris’, ‘Magic in the Moonlight’) ‘Won-
der Wheel’ is een krachtig en dramatisch 

verhaal over passie, geweld en verraad, en is 
bovendien heerlijk poëtisch gefilmd. Met hoofd-
rollen voor Kate Winslet en Justin Timberlake. 

‘Wonder Wheel’ vertelt het verhaal van vier met 
elkaar verstrengelde levens te midden van de drukte 
in een pretpark op Coney Island, New York, in de 
jaren ’50. Ginny (Kate Winslet), een melancholische, 
nogal emotionele voormalig actrice, die inmiddels als 
serveerster in een visrestaurant werkt; Humpty (Jim 
Belushi), carrouselbediende en Ginny’s onbehouwen 
echtgenoot; Mickey (Justin Timberlake), een jonge en 
knappe badmeester die ervan droomt toneelschrijver 
te worden en Carolina (Juno Temple), de van Humpty 
vervreemde dochter die zich voor gangsters schuil-
houdt in het appartement van haar vader. 

Woody Allen werkte voor deze film samen met 
cameraman Vittorio Storaro, bekend van films als 
‘Apocolypse Now’ en ‘Café Society’ – ook van Woody 
Allen. Dit resulteerde in weelderige, expressionisti-
sche  cinematografie die het poëtische spel van Win-
slet complimenteert. “Kate Winslett geeft in ‘Wonder 
Wheel’ haar meest krachtige acteerprestatie in meer 
dan een decennium”, aldus IndieWire.

 
VS 2017 101 min. Regie Woody Allen Met Kate 
Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi, Juno 
Temple
     VANAF 20 DECEMBER  2at

NIEUWE FILMS
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‘Een klein meesterwerk […]
Een ontroerende, betoverende film’ NRC
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Disney-Pixar’s ‘Coco’ is één groot muzikaal 
en kleurrijk spektakel dat families uit 
alle generaties met elkaar verbindt. Ga 

samen met Miguel en zijn hond Dante op een 
onvergetelijk avontuur naar een wereld vol 
knotsgekke buitenbeentjes. 

Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant 
te worden. Ondanks dat muziek al generaties lang uit 
zijn familie wordt geweerd, is het Miguels grootste 
droom om net zo groot te worden als zijn idool, 
Ernesto de la Cruz. Wanhopig bezig om zijn talent te 
bewijzen, belandt Miguel op mysterieuze wijze in een 
prachtige en kleurrijke wereld. Onderweg ontmoet 
hij de charmante oplichter Hector en samen gaan 
ze op een buitengewone reis om het echte verhaal 
achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken.

De feestdagen beginnen vroeg dit jaar, want bij deze 
nieuwe Disney-Pixar film geven wij iets speciaals ca-

deau: de exclusieve Feestdagen Special ‘Olaf’s Frozen 
Avontuur’. Een 21 minuten durende special. 

Het zijn de eerste feestdagen sinds de herope-
ning van de poorten van Arendelle en Anna en Elsa 
besluiten dit met iedereen te vieren. Alleen wanneer 
de families plotseling vertrekken om thuis te genieten 
van hun kersttradities, komen de zussen erachter dat 
zij de enige zijn die helemaal geen tradities hebben. 
Olaf voelt zich daarom geroepen om de kerst van 
Anna en Elsa te redden en gaat samen met Sven op 
zoek naar de beste kersttradities. T/m de kerstvakan-
tie te zien vóór 'Coco'.

VS 2017 105 + 21 min. Regie Lee Unkrich 
Met de stemmen van Wiebe Pier Cnossen, 
Thijs Overpelt, Ilse Warringa, Ara Alici, Marloes 
van der Heuvel, Klaas van Kruistem, Saskia 
Weerstand Nederlands gesproken
     VANAF 29 NOVEMBER  2a

‘De Dieren uit het Hakkebakkebos’ is een 
kleurrijke, muzikale stop-motion-ani-
matie vol leuke liedjes. Deze vrolijke 

film is geschikt is voor alle leeftijden, dus kom 
gezellig kijken met je hele familie! 

Klaas Klautermuis, Maarten Bosmuis en Hazeman 
wonen met al hun vrienden in het Hakkebakkebos. Ze 
hebben daar een goed leven, maar de kleinere dieren 
moeten wel altijd goed oppassen voor sommige gro-
tere bosbewoners. Vooral Rein de Vos is een gevaar. 
Het liefst verslindt hij elke muis die hij tegenkomt. 
Als IJge Egel dan ook nog eens probeert Maartens 
oma op te peuzelen, vinden de muizen dat er een 
nieuwe wet moet komen: alle dieren moeten voort-
aan vrienden zijn en mogen elkaar niet meer opeten.

Noorwegen 2016 75 min. Regie Rasmus A. 
Sivertsen Met Finn Poncin (stem), Pepijn Koolen 
(stem), Marcel Jonker (stem), Thijs Overpelt 
(stem), Stephan Holwerda (stem) Nederlands 
gesproken 
     VANAF 16 DECEMBER  1

Onze allerjongste bezoekers (2+) kunnen 
zich makkelijk herkennen in de verhaaltjes 
over Rita en Krokodil, die vol zitten met 

grappige kleurrijke details en muzikale frag-
menten. In acht lieve en sfeervolle verhaaltjes 
wordt het leven van een 4-jarige vastberaden 
en fantasievolle kleuter, op herkenbare wijze 
neergezet.

Iedere aflevering neemt je mee in de wereld van 
de 4-jarige Rita en gaat over vriendschap, emoties 
en ervaringen van iedere dag. Rita heeft een altijd 
hongerig vriendje, Krokodil, dat in de badkuip woont. 
Zeer waarschijnlijk bestaat Krokodil enkel in de fan-

tasie van Rita. Het zou kunnen dat Rita en Krokodil 
eigenlijk niet veel verder komen dan de tuin van oma 
of onder het vloerkleed in haar kamer. Rita’s fantasie 
brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met 
Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.

‘Rita & Krokodil’ is gebaseerd op de gelijknamige 
Deense prentenboeken van Sírí Melchíor, ook uitge-
geven in een aantal andere landen.

Denemarken 2014 40 min. Regie Sírí Melchior
Nederlands gesproken
     VANAG 9 DECEMBER  1

Kerstvakantie!

T
ussen Kerst en Oud & Nieuw en ook 

de eerste week van januari zijn 

we voor onze jongste bezoekers 

weer lekker vroeg open. We vertonen 

extra veel kinderfilms. Kom dus lekker 

je vakantie bij ons vieren!

‘Kapitein Onderbroek: het eerste grote 
avontuur’ is gebaseerd op de succesvolle 
boekenserie en wereldwijde sensatie. 

Deze rebelse en ondeugende komedie voor het 
hele gezin vertelt het verhaal van twee fan-
tasierijke lolbroeken, Sjors en Harold. Als ze 
hun schoolhoofd hypnotiseren, denkt hij dat hij 
de overenthousiaste, maar niet al te snuggere 
superheld Kapitein Onderbroek is. Maar deze 
grap van Sjors en Harold loopt al snel helemaal 
uit de hand. 

VS 2017 89 min. Regie Rob Letterman
Met de stemmen van Fred Meijer, Sander van 
Amsterdam en Huub Dikstaal
     30 DECEMBER EN 3 JANUARI  1
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In het land waar nagenoeg geen enkele familie 
gevrijwaard is gebleven van Stalins terreur, is 
nooit iemand veroordeeld voor de misdaden 

die onder zijn bewind zijn begaan.
Is Stalin een held die de Sovjet-Unie naar de over-

winning heeft geleid? Of is hij een moordenaar die 
miljoenen slachtoffers onder de eigen bevolking heeft 
gemaakt? Tot op de dag van vandaag zijn de inwoners 

van het huidige Rusland diep verdeeld over hoe om 
te gaan met de erfenis uit dit verleden.

‘De rode ziel’ ontbloot de psyche van de he-
dendaagse Rus en toont daarmee een wereld vol 
tegenstrijdigheden. 

