
 

 

 

 

 

 

The Best of IDFA on Tour

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

Ontroerend, hoopvol en hartverscheurend. 
Met in de hoofdrol een fenomenale Dev 
Patel (‘Slumdog Millionaire’, ‘The Second 

Best Marigold Hotel’). En de geweldige Rooney 
Mara (‘Carol’) als zijn geliefde. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal vertelt ‘Lion’ de geschiede-

nis van de Indiase jongen Saroo Brierley. Met vier 
Golden Globenominaties – waaronder Beste Film 
& Beste Acteur (Dev Patel) – is ‘Lion’ ook een 
grote kanshebber voor een felbegeerde Oscar.

Als vijfjarig jongetje doet Saroo niets liever dan 
buiten spelen in het dorpje waar hij met zijn moeder 

en oudere broer woont. Als hij, wachtend op zijn 
broer, per ongeluk terecht komt op een trein die hem 
duizenden kilometers door India voert, is hij plots ver 
weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft 
geen idee waar hij is, of waar hij vandaan komt. Nadat 
hij wekenlang in zijn eentje overleefd heeft in de ruige 
straten van Calcutta, wordt de jongen opgenomen in 
een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. 

Door een samenloop van omstandigheden gaat 
Saroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij 
jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts gewa-
pend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinne-

ringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen 
die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat 
ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar 
India in de hoop zijn familie terug te vinden. ‘Lion’ is 
de verfilming van de bestseller ‘Mijn lange weg naar 
huis’ en het team achter ‘The King’s Speech’ tekende 
voor de productie van deze warme en emotionele 
film over familie en verlies.

Australië 2016 120 min. Regie Garth Davis
Met Nicole Kidman, Roony Mara, Dev Patel en 
David Wenham
     VANAF 11 JANUARI  3a

Klusjesman Lee (een fantastische rol van 
Casey Affleck) is een binnenvetter. Hij 
leeft een teruggetrokken leven tot hij 

plotseling de voogdij krijgt over zijn 16-jarige 
neefje. ‘Manchester by the Sea’ – genomineerd 
voor maar liefst vijf Golden Globes – is een 
prachtig, emotioneel overweldigend en diep 
ontroerend familiedrama.

Lee Chandler slijt zijn dagen als klusjesman in een 
klein, vervallen appartementencomplex in Boston. Hij 
brengt zijn dagen door met sneeuwschuiven en aller-
lei klussen voor bewoners en doet zijn best daarin zo 
min mogelijk contact met ze te hebben. De avonden 
brengt hij in zijn eentje door in zijn kelderappartement 
of aan de bar met als enig gezelschap een biertje. 

Iedereen die maar enigszins bij hem in de buurt komt, 
loopt het gevaar met hem in gevecht te raken. 

Wanneer hij te horen krijgt dat zijn broer Joe is 
overleden, keert Lee met flinke tegenzin terug naar 
zijn geboortedorp, het Amerikaanse kustplaatsje 
Manchester. Een plek met warme, maar ook pijnlijke 
herinneringen. Liever zou Lee niets meer met zijn 
familie te maken hebben, maar tot zijn onaangename 
verrassing heeft hij de voogdij over zijn neefje Patrick 
toegewezen gekregen. Ondanks het plotselinge ver-
lies van zijn vader – en in tegenstelling tot zijn eigen 
oom – zit Patrick vol energie en levensvreugde. Opge-
zadeld met zijn neefje, begint Lee terug te kijken op 
de fouten uit zijn verleden. Met name het weerzien 
met zijn ex-vrouw Randi (Michelle Williams) zorgt 

Er was eens een jongeman genaamd Leo, 
die hield van een jongedame, Alma. Hij 
beloofde haar dat zij de ‘meest beminde 

vrouw ter wereld’ zou zijn. De Tweede Wereld-
oorlog scheidde hen. Alma vluchtte naar New 
York, maar Leo zette alles op alles om haar terug 
te vinden. Zijn liefde uitte hij in een boek dat hij 
voor haar schreef. 

In hedendaags New York woont een levenslus-
tige tiener, ook zij heet Alma. Aan de andere kant 
van de brug, in Chinatown, woont de oude Leo. Hij 
leeft met de herinnering aan zijn grote liefde. Niets 
lijkt Leo te verbinden met de jonge Alma. Maar een 

reis door de tijd en over continenten, van het Polen 
in de jaren dertig tot Central Park vandaag de dag, 
brengt ze samen.

The ‘History of Love’ is gebaseerd op de bestseller 
‘De geschiedenis van de liefde’ van Nicole Krauss. 
Regisseur Radu Mihaileanu maakte eerder indruk 
met ‘Le Concert’ en ‘The Source’.

Frankrijk, Canada 2016 134 min. Regie 
Radu Mihaileanu Met Gemma Arterton, Sophie 
Nélisse, Elliott Gould
     VANAF 4 JANUARI  3agt

Als violist Laerte zijn auditie 
voor het gerenommeerde 
symfonieorkest van São Pa-

olo door zenuwen verprutst, is hij 
gedwongen uit te zien naar ander 

werk. Het enige wat hij kan 
vinden is een baan als muziek- 
leraar aan een school in een 
grote sloppenwijk (‘favela’). 
Met muziekonderwijs wordt 
daar geprobeerd kinderen een 
alternatief te bieden voor een 
leven vol criminaliteit en drugs-
gebruik. 

De leerlingen zijn geen lie-
verdjes en bovendien is het on-

mogelijk alle negatieve invloeden 
buiten de deur te houden. Maar 

langzaamaan wint Laerte hun ver-
trouwen. Hij begint zijn klas klaar 

te stomen voor een belangrijk concert. De muziek 
smeedt een hechte band tussen hem en de kinderen, 
waarvan twee jongens eruit springen door hun uit-
zonderlijke talent. Een dramatische gebeurtenis ver-
sterkt hun onderlinge band. Bij het enthousiast maken 
van zijn leerlingen voor klassieke muziek herontdekt 
Laerte weer zijn eigen passie voor het spelen, die hij 
in de stress om een baan te vinden was kwijtgeraakt. 
Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

‘The Violin Teacher’ vertelt het ware verhaal 
van het ontstaan van een muziekschool in de favela 
Heliopolis. In de loop der jaren hebben duizenden 
kinderen en tieners hier al onderricht gehad. Het 
orkest dat door de beste leerlingen wordt gevormd, 
het Heliopolis Symfonieorkest, geeft concerten in 
binnen- en buitenland. De film laat zien dat talent 
overal geboren kan worden, maar kansen krijgen is 
een ander verhaal.

De muziekschool uit de film heet tegenwoordig 
het Baccarelli Instituut. Het werd in 1996 opgericht 

door de beroemde Braziliaanse dirigent Silvio Bac-
carelli. Nadat een enorme brand een groot deel van 
Heliopolis in de as had gelegd, wilde Baccarelli iets-
doen voor de kinderen uit deze wijk

Brazilië 2016 102 min. Regie Sérgio Machado
Met Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira
     VANAF 4 JANUARI  3at

Een tijdloos verhaal over menselijke relaties 
en zelfontdekking. ‘Moonlight’ vertelt het 
verhaal van een jonge, gekleurde man van 

kindertijd naar volwassenheid en zijn worsteling 
om zijn plaats in de wereld te vinden. Adem-
benemend mooi, ontroerend en origineel. De 
internationale pers is lyrisch en inmiddels wordt 
deze film – genomineerd voor maar liefst zes (!) 
Golden Globes – gezien als een grote kanshebber 
voor de Oscar Beste Film.

Miami. De negenjarige Chiron is stil en verlegen. 
Op school wordt hij gepest en thuis heeft hij het 
ook zwaar. Zijn moeder is verslaafd aan verdovende 
middelen. Als hij weer eens wordt belaagd door een 
bende pestkoppen, ziet Juan (Mahersala Ali, ‘House 
of Cards’), een drugsdealer, het gebeuren. Samen 

met zijn vriendin neemt hij Chiron, die nergens een 
plek heeft waar hij zich veilig voelt, onder zijn hoede. 
Ondanks het feit dat hij klein en zwijgzaam is, is 
Chiron een vechter en overlever. En als hij opgroeit, 
wordt het duidelijk dat zijn echte strijd niet in de 
achterbuurten van Miami ligt, maar juist intern en 
bij zijn complexe gevoelens voor een goede vriend. 

Het unieke ‘Moonlight’, een kleine, onafhankelijke 
productie gemaakt met minimale middelen, kwam 
op de filmfestivals van Venetië en Toronto opeens 
verrassend bovendrijven als grote publieksfavoriet. De 
film bestaat uit drie delen, waarin steeds een andere 
levensfase van Chiron centraal staat. ‘Moonlight’ is 
een intens persoonlijke en poëtische meditatie over 
identiteit, familie, vriendschap en liefde. Een baan-
brekend meesterwerk waaruit diep medeleven en 

universele waarheden galmen. De film is gebaseerd 
op het ongepubliceerde toneelstuk ‘In Moonlight 
Black Boys Look Blue’ van Tarell Alvin McCraney en is 
samen met producenten Adele Romanski en Brad Pitt 
omgevormd tot een speelfilm. De hoofdrollen worden 
vertolkt door Mahershala Ali (‘House of Cards’), Tre-
vante Rhodes (‘Westworld’), André Holland (‘Selma’) 
en Naomie Harris (‘Spectre’, ‘Skyfall’). ‘Moonlight’ is 
lovend onthaald door de internationale pers en The 
New York Times riep de film al uit tot ‘een van de 
beste films van het jaar’. 