“Het Rode rijk bestaat niet meer, de Rode mens 
nog wel. Die duurt voort.”  Svetlana Alexijevitsj

Nederland 2017 92 min. Regie Jessica Gorter
     30 NOVEMBER EN 3 DECEMBER  

Met Exhibition on Screen vertonen we 
‘Canaletto en de Kunst van Venetië’, 
een indrukwekkende reis naar het 

leven en de kunst van de beroemde schilder 
Giovanni Antonio Canal - beter bekend als Ca-
naletto. Geen kunstenaar ving de essentie en 

de allure van Venetië beter dan 
deze schilder.

De opmerkelijke verzameling 
van meer dan 200 schilderijen, 
tekeningen en afdrukken biedt 
een ongeëvenaard inzicht in het 
kunstenaarschap van Canaletto 
en zijn tijdgenoten, en in het 
toenmalige Venetië dat hij mees-
terlijk vastlegde. De film biedt 

ook de kans om bij twee of-

ficiële koninklijke residenties - Buckingham Palace 
en Windsor Castle – binnen te stappen en meer 
te weten te komen over de kunstenaar en over de 
man die Canaletto in Groot-Brittannië introduceerde, 
Joseph Smith.

Geleid door de curatoren van The Royal Collection 
Trust en toonaangevende experts in de Venetiaanse 
geschiedenis, is de film niet alleen een geweldige 
manier om de tentoonstelling te zien, maar ook de 
mogelijkheid om dichter bij Canaletto en bij het Ve-
netië van begin achttiende eeuw te komen. 

GB 2017 85 min. Regie David Bickerstaff
     17 EN 28 DECEMBER  

EXHIBITION
ON SCREEN

CANALETTO & THE ART OF VENICE
at The Queen’s Gallery, Buckingham Palace

Regisseur Agnès Varda, de ‘Moeder van 
de Nouvelle Vague’, en de inmiddels we-
reldberoemde fotograffitikunstenaar (JR) 

vullen elkaar perfect aan. Hun hartverwarmende 
vriendschap vormt de basis voor een waarach-

tige en lieve roadmovie. Het regisseursduo won 
de Gouden Palm voor Beste Documentaire op 
het afgelopen Filmfestival van Cannes.

Regisseuse en fotografe Agnès Varda (‘Les Gla-
neurs et la Glaneuse’, ‘Les plages d’Agnès’) is een 

markante figuur in de Franse cinema. Samen met JR, 
een eigenzinnige kunstenaar met een grootse ver-
beelding, vormt ze een uniek duo. Agnès is inmiddels 
in de tachtig, JR midden dertig. Hun belevingswerel-
den komen samen in ‘Visages Villages’. Ze laten zich 
leiden door toeval, passie en intuïtie. In deze docu-
mentaire trekken Agnès en JR samen door Frankrijk 
en portretteren de mensen die ze ontmoeten. Hun 
reis schept een band waarin ze elkaar als kunstenaars 
vinden en het landschap tot museum maken. 

‘Visages Villages’ won dit jaar op het filmfestival 
van Cannes de l ’Œil d’or voor Beste Documentaire en 
kreeg de publiekprijs in Toronto. De documentaire, 
door Vrij Nederland bestempeld als ‘een van de liefste 
films van het jaar’, ging onlangs in Nederland op het 
IDFA in première. 

Regisseur Agnès Varda ontving op 11 november 
een ere-Oscar voor haar uitzonderlijke bijdrage aan 
de filmindustrie. Varda is na zestien mannelijke film-
makers de eerste vrouwelijke regisseur die de onder-
scheiding in ontvangst mag nemen. Grote namen zo-
als Jean-Luc Godard, Orson Welles, Akira Kurosawa, 
Frederick Wiseman en Spike Lee gingen haar voor.

Frankrijk 2017 100 min. Regie Agnes Varda, JR
     7 DECEMBER T/M 3 JANUARI  3a

KUNST & FILM
CRACKING THE FRAME

In samenwerking met

VISAGES 
VILLAGES

Vaak werd hij beschouwd als de laatste 
Renaissancemens, de geëngageerde 
Britse schrijver, kunstcriticus en kunste-

naar John Berger (1926 - 2017), een man die zijn 
scherpzinnige ideeën koppelde aan een enorme 
eruditie. Veel waardering oogstte hij met zijn 
boek ‘Ways of Seeing’, in het Nederlands ver-
schenen als ‘Anders zien’, waarin hij verborgen 
ideologieën blootlegde in de westerse kunst 
en esthetica door de eeuwen heen. Dit ‘kritisch 
kijken’ wist hij te populariseren dankzij de ge-
lijknamige BBC-documentaireserie. 

In ‘The Seasons in Quincy: Four Portraits of John 

Berger’ worden in vier portretten de verschillende fa-
cetten van zijn leven en ideeën in beeld gebracht. Er is 
vijf jaar aan de film gewerkt. De makers zijn vier goede 
vrienden van Berger: filmproducent Colin MacCabe, 
actrice Tilda Swinton, en filmmakers Bartek Dziadosz 
en Christopher Roth. Hun portretten plaatsen  Berger 
in de verschillende seizoenen in Quincy, een gehucht 
in de Franse Alpen waar Berger sinds 1973 woonde.

GB 2016 90 min. Regie Colin MacCabe, Tilda 
Swinton, Bartek Dziadosz & Christopher Roth 
Engels gesproken, niet ondertiteld.
     DINSDAG 2 JANUARI 18.45 UUR 

Iedere laatste maandagavond van de maand 
vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire 

in Cracking the Frame: een programma met een 
internationale selectie van veelgeprezen kunst-
films en films over hedendaagse kunstenaars, fo-
tografen, muzikanten, filmmakers, designers en 
schrijvers. Kortom, over mensen die het huidige 
culturele landschap een ander aanzien hebben 
gegeven. Cracking the Frame brengt films die 
niet eerder in Nederland vertoond zijn. De film 
wordt ingeleid door Brand Berghouwer, foto-

graaf en programmamaker van het Kenniscafé 
van de Volkskrant en De Balie.

Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje 
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum. 
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op ver-
toon van een museumkaartje € 1,50 korting op een 
filmkaartje voor deze film (niet in combinatie met 
andere kortingen). Museum Hilversum vind je aan 
de Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor meer informatie: 
www.museumhilversum.nl.

Het Vluchtelingenverdrag is door de deals 
met Turkije en Libië door de Europese 
Commissie feitelijk ten grave gedragen. 

De ‘hotspots’ op de Griekse eilanden worden 
gepresenteerd als een humane oplossing voor 
het vluchtelingenprobleem. Maar is dat niet 
slechts schijn? 

De documentaire ´De Deal´ toont van binnenuit 
hoe het Europese asielbeleid in Griekenland er na 
de EU-Turkije deal in de praktijk uitziet. Duizenden 
migranten zitten op de eilanden vast en verkeren in 
onzekerheid over hun toekomst terwijl er nog altijd 
nieuwe bootjes arriveren. Wat was eigenlijk het Ide-
aal, hoe ziet de Werkelijkheid eruit en hoe gaan we 
dit vraagstuk constructief oplossen met het oog op 

de Toekomst? Om antwoord op die vragen te krijgen 
volgt de film diverse personages: de bedenker van 
de deal, Gerald Knaus, en mensen op Lesbos die 
proberen te helpen waar ze kunnen. Ook horen we 
het aangrijpende verhaal van Ramy Qudmany die na 
het sluiten van de Europese grenzen uit Syrië vluchtte 
om op tijd bij zijn stervende vader in Duitsland te 
kunnen zijn.

Na afloop van de vertoning van ´De Deal´ is er 
een nagesprek met regisseurs Eefje Blankevoort en 
Els van Driel. 

Nederland 2017 52 min. Regie Eefje 
Blankevoort, Els van Driel
     ZONDAG 17 DECEMBER 16.15 UUR  

Toen Polaroid in 2008 zijn deuren sloot en 
stopte met de productie van de direct-
klaar filmpjes, betekende dit voor velen 

het naderende einde van hun dromen. Regisseur 
Willem Baptist brengt met ‘Instant Dreams’ een 
ode aan dit populaire format. “Het moment 
waarop die foto’s zich voor mijn ogen vanzelf 
ontwikkelen is magisch,” zegt Baptist.