VS 2016 110 min. Regie Barry Jenkins
Met Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson
     VANAF 26 JANUARI  3gatdh

voor pijnlijke en tragische herinneringen. 
‘Manchester by the Sea’ is de derde film van regis-

seur Kenneth Lonergan. Hij is voornamelijk bekend 
van zijn werk als schrijver aan de scripts van ‘Analyze 
This’ (1999) en Martin Scorseses ‘The Gangs of New 
York’ (2002). ‘Manchester’ leverde hem al veel prijzen 
en nominaties op en lijkt inmiddels een van de grote 
Oscarfavorieten. Acteur Casey Affleck (‘Interstellar’, 
‘Good Will Hunting’) zet met zijn rol als gesloten 
klusjesman de rol van zijn leven neer. 

VS 2016 138 min. Regie Kenneth Lonergan
Met Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle 
Chandler
     VANAF 18 JANUARI  3gt

De nieuwste films 
eerder tegen een extra 

scherpe prijs! Kaartjes 
zijn slechts € 6,50.

De voorpremières 
deze maand:

GRATIS 3 MAANDEN 
NAAR DE FILM?

DOE MEE AAN
ONS PUBLIEKSONDERZOEK!
zie pagina 5

Daar is ’ie dan eindelijk weer! Omar Sy (‘In-
touchables’, ‘Samba’, ‘Monsieur Choco-
lat’) laat zich van zijn serieuze kant zien 

in een komisch drama over een flierefluiter die 
plotseling vader wordt van een dochtertje.

‘Demain Tout Commence’  gaat 26 januari officieel 
uit in Nederland, maar is maandag 23 januari alvast 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.

     MA 23 JAN VANAF 18.30 UUR  

Met voorpremière: OMAR SY in
DEMAIN TOUT COMMENCE

See all you can see met:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL  Stichting Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466 TEKST/PROGRAMMA Luc Freijer | Petra van der Meulen EINDREDACTIE Aafke Moons ARTWORK Fred Trappenburg 5 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2017

  Filmtheater-Hilversum          @FilmHilversum

DE FILMKRANT VAN

 4 jan The History of Love
  The Violin Teacher
 11 jan Lion
 18 jan Manchester by the Sea
  Tour de France
 25 jan Demain Tout Commence
  Personal Shopper

‘Jackie’ gaat donderdag 16 februari in Nederland in 
première, maar is dus woensdag 11 januari alvast 
eenmalig te zien tijdens deze IFFR special.

     WOENSDAG 11 JANUARI 19.15 UUR 

IFFR PREVIEW
MET 
SPECIALE 
VOORPREMIÈRE

Zie pag. 3Zie pag. 4Zie pag. 2 Zie pag. 4 Zie pag. 3
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‘A Street Cat Named Bob’ is gebaseerd op 
het hartverwarmende, waargebeurde 
verhaal van de straatmuzikant James 

Bowen. Na een moeilijke jeugd heeft Bowen 
een leven als dakloze achter zich gelaten en 
probeert hij af te kicken van zijn drugsverslaving. 
Als hij in de hal van zijn flat een gewonde rode 
kater vindt, verandert dat zijn leven. Hij kan 
geen eigenaar ontdekken en besluit het dier te 
verzorgen tot het beter is. Wanneer Bob echter 
weer op eigen pootjes kan staan, blijft hij trouw 
aan James en wijkt hij niet meer van zijn zijde. 

Bob vergezelt James naar zijn werk als straat-
muzikant en verkoper van de daklozenkrant en via 
YouTube filmpjes worden de twee beroemd. Dankzij 

Bob lukt het Bowen uiteindelijk af te kicken en zijn 
leven weer op de rit te krijgen. Van het door James 
Bowen en Garry Jenkins geschreven autobiografische 
boek ‘A Street Cat Named Bob’ werden sinds het in 
2012 uitkwam meer dan een miljoen exemplaren 
verkocht. Het werd vertaald in meer dan 25 talen.In 
het Nederlands werd het gepubliceerd onder de titel 
‘Bob de straatkat’ met de ondertitel ‘Hoe ik het leven 
van een kat redde en hij dat van mij’. In de verfilming 
speelt Bob de kat zichzelf.

GB 2016 103 min. Regie Roger Spottiswoode
Met Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta 
Gedmintas
     T/M 22 JANUARI  2gt

Julius woont in een weeshuis en is een 
beetje een buitenbeentje. Zoals elk jaar 
kijkt hij erg uit naar Kerstmis, want dan 

komt de kerstman op bezoek. Acht jaar geleden 
heeft de kerstman Julius, die toen net geboren 
was, naar het weeshuis gebracht. Tenminste, 
dat is Julius verteld... 

Maar wanneer de oudere jongens beweren dat 
de kerstman eigenlijk de directeur van het weeshuis 
is die zich heeft verkleed, wordt zijn geloof in de 
kerstman en in zichzelf op de proef gesteld. Tot er iets 
vreemds gebeurt: via een magische doos komt Julius 
in Winterland terecht. Daar moet hij de kerstman zien 
te redden uit de handen van Krampus, die een hekel 
heeft aan de kerst en niets van kinderen moet weten.

‘Julius in Winterland’ is de eerste lange film van 
de Deense regisseur Jacob Ley (o.a. ‘The Secret of 
the Ice Flower’, geselecteerd voor veel internationale 
festivals). Hij maakte een heerlijke kerstfilm in een 
prachtig Scandinavisch landschap. Een verhaal dat de 
magie van de kerstperiode tot leven wekt en bewijst 
dat het de moeite waard is om de dingen waar we 
als kind in geloofden, te blijven koesteren.

Denemarken 2016 80 min. Regie Jacob Ley 
Met de stemmen van Jelle Stout, Justin 
Zwagerman, Thijs Steenkamp e.a. Nederlands 
gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  2gat

‘La La Land’ is een moderne variant op 
de klassieke Hollywoodmusical en een 
ode aan iedereen die durft te dromen. 

In het romantische en kleurrijke ‘La La Land’ 
valt de matig succesvolle jazzpianist Sebastian 
voor de beginnende actrice Mia. Wanneer hun 
carrières succesvol worden, moet het koppel 
keuzes maken die hun liefde onder druk zet-
ten. Genomineerd voor maar liefst 7 (!) Golden 
Globes!

Mia (Emma Stone, ‘The Help’, ‘Birdman’) droomt 
ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het 
serveren van koffie door rent ze van de ene audi-
tie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan 
Gosling, ‘Drive’, ‘The Ides of March’) speelt piano in 
sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en 
droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het 
leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze 
dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de 
verleidingen en teleurstellingen van het hectische 
leven in Hollywood?

De jonge Amerikaanse regisseur Damien Chazelle 
(1985) is bezeten van musicals en jazzgrootheden, 
zo bleek al uit zijn met drie Oscars bekroonde door-
braakfilm ‘Whiplash’, over een sadistische jazzdocent 

die een leerling-drummer onder handen neemt op 
een conservatorium. ‘La La Land’ is zijn tweede film 
en een pastiche op de grote Hollywoodmusicals van 
weleer. Swingend camerawerk, kleurrijke sets en 
prachtige outfits zoals we die kennen van klassieke 
kleurenmusicals als ‘Singin’ in the Rain’ en ‘Les Para-
pluies de Cherbourg’. Toch geeft hij zich niet volledig 
aan de nostalgie over; de regisseur begrijpt dat de 
kunstenaars die hij zo vereert, in hun eigen tijd al-
lesbehalve nostalgisch met hun hoofd in het verleden 
leefden. Zij sloegen juist nieuwe wegen in. Pianist 
Sebastian moet zich dus aanpassen aan een nieuw 
tijdperk en krijgt, tot groot genoegen van zanger 
John Legend, les in soulmuziek. ‘La La Land’ is een 
film die zelfs bij de grootste zuurpruimen een lach 
op het gezicht tovert!

VS 2016 128 min. Regie Damien Chazelle Met 
Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, John 
Legend
     DE HELE MAAND DOOR  1t

‘Sepp de Wolvenvriend’ is een betoverend 
en avontuurlijk wintersprookje van de 
Oscarwinnende regisseur Xavier Koller. 

Het is gebaseerd op het beroemdste klassieke 
Zwitserse kinderboek na ‘Heidi’: ‘Schellen Ursli’.

Hoog in de bergen woont de vrolijke jongen Sepp. 
Hij geniet van de natuur en het eenvoudige leven 
op de geitenboerderij van zijn ouders. De dieren 
beschouwt hij als zijn vrienden. Zijn beste vriend is 
een geit die hij kunstjes laat doen. Daarnaast sluit 
hij vriendschap met een wolf. Op een dag krijgt zijn 
vader, die onderweg is naar het dorp om zijn kazen 
te verkopen, een ongeluk. Alle zelfgemaakte kazen 

vallen van de wagen en storten in de rivier. Een rijke 
winkelier die met zijn zoontje aan het vissen is, vindt 
de kazen en ziet dat als een geschenk uit de hemel. 
Het leven van Sepp staat daarna volledig op zijn 
kop. Zijn ouders hebben geen geld meer om eten 
te kopen en worden ook nog eens onder druk gezet 
om de geit van Sepp af te staan. Sepp gaat op zoek 
naar een oplossing en krijgt daarbij hulp van de wolf!