De gepensioneerde chemicus Stephen Herchen 
verliet zijn gezin om het geheim van de verloren 
chemische formule te ontrafelen en de Duitse kun-
stenares Stefanie Schneider schiet in de Californische 
woestijn een van haar laatste fotosessies op originele 
Polaroidfoto’s. New York Magazine-redacteur Chris-

topher Bonanos probeert met de laatste instant film 
de relatie met zijn zoontje te verbeteren en in Tokio 
ontdekt een Japans meisje juist opnieuw de magie 
van Polaroid. 

‘Instant Dreams’ is een epische, poëtische vertel-
ling over vier mensen die met elkaar verbonden zijn 
door de fascinatie en liefde voor de ‘instant film’ van 
Polaroid. In een visuele achtbaanrit vertelt de film hoe 
deze individuen elk op hun eigen manier de Instant 
Dream in leven houden.

Nederland 2017 91 min. Regie Willem Baptist
     16 T/M 23 DECEMBER 

John en Amanda geven al bijna vijftig jaar 
op volstrekt eigen wijze les in Latijn, Engels 
en gitaar op een Ierse kostschool. In deze 

feel good documentaire volgen we beiden ge-
durende hun allerlaatste schooljaar. Het blijkt 
dat loslaten het moeilijkst te leren is.

‘School Life’ volgt een jaar uit het leven van twee 
inspirerende leraren op Headfort School, de enige 
kostschool van Ierland. Voor John is rockmuziek, 
naast wiskunde en Latijn, gewoon een ander vak, 
door hem op hilarische wijze onderwezen. Voor zijn 

vrouw Amanda zijn boeken de sleutel tot verbinding 
met de kinderen. Ze gebruikt alle mogelijke middelen 
om de jongeren voor de literatuur te interesseren. 
Al bijna een halve eeuw hebben deze twee unieke 
persoonlijkheden duizenden kinderen gevormd. Wat 
zal ze jong houden als ze straks met pensioen gaan? 

‘School Life’ is winnaar van Docville 2017 en werd 
zeer hoog gewaardeerd op het laatste Sundance 
festival.

Ierland, Spanje 2017 99 min. Regie Neasa Ní 
Chianáin, David Rane
     3 EN 6 DECEMBER  

‘The Long Season’ is een documentaire 
van Leonard Retel Helmrich over het 
leven in Majdal Anjar, een Syrisch vluch-

telingenkamp in Libanon. Door een jaar lang de 
vluchtelingen te filmen vertelt hij op filmische 
wijze van binnenuit hoe het is om in zo’n kamp 
te leven. 

Voor ‘The Long Season’ heeft documentairemaker 
Leonard Retel Helmrich anderhalf jaar tussen een 
aantal Syrische families gewoond in een Libanees 
tentenkamp in de Bekaa Vallei. Veel Syriërs werkten 
daar als seizoenarbeider en zijn gebleven toen de 
oorlog uitbrak. Retel Helmrich vertelt geen algemeen 
verhaal, maar richt zich volledig op de bewoners 
van één kamp. Zoals schooljuf Maria, twee ruziënde 

vrouwen en de kinderen die enthousiast spelen op 
de door leraar Hamoud gemaakte flipperkast. In zijn 
Single Shot Cinema-stijl schets hij een indringend en 
intiem beeld van het leven daar.

Leonard Retel Helmrich is vooral bekend van zijn 
veelbekroonde drieluik ‘Stand van de zon’, ‘Stand 
van de maan’ en ‘Stand van de sterren’. ‘The Long 
Season’ is geselecteerd voor de IDFA Competition 
for Feature-Length Documentary en voor de IDFA 
Competition for Dutch Documentary.

Nederland/Libanon 2017 117 min. Regie 
Leonard Retel Helmrich
     29 DECEMBER EN 2 JANUARI  

INSTANT
DREAMS

SCHOOL LIFE

THE LONG SEASON

De Deal

THE SEASONS IN QUINCY:
FOUR PORTRAITS OF JOHN BERGER

DE RODE ZIEL

DOCUMENTAIRES

★★★★ De Filmkrant

★★★★ De Filmkrant
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Meer dan 65 miljoen mensen over de 
hele wereld worden door hongers-
nood, klimaatverandering en oorlog 

gedwongen huis en haard te verlaten in de 
grootste menselijke migratie sinds de Tweede 
Wereldoorlog. ‘Human Flow’ geeft, onder lei-
ding van kunstenaar Ai Weiwei, een beeld van 
deze enorme menselijke migratie. De documen-
taire laat zowel de onthutsende omvang van 
de vluchtelingencrisis zien als de diepgaande 
persoonlijke verhalen van mensen die er mid-
denin zitten.

Gedurende een bewogen jaar worden vluchtelin-
gen in 23 landen over de hele wereld gevolgd, waar-
onder Afghanistan, Bangladesh, Frankrijk, Grieken-
land, Duitsland, Irak, Israel, Italië, Kenia, Mexico en 
Turkije. ‘Human Flow’ is getuige van hun wanhopige 

zoektocht naar veiligheid, onderdak en rechtvaardig-
heid: van vluchtelingenkampen en levensgevaarlijke 
oceaanoversteken tot gesloten grensovergangen; 
van ontwrichting en ontnuchtering naar moed, uit-
houdingsvermogen en aanpassingsvermogen; van 
het leven dat ze achterlieten naar een onbekende 
toekomst. Deze documentaire komt in een tijd waarin 
tolerantie, medeleven en vertrouwen meer dan ooit 
nodig zijn. 

‘Human Flow’ stelt een van de vragen die deze 
eeuw zullen definiëren: zal   onze wereldwijde samen-
leving bestaan   uit angst, isolatie en eigenbelang of 
kiezen we voor een weg van openheid, vrijheid en 
respect voor de mensheid?

Duitsland 2017 140 min. Regie Ai Weiwei
     30 DECEMBER  17.00 UUR  2a

WEEËN 

Willem staat op het punt om vader te wor-
den: de weeën van zijn vriendin zijn be-

gonnen. Hij realiseert zich de onomkeerbaar-
heid van de komst van zijn kind en hij  wordt 
overvallen door een gevoel van nutteloosheid en 
acute angst voor het vaderschap. Terwijl andere 
zwangere vrouwen hem in het ziekenhuis de les 

lezen over opvoeding, zijn bevallende vriendin 
niets van hem lijkt aan te nemen en de recepti-
oniste de enige lijkt die in hém geïnteresseerd 
is, beseft Willem dat hij afstand moet nemen 
van zijn huidige bestaan en de verandering in 
zijn leven moet omarmen. 

‘Weeën’ kreeg een Gouden Kalf nominatie voor 
‘Beste Korte Film’.

Nederland 2017 14 min. Regie Nils Vleugels

BULLET TIME 
Twee kogels, ge-

maakt om te 
doden, worden mid-
den in hun dodelijke 

vlucht verliefd op elkaar. Het overkomt Stanley 
en Daisy, de twee kogels die door cowboys Pe-
dro en Jesse tijdens een ouderwetse wild-west 

shootout op elkaar worden afgevuurd. In plaats 
van hun dodelijke doel kiezen de kogels voor 
de liefde, met desastreuze gevolgen voor beide 
cowboys. 

‘Bullet Time’ is de Nederlandse inzending voor 
de Oscars in de categorie ‘Beste Korte Animatiefilm’.

Nederland 2016 5 min. Regie Frodo 
Kuijpers Animatie

BEGRAFENIS 
VAN DE 
VERLEGEN 
MENS

Op een dag vielen alle verlegen mensen dood 
neer. Tegelijk, in één klap, allemaal. Een 

kleine gemeente organiseert een begrafenis 
voor al haar overleden verlegen inwoners en wil 
maar al te graag wat zeggen… Van de makers 
van ‘Circus Treurdier’.