Zwitserland 2015 104 min. Regie Xavier 
Koller Nederlands gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  1

Uit de koker van de makers van ‘Huisdier-
geheimen’ en ‘The Minions’ komt de hi-
larische muzikale animatiefilm ‘Sing’ vol 

popnummers van onder meer Lady Gaga, Katy 
Perry en Stevie Wonder. In deze Nederlandse 
versie zijn de dialogen ingesproken door BN’ers, 
maar de Engelstalige nummers zijn behouden.

In een stad die bewoond wordt door dieren, or-
ganiseert de koala Buster Moon een talentenjacht 
om het vervallen theater waarvan hij eigenaar is, te 
redden. Het opzetten van een heuse talentenjacht 
is zijn laatste strohalm.

In de wedstrijd staan vijf finalisten in de spotlights: 
een muis die liegt en bedriegt, maar prachtig kan 

zingen; een verlegen tienerolifant met plankenkoorts; 
een oververmoeide moeder van vijfentwintig bigge-
tjes; een jonge gangstergorilla die afstand wil nemen 
van zijn criminele familie en een punkrockstekelvarken 
dat niet langer in de schaduw van haar arrogante 
vriendje wil staan. Al deze dieren doen auditie in 
het theater van Buster en delen een droom die hun 
leven kan veranderen.

VS 2016 108 min. Regie Garth Jennings Met 
de stemmen van Fedja van Huêt, Do, Chris 
Zegers, Birgit Schuurman en Mark van Eeuwen
     DE HELE MAAND DOOR  2a

In ‘Sweet Dreams (Fai bei sogni)’ wordt de 
idyllische jeugd van de negenjarige Massimo 
verstoord door de plotselinge dood van zijn 

moeder. ‘Een hartstilstand’, zegt zijn afstande-
lijke vader. Massimo gelooft het niet en weigert 
haar dood te aanvaarden. Hij vindt enkel troost 
in zijn pas ontdekte liefde voor voetbal.

Jaren later is Massimo een succesvolle journalist 
bij de Italiaanse krant La Stampa en krijgt hij de kans 
om de oorlog in Sarajevo te verslaan. Daar krijgt hij 
last van paniekaanvallen. Terug in Turijn heeft hij de 
moeilijke taak het appartement van zijn ouders te 
ontruimen en te verkopen. Pijnlijke herinneringen 
komen bovendrijven. Met zijn begripvolle en sym-

pathieke dokter Elisa (Bérénice Bejo, ‘The Artist’, 
‘Le Passé’) gaat Massimo op onderzoek uit naar de 
waarheid over de dood van zijn moeder.

‘Sweet Dreams’ is een film van de Italiaanse re-
gisseur Marco Bellocchio (‘Vincere’). Dit bitterzoete 
drama is gebaseerd op de autobiografische bestsel-
ler van journalist Massimo Gramellini, de adjunct-
hoofdredacteur van La Stampa. In 2015 werd het 
boek in Nederland uitgegeven onder de titel ‘Ik wens 
je mooie dromen’.

Italië 2016 134 min. Regie Marco Bellocchio 
Met Bérénice Bejo en Valerio Mastandrea
     T/M 17 JANUARI  3at

SING

Liefhebbers van goede documentaires kun-
nen hun hart weer ophalen. Zaterdag 28 
januari is de eerste (van drie) vertoningen 

van het Best of IDFA programma, een uitgebreid 
programma met de prijswinnaars en andere 
hoogtepunten van het International Documen-
tary Festival Amsterdam.

Het programma bestaat uit vier films (allemaal Neder-
lands ondertiteld) die we vertonen in drie blokken. 
Tussen elk blok zit een pauze van 20/25 minuten.

We starten met ‘Nowhere to Hide’ en de korte 
film ‘Close Ties’. Het tweede blok is de film ‘Plastic 
China’ en we eindigen met ‘The Grown-Ups’. Rond 
18.30 uur loopt het programma af. Geniet!

CLOSE TIES
(Special Jury Award for Student Documentary)

Liefdevol portret van een kibbelend echtpaar 
dat alle stormen lijkt te hebben overleefd. 
Na 45 jaar huwelijk is het tijd voor een 

jubileum, vindt Zdzislaw, maar zijn vrouw Bar-
bara is niet meteen enthousiast. Zdzislaw verliet 
namelijk acht jaar geleden zijn vrouw voor een 
andere geliefde. 

Nu zijn ze weer bij elkaar en lijkt hun band her-
steld, maar Barbara worstelt nog met de nodige wrok 
en de alledaagse problemen van het samenwonen. 
Want wie betaalt de rekeningen, en waarom houdt 
Zdzislaw toch altijd zo lang de badkamer bezet? Als 
hij het meubilair wil verplaatsen, omdat hij volgens 
hem na acht jaar afwezigheid ‘een frisse blik’ op de 
inrichting heeft ontwikkeld, is voor Barbara de irrita-

tiegrens bereikt. Maar tijdens het familiediner, waar 
Zdzislaw opvallend stil is, valt alles op zijn plek. Deze 
korte film, bekroond op het filmfestival van Krakow, 
laat zien hoe lastig het kan zijn om je fouten toe te 
geven en om vergeving te vragen.