Nederland 2017 10 min. Regie Joost van 
Hezik

GRIJS IS OOK 
EEN KLEUR 

De film vertelt 
het verhaal van 

Cato, een meisje van 13 jaar, dat met haar ou-
ders en jongere broertje in een woonboerderij 
woont. Haar oudere, depressieve broer Douwe 
komt thuis nadat hij een zelfmoordpoging heeft 
gedaan. Cato probeert contact met hem te krij-

gen, maar dat lukt niet. Als ze zich realiseert 
dat Douwe niet zomaar weer gelukkig zal zijn, 
ontmoet ze een engelachtige man met grote 
witte nep-vleugels. Hij helpt haar met de zorgen 
om haar broer en brengt haar inzichten bij over 
het leven en de dood. 

‘Grijs is ook een kleur’ is de winnaar van de Stu-
dentenoscar in de categorie ‘Buitenlandse Korte 
Film’.

Nederland 2016 27 min. Regie Marit 
Weerheijm

LEJLA 

Lejla, een jonge 
vrouw uit Sara-

jevo, heeft het ge-
voel dat haar leven 

nergens toe leidt. Haar werk in een fastfood-
restaurant en de zorg voor haar alcoholistische 

vader zijn alles wat ze heeft. Totdat zeeman Ve-
dad haar mee uit vraagt. Ze worden verliefd en 
Vedad biedt haar een vluchtmogelijkheid. Lejla 
moet beslissen welk toekomstplan ze zal volgen. 

‘Lejla’ is geselecteerd voor het talentprogramma 
Cinéfondation.

Bosnië Herzegovina 2017 22 min. Regie 
Stijn Bouma

Eindelijk digitaal gerestaureerd terug op het 
witte doek! Claude Lelouch’ portret van 
de belevenissen van vier muzikale families 

voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
maakte bij verschijning in 1981 grote indruk, 
vooral door de finale met de wervelende cho-
reografie bij Maurice Ravels Boléro.

‘Les uns et les autres’ volgt de levens van vier 
muzikale stellen en hun kinderen tussen 1936 en 
1980. De muziek is wat de personages – werkzaam 
in de jazz, het variété, de klassieke muziek en het 
ballet – verbindt, ondanks de grote verschillen in 
levensloop. De liefde voor de muziek brengt alle 
personages bij elkaar in de wervelende finale, met een 
door Maurice Béjart gechoreografeerde opvoering 
van Ravels Boléro.

‘Les uns et les autres’ – met James Caan, Fanny 
Ardant en Geraldine Chaplin in de hoofdrollen – is een 
van muziek, dans en levenslust vervulde historische 
sage die ons van de politiek roerige jaren dertig via 

de Tweede Wereldoorlog en de Algerijnse oorlog naar 
1981 brengt. De film ademt muziek, de dialogen zijn 
beperkt. De dramatische kracht van Lelouch’ ode aan 
het leven rust voor een belangrijk deel op de tijdens 
het draaien opgenomen muziek van Michel Legrand 
en Francis Lai.

De laatste schreef de muziek voor de meeste van 
Lelouch’ films. Claude Lelouch maakte op zijn der-
tiende al zijn eerste korte film, ‘Le mal du siècle’, die 
hem een prijs opleverde op het Cannes Amateur Film 
Festival. In 1960 volgde zijn eerste lange speelfilm, 
‘Le propre de l’homme’ – geen groot succes – die 
werd gevolgd door veelgeprezen titels als ‘Un homme 
et une femme’ (1966, winnaar van twee Oscars en 
een Gouden Palm), ‘Toute une vie’ (1974), ‘La belle 
histoire’ (1992) en ‘Les misérables’ (1995). Lelouch 
(“Hoe meer films ik zie, hoe meer ik van Franse films 
hou”) regisseert niet alleen, voor de meeste van zijn 
films treedt hij ook op als producent, scenarist en 
soms ook als cameraman. 

Voor de digitale restauratie (2K) van ‘Les uns et 
les autres’ hadden de restauratoren de beschikking 
over het 35mm-cameranegatief en een interpositief, 
beide in kleur. Krassen, kabels, regen en andere slij-
tageplekken zijn behandeld evenals als geluidslek-
ken en andere beschadigingen op de magnetische 
geluidsband.

Claude Lelouch (1937) kreeg voor ‘Les Uns et Les 
Autres’ maar liefst vier César-nominaties. De film werd 
geselecteerd voor het competitieprogramma van het 
Cannes Film Festival en werd onderscheiden met de 
Technische Grote Prijs (beste geluid). 

Frankrijk 1981 184 min*. Regie Claude 
Lelouch Met Nicole Garcia, Robert Hossein, 
Geraldine Chaplin
     VANAF 8 DECEMBER  3gatdh

*Vanwege de lengte van de film is er halverwege een 
korte pauze van ongeveer 15 minuten.

Op 21 december 2017 organiseren EYE, 
IFFR (International Film Festival Rotter-
dam) en Go Short (International Short 

Film Festival Nijmegen) voor de vijfde keer de 
Dag van de Korte Film op de kortste dag van 
het jaar - dit keer ook in samenwerking met 
NFF (Nederlands Film Festival). 

De korte film is spannend, veelzijdig en heeft voor 
iedereen iets te bieden. Veel aanstormend talent zie 
je als eerste aan het werk in een korte film. Toch krijgt 

het minder bekende broertje van de speelfilm nog 
te weinig aandacht. Daarom worden op de kortste 
dag van het jaar de spotlights op de korte film gezet.

EYE, IFFR, Go Short en NFF presenteren een pro-
gramma met vijf korte films van Nederlands talent die 
momenteel internationaal veel waardering krijgen. 
Dit verzamelprogramma (totale lengte ongeveer 80 
minuten) is op donderdag 21 en zaterdag 23 decem-
ber in ons filmtheater te zien met de volgende films:

EUROPESE DAG VOOR DE KORTE FILM
21 en 23 december bij Filmtheater Hilversum

Nieuwe toegangsprijzen 
met ingang van 
4 januari 2018
Al jarenlang hanteren wij dezelfde tarieven voor uw filmbezoek aan ons theater. Daar de 

kosten zijn gestegen en er grote investeringen voor ons aankomen – waaronder nieuwe 
stoelen in alle zalen  – zijn dit de nieuwe toegangsprijzen per 4 januari 2018.

 TARIEVEN:
 Matineevoorstelling ma t/m vr (tot 17.00 uur): € 8,00 
 Regulier tarief (vanaf 17.00 uur & in het weekend): € 9,00 
 Senioren (65+): € 8,00
 CJP, Studenten OV, < 16 jaar / Kinderfilms: € 6,50

CINEVILLE Met een Cineville abonnement kunt u voor slechts €19,95 per maand onbeperkt naar de film.

Passies en geheimen komen naar boven als 
een grafisch ontwerper een weekeinde 
afspreekt met een oude liefde van 15 jaar 

geleden.
Dean heeft alles voor elkaar: een lekker huis, 

prima werk en een fijne relatie. Maar dan is er in-

eens dat mailtje van zijn ex Alex die 15 jaar geleden 
met de noorderzon vertrok. Dean spreekt na enige 
twijfel met de nog steeds aantrekkelijke Alex af om 
een weekeinde in zijn afgelegen vakantiehuis in de 
woestijn door te brengen. In de hete en desolate 
omgeving, maar met verkoelend zwembad, is er niets 
dat hen zal afleiden van de vraag of er nog kans is 
op een toekomst samen. 

In dit stijlvolle drama met intelligente dialogen, 
laait de passie tussen de sexy mannen snel weer op, 
worden geheimen onthuld en wordt het verleden 
verwerkt.

VS 2016 94 min. Regie Tim Kirkman
Met Lucas Near-Verbrugghe, Aaron Costa Ganis, 
Drew Barr
     MAANDAG 18 DECEMBER  4s

GAY FILM NIGHT

LAZY EYE

Met ‘Wonderstruck’ tekent Todd Haynes 
(‘Carol’, ‘Far From Heaven’) voor zijn 
meest ambitieuze film tot op heden. 

Samen met de regisseur reis je door lang ver-
vlogen tijden, helemaal terug naar de magie 
van de kindertijd. 