Polen 2016 19 min. Regie Zofia Kowalewska 

THE GROWN-UPS
(Best Female-Directed Documentary)

Ontroerende en confronterende observa-
ties van vier Chileense volwassenen met 
Down. Zij zijn klaar voor het echte leven, 

hun omgeving echter niet.
Al veertig jaar gaan Anita, Rita, Ricardo en Andrés 

naar een school voor kinderen met het syndroom 
van Down. Na al die jaren begint het veilige en ver-
trouwde te vervelen. Ze zijn de 45 gepasseerd, en het 
werk in de bakkerij van de school is voor sommigen 
van hen geen uitdaging meer. Ook op persoonlijk 
vlak lonkt de vrijheid. Neem Anita en Andrés: zij zijn 
verliefd. Maar waar kunnen de geliefden, die nog 
bij hun familie inwonen, een rustig plekje vinden 
om samen te zijn? Ze dromen van trouwen en een 
gezin. De maatschappij waarin ze leven is echter niet 
ingericht op hun verlangen naar meer zelfstandigheid. 
Ondanks de trainingen die ze krijgen om ‘bewuste 

volwassenen’ te worden, blijven de vier tot hun frus-
tratie afhankelijk van de beslissingen die anderen over 
hun leven nemen. Regisseur Maite Alberdi neemt 
ons met intieme, commentaarloze observaties mee 
in de microkosmos van deze vier ‘jongvolwassenen‘. 
Een ontroerend en soms confronterend portret, met 
compassie en oog voor compositie gemaakt.

Chili, Nederland, Frankrijk 2016 80 min. 
Regie Maite Alberdi 

PLASTIC CHINA
(Special Jury Award First Appearance)

Yi Jie woont met haar familie bij een pri-
mitief recyclingfabriekje. Haar wereld 
bestaat uit bergen plastic afval uit Eu-

ropa, de Verenigde Staten en Azië.
Op zoek naar werk verlieten de ongeschoolde ou-

ders van Yi Jie hun gebied van herkomst. Ze sorteren 
en recyclen nu plastic afval uit Europa, de Verenigde 
Staten en Azië. Het gezin leeft letterlijk tussen bergen 
plastic en gore verbrandingsdampen. Toch weten de 
kinderen altijd verborgen schatten te vinden: een 
zakje met ballonnen, mooie tijdschriften om plaatjes 
uit te knippen en nieuwe verhalen mee te maken. Het 
biedt ze een blik op een ander, zoveel rijker leven, 
vol kansen die zij nooit zullen krijgen. Yi Jie kan niet 
eens naar school; volgens de baas omdat haar vader 
alles verzuipt, volgens haar vader omdat hij te weinig 
verdient. Het lijkt een uitzichtloze situatie. De baas en 

zijn gezin dromen nog wel van een betere toekomst. 
Als ze Yi Jie en haar vader meenemen naar een prot-
serige autobeurs, staan die daar geheel verloren, in 
een wereld waarbij ze nooit aansluiting zullen vinden. 
Deze schrijnende, dicht op de huid geschoten film 
heeft geen uitleg nodig, de beelden vertellen een 
universeel verhaal over sociale ongelijkheid.

China 2016 81 min. Regie Jiu-liang Wang 

NOWHERE TO HIDE
(Best Feature Length Documentary)

Verontrustend ooggetuigenverslag van een 
Iraakse verpleegkundige en familievader 
die moet vluchten als zijn woonplaats in 

handen valt van IS.
Nadat de Amerikanen Irak hebben verlaten, 

krijgt Nori Sharif de opdracht om verslag te doen 
van de stand van zaken in zijn land. In een van de 
gevaarlijkste en ontoegankelijkste gebieden ter we-
reld – de ‘dodendriehoek’ in het midden van Irak 
filmt de verpleegkundige, werkzaam in het plaat-
selijke ziekenhuis van Jalawla, gedurende vijf jaar 
de slachtoffers van de oorlog. De confronterende 
beelden tonen families die verscheurd, beschadigd 
en verminkt zijn door het geweld in Irak. En elke 
dag komen er nieuwe bij, want de conflicten duren 
voort en aanslagen ontregelen het dagelijks leven. 
Het is onduidelijk wie de strijdende partijen zijn, 
want de tegenstanders blijven lang onzichtbaar. De 
dreiging neemt echter toe en als het Irakese leger in 

2013 vertrekt, slaat de aan militante groeperingen 
overgeleverde bevolking op de vlucht en vertrekt 
zelfs het grootste deel van het ziekenhuispersoneel. 
Sharif blijft als een van weinigen achter en blijft zelfs 
doorfilmen wanneer IS in 2014 oprukt naar Jalawla 
en de stad uiteindelijk inneemt. Maar dan moet ook 
hij halsoverkop vluchten om zichzelf en zijn gezin in 
veiligheid te brengen.

Noorwegen, Zweden 2016 86 min.
Regie Zaradasht Ahmed 

Een combiticket kost € 25,- (er zijn geen 
losse kaartjes te koop). Vanwege de grote 

belangstelling adviseren wij u zo snel mogelijk 
uw kaartje te kopen. Ook Cinevillepashouders 

kunnen op vertoon van hun pas naar The Best 
of IDFA on Tour. Reserveer dan telefonisch je 
plek. Kaarten dienen uiterlijk een half uur voor 
aanvang afgehaald te worden.

2016/2017

Data:
zaterdag 28 januari: 13.30 uur
zondag 19 februari: 13.30 uur
zondag 5 maart: 13.30 uur

5 januari 6 januari

15 & 22 januari

15 & 24 januari8 januari

15 januari 11 t/m 29 januari2

LAATSTE
KANS

KINDER- 
EN
FAMILIEFILMS

LA LA 
LAND

SWEET DREAMS (FAI BEI SOGNI)

A STREET CAT NAMED BOB

★★★★★ ‘Droom weg bij ‘La La Land’, een 
wervelend Hollywoodsprookje met een 
zingende en dansende Emma Stone en Ryan 
Gosling in de hoofdrol’ The Guardian 

JULIUS IN WINTERLAND

SEPP DE WOLVENVRIEND

t/m 21 januari



  

 

 

  

 

Daar is ’ie dan eindelijk weer! Omar Sy (‘In-
touchables’, ‘Samba’, ‘Monsieur Choco-
lat’) laat zich van zijn serieuze kant zien 

in een komisch drama over een flierefluiter die 
plotseling vader wordt van een dochtertje.

Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos leven aan 
de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feesten 
en weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin, een 
van zijn vroegere veroveringen, plots voor zijn neus 

staat en vertelt dat hij de vader is van haar 
paar maanden oude baby Gloria. Samuel 

is geschokt en verbaasd en voor hij 
het door heeft, is Kristin ervan-

door. Hem achterlatend met 
de baby. Halsoverkop vliegt 
Samuel samen met Gloria 
naar Londen. Hij is vastbera-
den Kristin te vinden en het 
kindje terug te brengen naar 
haar moeder. Maar zonder 

succes. 
Vader en dochter 

vestigen zich in Lon-
den, waar Samuel als 
stuntman gaat werken 
en zich ontpopt tot een 

liefdevolle, onconventio-
nele vader. Acht jaar later 

zijn hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan 
duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze 
haar dochter terug…

Frankrijk 2016 118 min. Regie Hugo Gélin
Met Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand
     VANAF 25 JANUARI  

De laatste wens van de ongeneeslijk zieke 
Niels is een enkele reis naar Zwitserland. 
Maria, een onzekere verpleegster, besluit 

hem te helpen. Samen ondernemen ze een road-
trip die hen van Denemarken via Hamburg naar 
Zwitserland brengt. Onderweg leren ze elkaar 
beter kennen; in al hun eenzaamheid komen ze 
nader tot elkaar en dichter bij het verwezenlijken 
van hun dromen.

Maria is een eenzame jonge vrouw die als zorg-
verlener in een verpleeghuis werkt. Daar verzorgt ze 
de terminale patiënt Niels, een bittere man van eind 
dertig, die door zijn ziekte bijna verlamd is. Niels ziet 
het leven niet meer zitten en kan niet goed omgaan 
met zijn ellendige lot.

Maria voelt het als haar plicht hem te helpen wan-
neer hij naar Zwitserland wil om daar in een kliniek 
een einde aan zijn leven te maken. De hulpbehoeven-
de Niels kan de reis niet in zijn eentje ondernemen en 
zijn moeder en broer voelen er weinig voor om mee te 
gaan. Dus is Maria de aangewezen persoon. Samen 
gaan ze erop uit, maar de onderneming blijkt voor 
Maria al snel een zware opgave. Haar machteloze 
patiënt is van tijd tot tijd volkomen onuitstaanbaar. 
Niels steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn 
verpleegster maar een suffig type vindt. Toch groeit 
het wederzijdse begrip en ontstaat er langzaam een 
bijzondere vriendschap.

Debuutfilm van de van oorsprong Franse, in Dene-
marken wonende Samanou Acheche Sahlstorm, die 
op Film by the Sea 2015 verkozen werd tot publieks-
favoriet en de FIPRESCI Prize in de wacht sleepte. 
Sahlstorm werkte jaren samen met regisseur Lars 
von Trier.