Een jongen, Ben, verlangt naar de vader die hij 
nooit heeft gekend. Een meisje, Rose, droomt van een 

mysterieuze actrice van wie ze het leven nauwkeurig 
bijhoudt in haar plakboek. Wanneer Ben raadsel-
achtige aanwijzingen ontdekt in de kamer van zijn 
moeder en Rose op een ochtend een verleidelijke 
krantenkop leest, besluiten de kinderen op zoek te 
gaan naar datgene wat ze missen. 

Het scenario is, net als Martin Scorsese’s ‘Hugo’, 
gebaseerd op een boek van Brian Selznick. Hoofdrol-

len zijn er voor twee Amerikaanse topactrices: Juli-
anne Moore (‘Still Alice’, ‘A Single Man’) en Michelle 
Williams (‘Manchester By The Sea’, ‘Blue Valentine’).

VS 2017 117 min. Regie Todd Haynes Met 
Julianne Moore, Michelle Williams
     VANAF 28 DECEMBER  2a

Wonderstruck

KLASSIEKER
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Een ontroerend coming-of-ageverhaal over 
een eerste liefde en seksueel ontwaken. De 
zeventienjarige Elio (een fantastische Timo-

thée Chalamet) brengt samen met zijn ouders 
de zomer door op het Italiaanse platteland en 
wordt aangenaam verrast door de komst van de 
nieuwe onderzoeksassistent van zijn vader. Een 
film om verliefd van te worden. Van de regis-
seur van ‘Io Sono l’Amore’ en ‘A Bigger Splash’.

Elio spendeert zijn dagen in Italië met lezen, mu-
ziek luisteren, luieren in de zon en flirten met het 
Franse meisje Marzia. De dagen worden alleen maar 
heter wanneer hij zijn slaapkamer moet afstaan aan 

de knappe Oliver (Armie Hammer), de nieuwe assistent 
van Elio’s vader. De blonde jongeman met het lichaam 
van een Griekse sculptuur zet meteen alle harten in 
vuur en vlam. Ook Elio, die aanvankelijk geïrriteerd is 
door zijn aanwezigheid, voelt zich sterk aangetrok-
ken tot de zelfverzekerde, arrogante Amerikaan - al 
weet hij zich met zijn eigen libido en lichaam geen 
raad. Hij verzint van alles om tijd door te brengen met 
Oliver en er ontstaat een erotische spanning tussen 
de twee. Zodra het flirten leidt tot een zowel speelse 
als betekenisvolle eerste zoen zijn ze onafscheidelijk. 
Italië, zomer, korte broeken, het gebeeldhouwde 
lichaam van Armie Hammer: het zomerliefdegevoel 

straalt je tegemoet. “A major addition to the queer 
canon”, vindt The Guardian (★★★★★).

Italië, Frankrijk 2017 132 min. Regie Luca 
Guadagnino Met Armie Hammer, Timothée 
Chalamet, Michael Stuhlbarg
     VANAF 11 JANUARI  3st

Voorpremière zaterdag 30 dec om 21.00 
uur in samenwerking met Boekhandel 
Voorhoeve. De film wordt ingeleid door 
een medewerker van Voorhoeve.

Acteerheld Gary Oldman vertolkt de on-
wrikbare Winston Churchill als weife-
lende wereldleider in ‘Darkest Hour’. 

Een aangrijpend historisch drama van regisseur 
Joe Wright (‘Pride and Prejudice’, ‘Atonement’) 
dat zich afspeelt tijdens de eerste jaren van de 
Tweede Wereldoorlog.

Slechts een paar dagen nadat hij premier van 
het Verenigd Koninkrijk is geworden moet Winston 
Churchill (Gary Oldman) al een van zijn zwaarste 
beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met 
Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onder-

handelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid 
van zijn natie wil vechten. Terwijl de niet te stoppen 
Nazi-troepen West-Europa binnenvallen en de drei-
ging van een invasie voelbaar is, heeft Churchill te 
maken met een onvoorbereid volk en een sceptische 
koning. Tegelijkertijd is ook nog zijn eigen politieke 
partij tegen hem aan het samenspannen. Churchill 
moet zijn moeilijkste dieptepunt overwinnen en een 
natie achter zich zien te krijgen in een poging de 
wereldgeschiedenis te veranderen.

‘Darkest Hour’ is een filmisch en theatraal portet 
van Churchill, met geweldige acteerprestaties van 

Gary Oldman. 
“Verborgen achter valse kaken en een terug-

lopende haarlijn, speelt Gary Oldman als Winston 
Churchill een van zijn beste rollen uit zijn carrière”, 
aldus Variety. 

VK 2017 125 min. Regie Joe Wright Met Gary 
Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas, Ben 
Mendelsohn, John Hurt, Stephen Dillane
     VANAF 18 JANUARI  

Oscar-winnaar Helen Mirren (‘The Queen’) 
en Golden Globe-winnaar Donald Suther-
land (‘JFK’) schitteren in de romantische 

tragikomedie ‘The Leisure Seeker’ als een ouder 
stel dat op zoek is naar avontuur tijdens een 
onstuimige en bitterzoete laatste roadtrip.

Ella en John zijn allebei ernstig ziek. Ella is ster-
vende door kanker en John lijdt aan de ziekte van 
Alzheimer. Geen van tweeën is geïnteresseerd in 
stilletjes verdwijnen terwijl ze omringd zijn door dok-
ters, verplegers en machines die hun leven onnodig 
verlengen. Daarom ontvlucht het stel de benauwende 
bemoeienis van hun dokters en volwassen kinderen. 
In hun oude camper, The Leisure Seeker, maken ze 
een tocht vol verrassingen van Boston naar Florida. 
Terwijl ze door steden en dorpen reizen, zien ze hoe-
zeer de wereld die zij kennen is veranderd. Onderweg 
vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar 
terug. Ondanks de sombere reden achter de reis van 
Ella en John, bruist de film van humor, genegenheid, 
observatie en meer dan een beetje satire.

‘The Leisure Seeker’ is het Engelstalige debuut van 
regisseur Paolo Virzì (‘La Pazza Gioia’) en is gebaseerd 
op de gelijknamige roman van Michael Zadoorian. 
De film ging met veel succes op de filmfestivals van 
Venetië en Toronto in première.

Italië, Frankrijk 2017 112 min. Regie Paolo 
Virzì Met Helen Mirren, Donald Sutherland
     VANAF 3 JANUARI  2gat

‘Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri’ is een donker en komisch drama 
van Oscarwinnaar Martin McDonagh 

(‘In Bruges’), met een fantastische hoofdrol van 
Frances McDormand (‘Fargo’, ‘Burn After Rea-
ding’). Een gefrustreerde en rouwende moeder 
wil de aandacht van de lokale politie (waaronder 
Woody Harrelson en Sam Rockwell) vanwege het 
gebrek aan vooruitgang bij de zoektocht naar 
de moordenaar van haar dochter. 

Mildred Hayes (Frances McDormand) is sterk, dap-
per, klaar met alle bullshit, en wanhopig op zoek naar 
gerechtigheid. Nadat er maanden voorbijgaan zonder 
dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak 
van haar dochter, neemt Mildred een gedurfde stap. 
Ze laat drie controversiële boodschappen op recla-
meborden plaatsen langs de weg naar haar dorp, 
gericht aan het gerespecteerde politiehoofd William 
Willoughby (Woody Harrelson): “Raped While Dying”, 
“And Still No Arrests”, “How Come, Chief Willough-
by?” Wanneer hulpsheriff  Dixon (Sam Rockwell), 

een onvolwassen moederskindje met een voorliefde 
voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt de strijd 
tussen Mildred en Ebbings ordehandhaving alleen 
maar heftiger. 

Regisseur Martin McDonagh heeft een slim en 
onvoorspelbaar drama gecreëerd. Net als in zijn 
eerdere werk (‘In Bruges’, ‘Seven Psychopaths’) ligt 
de focus van ‘Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri’ op een karaktergedreven plot. Zelfs de meest 
onverbeterlijke personages worden uiteindelijk sym-
pathiek, wat resulteert in een hoopvolle film. ‘Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri’ was de winnaar 
in de categorie ‘Beste Scenario’ tijdens het filmfestival 
van Venetië.

VS, VK 2017 115 min. Regie Martin McDonagh 
Met Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes, 
Peter Dinklage
     VANAF 11 JANUARI  

Een ontblote zenuw van een film over een 
veteraan met PTSS (gespeeld door een bril-
jante Joaquin Phoenix – ‘Her’, ‘The Master’) 

die gewapend met een klauwhamer kinderen 
redt van de mensenhandel. ‘You Were Never 
Really Here’ kreeg een zeven minuten durende 
staande ovatie op het filmfestival van Cannes! 

Joe is een getraumatiseerde oorlogsveteraan die 
als een schaduw door het leven gaat. In dienst van 

een bevriende privédetective krijgt hij de opdracht om 
de vermiste minderjarige dochter van een bekende 
politicus op te sporen. Wanneer hij haar redt uit een 
bordeel in Manhattan raakt hij echter verstrikt in een 
wereld van corruptie en wraak en roept hij een golf 
van extreem geweld over zich af.

‘You Were Never Really Here’ is geregisseerd 
door Lynne Ramsay (‘We Need to Talk about Kevin’) 
en is een verfilming van het gelijknamige boek van 

Jonathan Ames. De film was geselecteerd voor de 
Officiële Competitie en winnaar Beste Acteur en Beste 
Screenplay van het Filmfestival van Cannes 2017.

VK, 2017 95 min. Regie Lynne Ramsay 
Met Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, 
Alessandro Nivola, John Doman
     VANAF 3 JANUARI  4gt

De Palestijnse variant van Sex and the City, 
met drie Palestijnse vrouwen die in het 
dagelijks leven hun weg moeten zien te 

vinden tussen enerzijds het beklemmende, religi-
euze karakter van de maatschappij en anderzijds 
het vrijzinnige karakter van een metropool als 
hun woonplaats Tel Aviv. 

‘Bar Bahar’ is een intrigerend, vrouwelijk por-
tret van de cultuurclash die dagelijks plaatsvindt in 
de straten van de Israëlische stad Tel Aviv. Centraal 
staan Layla, Salma en Nour; drie vrouwen die een 
appartement delen. Layla is een kettingrokende, 

vrijgevochten advocate, Salma een christelijke, les-
bische dj en Nour een vrome, brave moslima die nog 
voor haar huwelijk al onderdrukt wordt door haar 
toekomstige man. Ze worden geconfronteerd met de 
beperkingen en vooroordelen van de conservatieve, 
religieuze samenleving waarin ze zijn opgegroeid. 

Israël, Frankrijk 2016 96 min. Regie 
Maysaloun Hamoud Met Mouna Hawa, Sana 
Jammelieh, Shaden Kanboura
     VANAF 3 JANUARI  

Een ongelofelijk mooie en diep romantische 
film over de jonge jaren van antropologe 
en biologe Jane Goodall. Wonderschoon in 

de warme en tedere beeldenpracht van natuur-
filmer en Jane’s grote liefde Hugo van Lawick, 
maar ook in haar intense liefde voor haar chim-
pansees en haar werk.

Als 26-jarige secretaresse krijgt Jane Goodall van 
paleontoloog Louis Leakey de kans om naar Afrika 
te gaan, haar grote droom. Zonder enige ervaring, 
kennis of wetenschappelijke opleiding (“een open 
geest, een passie voor kennis, geduld en liefde voor 
dieren” waren de vereisten) trekt zij, samen met 
haar moeder, naar de wildernis om de allereerste 
onderzoeker naar apengedrag in het wild te worden.

Nooit eerder waren deze paradijselijke en bijna 

onwerkelijke beelden over haar beginjaren, haar grote 
wetenschappelijke doorbraken en de opbloeiende 
liefde tussen Hugo en haar te zien. Pas in 2014 werd 
deze filmische schat, meer dan 100 uur aan prachtig 
warm en teder 16 mm materiaal, teruggevonden in 
de archieven van National Geographic. Regisseur 
Brett Morgen (‘Cobain: Montage of Heck’) kreeg 
de droomopdracht om er een film van te maken. 
Philip Glass componeerde de muziek. Samen met 
het nuchtere commentaar van de oude Jane Goodall 
(nu 83) creëerden ze een bijzonder ontroerende en 
wonderbaarlijke film.

VS 2017 90 min. Regie Brett Morgen
     WORDT VERWACHT IN JANUARI  

CALL ME BY YOUR NAME
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LEISURE 
SEEKER
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DARKEST
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WORDT VERWACHT VOOR JANUARI

Bar Bahar

Jane
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sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

DO 30 NOVEMBER
13:30 Petit Paysan
13:45 C’est La Vie!
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:20 Il Colore Nascosto delle Cose
16:00 The Killing of a Sacred Deer
16:20 The Square
17:40 De Rode Ziel
18:45 C’est La Vie!
19:10 Vele Hemels Boven de Zevende
19:35 La Novia del Desierto
21:00 The Killing of a Sacred Deer
21:15 Battle of the Sexes
21:30 Happy End

VR 1 DECEMBER
13:30 La Novia del Desierto
13:45 Il Colore Nascosto delle Cose
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:10 Petit Paysan
16:05 The Killing of a Sacred Deer
16:20 C’est La Vie!
17:00 Loving Vincent
18:30 Battle of the Sexes
19:00 Happy End
19:15 Vele Hemels Boven de Zevende
21:00 The Square
21:15 The Killing of a Sacred Deer
21:35 C’est La Vie!

ZA 2 DECEMBER
13:30 Petit Paysan
13:45 Boer Peer
14:00 C’est La Vie!
14:45 COCO (2D, NL)
15:20 La Novia del Desierto
16:15 Vele Hemels Boven de Zevende
17:00 Down to Earth
17:15 Loving Vincent
18:40 C’est La Vie!
18:55 Happy End
19:10 Il Colore Nascosto delle Cose
21:00 Vele Hemels Boven de Zevende
21:15 Battle of the Sexes
21:30 The Killing of a Sacred Deer

ZO 3 DECEMBER
11:00 La Novia del Desierto
11:15 Il Colore Nascosto delle Cose
11:30 School Life
12:40 De Rode Ziel
13:30 C’est La Vie!
13:45 COCO (2D, NL)
14:35 Happy End
15:45 Vele Hemels Boven de Zevende
16:15 Battle of the Sexes
16:45 The Killing of a Sacred Deer
18:20 Vele Hemels Boven de Zevende
18:40 C’est La Vie!
19:10 Petit Paysan
20:40 The Square
20:55 Il Colore Nascosto delle Cose
21:10 The Killing of a Sacred Deer

MA 4 DECEMBER
13:30 La Novia del Desierto
13:45 C’est La Vie!
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:10 Petit Paysan
16:00 The Killing of a Sacred Deer
16:20 Battle of the Sexes
17:00 Kedi
18:30 C’est La Vie!
18:45 Il Colore Nascosto delle Cose
19:00 Vele Hemels Boven de Zevende
20:45 The Killing of a Sacred Deer
21:05 Battle of the Sexes
21:20 Happy End

DI 5 DECEMBER
13:30 Petit Paysan
13:45 C’est La Vie!
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:20 La Novia del Desierto
16:00 Il Colore Nascosto delle Cose
16:20 The Square
17:15 Boer Peer
18:20 Happy End
18:30 Film&Food: Wonder Wheel
18:45 C’est La Vie!
19:00 Vele Hemels Boven de Zevende
21:00 The Killing of a Sacred Deer
21:15 Battle of the Sexes

WO 6 DECEMBER
13:30 La Novia del Desierto
13:45 Vele Hemels Boven de Zevende
14:00 COCO (2D, NL)
15:10 C’est La Vie!
16:10 Il Colore Nascosto delle Cose
16:35 Petit Paysan
17:25 School Life
18:30 C’est La Vie!
18:50 Happy End
19:25 Final Portrait
20:45 Vele Hemels Boven de Zevende
21:00 The Killing of a Sacred Deer
21:15 Battle of the Sexes

Messiah
15 DECEMBER 2017 19.30 UUR

Grote Kerk Naarden  
21 DECEMBER 2017 19.30 UUR

Concertgebouw Amsterdam 
kaarten bestellen op www.haendelvereniging.nl

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

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

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

Voor abonnees buiten Hilversum vragen we een bijdrage van €12,-.

Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl

Pijn?
 Acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

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

Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com
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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
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in de maand december
(zonne)brillen 50% korting

sample sale
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DO 21 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 Final Portrait
14:00 Wonder Wheel
15:05 Vele Hemels Boven de Zevende
15:35 On Body and Soul
16:10 Breathe
17:25 Instant Dreams
17:55 Visages Villages
19:00 Wonder Wheel
19:15 The Party
19:45 Europese Dag   
 voor de Korte Film
20:50 Breathe
21:05 Vele Hemels Boven de Zevende
21:25 On Body and Soul

VR 22 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 Breathe
14:00 Wonder Wheel
15:10 Les Uns et Les Autres
16:05 Final Portrait
16:20 Vele Hemels Boven de Zevende
17:55 The Party
18:45 On Body and Soul
19:00 Vele Hemels Boven de Zevende
19:30 Wonder Wheel
21:05 Breathe
21:20 The Party
21:35 C’est La Vie!

ZA 23 DECEMBER
13:30 Rita & Krokodil
13:45 Dieren uit Hakkebakkebos
14:00 Wonder Wheel
14:30 COCO (2D, NL)
15:30 Final Portrait
16:05 The Party
17:05 Europese Dag   
 voor de Korte Film
17:20 Instant Dreams
17:40 Wonder Wheel
18:45 Vele Hemels Boven de Zevende
19:15 On Body and Soul
19:45 The Party
21:05 Breathe
21:20 Wonder Wheel
21:35 C’est La Vie!

ZO 24 DECEMBER
11:00 Il Colore Nascosto delle Cose
11:15 Rita & Krokodil
11:30 Vele Hemels Boven de Zevende
12:20 Dieren uit Hakkebakkebos
13:20 COCO (2D, NL)
13:50 The Party
14:05 Breathe
15:25 Wonder Wheel
15:55 On Body and Soul
16:30 Vele Hemels Boven de Zevende
17:25 Visages Villages
18:15 The Party
18:50 Final Portrait
19:15 Wonder Wheel
19:50 Les Uns et Les Autres
20:45 The Square
21:20 C’est La Vie!

MA 25 DECEMBER
13:30 Rita & Krokodil
13:45 Wonder Wheel
14:00 COCO (2D, NL)
14:30 C’est La Vie!
15:50 The Party
16:30 Breathe
16:45 Vele Hemels Boven de Zevende
17:20 Final Portrait
 Gesloten vanaf 19.00 uur

DI 26 DECEMBER
11:00 Kerstbrunch voor  
 alleenstaanden
12:00 Kerstbrunch voor 
 alleenstaanden: Breathe
13:30 The Party
13:45 Dieren uit Hakkebakkebos
14:25 Final Portrait
15:05 Wonder Wheel
15:30 COCO (2D, NL)
16:15 Vele Hemels Boven de Zevende
17:10 Down to Earth
18:20 The Party
18:35 On Body and Soul
19:00 Wonder Wheel
19:55 Les Uns et Les Autres
20:55 Breathe
21:10 C’est La Vie!

WO 27 DECEMBER
10:30 COCO (2D, NL)
10:45 Rita & Krokodil
11:00 Victoria and Abdul
11:45 Ballerina
13:00 Dikkertje Dap
13:20 Dieren uit Hakkebakkebos
13:45 The Party
14:45 Wonder Wheel
15:05 COCO (2D, NL)
15:20 Vele Hemels Boven de Zevende
16:50 C’est La Vie!
17:40 Final Portrait
18:20 Breathe
19:10 Wonder Wheel
19:30 The Party
20:45 The Square
21:00 On Body and Soul
21:15 Vele Hemels Boven de Zevende

DO 14 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 Breathe
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:05 Il Colore Nascosto delle Cose
16:10 On Body and Soul
16:25 The Killing of a Sacred Deer
17:25 Visages Villages
18:30 C’est La Vie!
19:00 The Party
19:15 Final Portrait
20:35 Vele Hemels Boven de Zevende
20:50 Breathe
21:05 On Body and Soul

VR 15 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 Vele Hemels Boven de Zevende
14:00 On Body and Soul
15:05 C’est La Vie!
16:05 Il Colore Nascosto delle Cose
16:20 Breathe
17:20 Visages Villages
18:25 The Party
18:55 Breathe
19:15 Vele Hemels Boven de Zevende
20:00 Final Portrait
21:20 The Killing of a Sacred Deer
21:35 C’est La Vie!
21:50 The Party

ZA 16 DECEMBER
13:30 Dieren uit Hakkebakkebos
13:45 Rita & Krokodil
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
14:45 COCO (2D, NL)
15:10 The Party
16:25 C’est La Vie!
16:45 Il Colore Nascosto delle Cose
17:20 Instant Dreams
18:45 Breathe
19:00 Final Portrait
19:25 The Party
20:50 On Body and Soul
21:05 The Killing of a Sacred Deer
21:20 Vele Hemels Bo-
ven de Zevende

ZO 17 DECEMBER
11:00 Rita & Krokodil
11:15 Il Colore Nascosto delle Cose
11:30 Dieren uit Hakkebakkebos
12:00 Exhibition on Screen:  
 Canaletto & the Art of Venice
13:20 COCO (2D, NL)
13:35 The Party
13:50 Breathe
15:10 Vele Hemels Boven de Zevende
15:55 C’est La Vie!
16:15 De Deal
17:25 Q&A
17:30 Visages Villages
18:20 On Body and Soul
18:35 Final Portrait
19:20 The Party
20:25 Vele Hemels Boven de Zevende
20:40 The Killing of a Sacred Deer
20:55 The Square

MA 18 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 On Body and Soul
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:10 Final Portrait
16:05 Il Colore Nascosto delle Cose
16:20 C’est La Vie!
17:10 Instant Dreams
18:30 The Killing of a Sacred Deer
18:55 Vele Hemels Boven de Zevende
19:10 The Party
20:45 Breathe
21:00 Gay Film Night: Lazy Eye
21:15 Final Portrait

DI 19 DECEMBER
13:30 The Party
13:45 On Body and Soul
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:05 Visages Villages
16:00 The Killing of a Sacred Deer
16:20 Breathe
16:55 Final Portrait
18:30 C’est La Vie!
18:45 Il Colore Nascosto delle Cose
19:00 The Party
20:35 Vele Hemels Boven de Zevende
20:50 Breathe
21:05 On Body and Soul

WO 20 DECEMBER
13:30 Dieren uit Hakkebakkebos
13:45 Rita & Krokodil
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
14:45 COCO (2D, NL)
15:10 The Party
16:20 C’est La Vie!
16:45 Instant Dreams
17:15 Il Colore Nascosto delle Cose
18:40 Vele Hemels Boven de Zevende
19:00 The Party
19:30 Final Portrait
20:35 Breathe
21:00 On Body and Soul
21:20 Wonder Wheel

DO 7 DECEMBER
13:30 Final Portrait
13:45 Vele Hemels Boven de Zevende
15:10 Petit Paysan
15:25 Il Colore Nascosto delle Cose
16:10 C’est La Vie!
17:00 Loving Vincent
17:40 La Novia del Desierto
18:30 C’est La Vie!
19:00 Visages Villages
19:20 Final Portrait
20:45 Vele Hemels Boven de Zevende
21:00 The Killing of a Sacred Deer
21:15 Battle of the Sexes

VR 8 DECEMBER
13:30 La Novia del Desierto
13:45 Final Portrait
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:10 Visages Villages
15:35 Les Uns et Les Autres
16:20 C’est La Vie!
17:00 Petit Paysan
18:50 Il Colore Nascosto delle Cose
19:15 Vele Hemels Boven de Zevende
19:30 Final Portrait
21:05 Battle of the Sexes
21:20 The Killing of a Sacred Deer
21:35 C’est La Vie!

ZA 9 DECEMBER
13:30 Rita & Krokodil
13:45 Dieren uit Hakkebakkebos
14:00 C’est La Vie!
14:30 COCO (2D, NL)
15:30 Visages Villages
16:15 Vele Hemels Boven de Zevende
17:10 Petit Paysan
17:30 La Novia del Desierto
18:45 C’est La Vie!
19:00 Il Colore Nascosto delle Cose
19:30 Final Portrait
21:00 Vele Hemels Boven de Zevende
21:15 The Killing of a Sacred Deer
21:30 Battle of the Sexes

ZO 10 DECEMBER
11:00 Rita & Krokodil
11:15 COCO (2D, NL)
12:00 Dieren uit Hakkebakkebos
12:15 La Novia del Desierto
13:40 Visages Villages
13:55 Vele Hemels Boven de Zevende
14:10 Final Portrait
15:30 Il Colore Nascosto delle Cose
16:00 The Killing of a Sacred Deer
16:15 C’est La Vie!
17:45 Happy End
18:25 Battle of the Sexes
18:40 Vele Hemels Boven de Zevende
19:50 Les Uns et Les Autres
20:45 The Square
21:00 C’est La Vie!

MA 11 DECEMBER
13:30 Les Uns et Les Autres
13:45 Il Colore Nascosto delle Cose
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
16:00 The Killing of a Sacred Deer
16:20 Battle of the Sexes
17:20 Petit Paysan
18:30 C’est La Vie!
19:00 Vele Hemels Boven de Zevende
19:15 Final Portrait
20:45 The Killing of a Sacred Deer
21:05 Visages Villages
21:20 Happy End

DI 12 DECEMBER
13:30 Final Portrait
13:45 Vele Hemels Boven de Zevende
15:20 Visages Villages
16:05 Battle of the Sexes
16:30 C’est La Vie!
17:15 Boer Peer
18:20 Final Portrait
18:45 Il Colore Nascosto delle Cose
19:00 Vele Hemels Boven de Zevende
20:15 Movies that Matter: 
 A River Below
21:00 The Killing of a Sacred Deer
21:15 C’est La Vie!

WO 13 DECEMBER
13:30 Dieren uit Hakkebakkebos
13:45 Rita & Krokodil
14:00 C’est La Vie!
14:45 COCO (2D, NL)
15:15 Il Colore Nascosto delle Cose
16:15 Vele Hemels Boven de Zevende
17:15 La Novia del Desierto
17:30 Battle of the Sexes
18:55 Vele Hemels Boven de Zevende
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Ben Feringa
19:55 The Party
21:00 Hidden Figures
21:15 The Killing of a Sacred Deer
21:30 Final Portrait

DO 28 DECEMBER
10:30 Rita & Krokodil
10:45 COCO (2D, NL)
11:00 Vele Hemels Boven de Zevende
11:30 Frozen (Ned.gesproken)
13:20 Dieren uit Hakkebakkebos
13:35 Breathe
13:50 The Party
15:05 COCO (2D, NL)
15:25 Wonder Wheel
16:00 On Body and Soul
17:30 The Party
17:45 Exhibition on Screen:  
 Canaletto & the Art of Venice
18:20 Breathe
19:00 Wonder Wheel
19:35 The Party
20:45 Wonderstruck
21:05 Vele Hemels Boven de Zevende
21:20 C’est La Vie!

VR 29 DECEMBER
10:30 Rita & Krokodil
10:45 COCO (2D, NL)
11:00 Breathe
11:30 De GVR (Ned. gesproken)
13:25 Dieren uit Hakkebakkebos
13:40 Wonder Wheel
14:00 Vele Hemels Boven de Zevende
15:05 COCO (2D, NL)
15:45 The Party
16:20 The Long Season
17:20 C’est La Vie!
17:40 The Party
18:40 Vele Hemels Boven de Zevende
19:10 On Body and Soul
19:35 The Party
21:00 Breathe
21:15 Wonder Wheel
21:30 Wonderstruck

ZA 30 DECEMBER
10:30 Dieren uit Hakkebakkebos
10:45 Rita & Krokodil
11:00 C’est La Vie!
11:45 Kapitein Onderbroek:  
 Het eerste grote avontuur
12:10 Down to Earth
13:20 The Party
13:45 COCO (2D, NL)
14:00 Les Uns et Les Autres
14:55 Wonder Wheel
16:20 Wonderstruck
17:00 Human Flow
18:20 Vele Hemels Boven de Zevende
18:40 On Body and Soul
19:40 The Party
20:45 Breathe
21:00 Film&Literatuur:  
 Call Me By Your Name
21:15 Wonder Wheel

ZO 31 DECEMBER
10:30 Loving Vincent
10:45 COCO (2D, NL)
11:00 Rita & Krokodil
12:00 Dieren uit Hakkebakkebos
12:30 C’est La Vie!
13:20 Breathe
13:45 On Body and Soul
14:45 The Party
15:50 Vele Hemels Boven de Zevende
16:10 Wonderstruck
16:25 Wonder Wheel
 Gesloten vanaf 18.30 uur

MA 01 JANUARI
13:30 The Party
13:45 Rita & Krokodil
14:00 COCO (2D, NL)
14:50 Les Uns et Les Autres
15:05 Wonder Wheel
16:35 Wonderstruck
17:10 C’est La Vie!
18:45 Breathe
19:00 On Body and Soul
19:25 The Party
21:00 Wonder Wheel
21:15 Vele Hemels Boven de Zevende
21:30 Final Portrait

DI 02 JANUARI
10:30 Rita & Krokodil
10:45 Dieren uit Hakkebakkebos
11:00 COCO (2D, NL)
11:30 Vele Hemels Boven de Zevende
12:30 Dikkertje Dap
13:35 The Party
13:50 On Body and Soul
14:15 COCO (2D, NL)
15:10 Wonder Wheel
16:10 Breathe
16:50 The Long Season
17:15 The Party
18:45 Cracking the Frame:   
 The Seasons in Quincy:  
 Four Portraits of John Berger
19:00 Wonder Wheel
19:15 The Party
20:40 Wonderstruck
20:55 Breathe
21:10 Vele Hemels Boven de Zevende

WO 03 JANUARI
10:30 Rita & Krokodil
10:45 Kapitein Onderbroek:  
 Het eerste grote avontuur
11:00 C’est La Vie!
11:30 Ballerina
12:45 Visages Villages
13:15 Rita & Krokodil
13:30 The Party
14:15 Dieren uit Hakkebakkebos
14:35 Wonder Wheel
15:05 COCO (2D, NL)
16:10 Wonderstruck
16:40 Vele Hemels Boven de Zevende
17:40 Bar Bahar
18:25 On Body and Soul
19:00 Wonder Wheel
19:40 The Party
20:45 Breathe
21:00 The Leisure Seeker
21:15 You Were Never Really Here

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

filmtheaterhilversum

@FilmHilversum

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 € 19,95 per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Wij accepteren alleen pin!

30 NOVEMBER 2017 T/M 3 JANUARI 2018

Laat je verrassen en wees getuige 
van de beste documentaires van 2017!

Van 15 t/m 26 november vond de 30e editie van het IDFA, het 
grootste documentaire festival ter wereld, weer plaats in Am-
sterdam. Traditiegetrouw vertonen wij ieder jaar tijdens The Best 

of IDFA on Tour - die 20 januari van start gaat - een dagprogramma 
met de hoogtepunten en winnaars van het IDFA. De drie data voor 
begin 2018 zijn: 

 Zaterdag 20 januar 13.30 uur
 Zondag 11 februari 13.30 uur
 Zondag 4 maart 13.30 uur

De documentaires die worden vertoond in ‘The Best of IDFA 2017/2018’ worden 
begin december bekend gemaakt. Het complete programma zal bestaan uit 
3 of 4 films met een totale lengte van 4 tot 5 uur en alle films zijn Nederlands 
ondertiteld. Tussen de films door zijn er korte pauzes. Kaarten kosten € 25, of  
€ 20 op vertoon van de VIP kaart van de BankGiro Loterij. Vanwege de grote 
belangstelling is het nu alvast mogelijk uw kaartje te kopen. Ook Cineville-
pashouders kunnen op vertoon van hun pas naar The Best of IDFA on Tour 
2017/2018. Zij kunnen telefonisch (035 -6235466) een plekje reserveren.