Denemarken, Duitsland 2015 88 min. Regie 
Samanou Acheche Sahlstorm Deens gesproken 
& Engels ondertiteld
     DI 10 JANUARI  20.15 UUR  

Te zien in het kader van Movies that Matter on 
Tour, een landelijk film- en debatprogramma 
in samenwerking met Amnesty International. 
Iedere tweede dinsdag om 20.15 uur vertoont 
Filmtheater Hilversum een film waarin een men-
senrechtenkwestie aan de orde komt. 

Jaap van Riemsdijk, namens de NVVE (Neder-
landse vereniging voor een vrijwillig levenseinde), zal 
de film inleiden en na afloop vragen beantwoorden.

De biografie van de negentiende-eeuwse 
Amerikaanse dichter Emily Dickinson, 
met in de hoofdrol een sublieme Cynthia 

Nixon (‘Sex and the City’).
Wie was Emily Dickinson? Wat voor soort persoon 

zat er achter de verhalen die we kennen van een 
eenzame dichter die het grootste deel van haar leven 
op het landgoed van haar ouders in Massachusetts 
doorbracht? Dit landgoed is de setting van deze film, 
waarin een onconventionele en mysterieuze vrouw 

wordt geportretteerd. Emily was als klein kind slim 
en getalenteerd, maar door een emotioneel trauma 
moest ze helaas haar studie opgeven. Als introverte 
jonge vrouw trok ze zich vervolgens terug uit de sa-
menleving en begon ze met het schrijven van poëzie. 
Volledig contrasterend met haar eigen benauwde 
bestaan, neemt ze haar lezers juist wel mee de wijde 
wereld in.

Regisseur Terence Davies onderzoekt het leven 
van Emily en tegelijkertijd ook hoe het mogelijk was 

dat zij deze wereldwijze poëzie kon schrijven, ondanks 
haar eigen ‘kleine’ leventje. De camera voert ons 
voorzichtig mee in een dagelijks leven waarin poëzie 
steeds meer ruimte weet in te nemen. Emily’s com-
municatiemiddel is de brief. In haar correspondentie 
met haar zussen en klusjesman Charles Wadsworth 
wisselt ze filosofische en alledaagse observaties uit. 
Voor haar is Charles’ verhuizing naar San Francisco 
een tragedie, ook al zien we dat niet direct. Wat volgt, 
is een eenzame en wanhopige strijd om erkenning in 
een wereld die gedomineerd wordt door mannen.

GB, België 2015 125 min. Regie Terence 
Davies Met Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith 
Carradine
     5 T/M 11 JANUARI 

Santiago, 1948. De Koude Oorlog heeft 
ook Chili bereikt. Politie-inspecteur Oscar 
Peluchonneau (Gael García Bernal) opent 

in opdracht van president Videla de jacht op 
dichter Pablo Neruda, die kritiek heeft geuit op 
het rechtse regime.

Nadat senator Neruda in het parlement de rege-
ring beschuldigt van verraad, laat president Videla 
hem afzetten. Politiecommissaris Peluchonneau krijgt 
het bevel de dichter te arresteren. Neruda probeert 
met zijn vrouw Delia del Carril het land te ontvluch-
ten, maar wordt gedwongen onder te duiken. In de 
strijd met zijn aartsvijand Peluchonneau ziet Neruda 
een kans zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij daagt 

de commissaris uit en laat aanwijzingen achter om 
hun kat-en-muis-spelletje gevaarlijker en intiemer te 
maken. Voor Neruda biedt de vervolging heroïsche 
mogelijkheden, een kans om tegelijk een vrijheids-
symbool en een literaire legende te worden. Maar 
dat laat de eigenwijze Peluchonneau, die zelf ambities 
heeft om de held van het verhaal te worden, niet 
zomaar gebeuren. 

Pablo Larraín, regisseur van onder andere ‘No’ 
en ‘El Club’, overtreft het genre van de standaard 
biopic (filmbiografie) door elementen uit films noirs 
en westerns te combineren in deze tragikomische 
en bij vlagen surreële film over Nobelprijswinnaar 
Pablo Neruda. Met prachtig uitgelichte scènes waan 

je je in het Chili van halverwege de twintigste eeuw. 
En ondertussen zien we ook alvast uit naar zijn vol-
gende film ‘Jackie’ – over hoe Jacqueline Kennedy 
goochelde met de perceptie van het Amerikaanse 
publiek – waarmee Larraín momenteel een gooi doet 
naar de Oscars.

Chili, Spanje 2016 107 min. Regie Pablo 
Larraín Met Gael García Bernal, Luis Gnecco, 
Mercedes Morán
     VANAF 12 T/M 24 JANUARI  3gt

Mysterieuze en gedurfde thriller over de 
jonge Amerikaanse vrouw Maureen, 
gespeeld door Kristen Stewart (‘Cafe 

Society’, ‘Clouds of Sils Maria’), die overdag 
in Parijs als personal shopper werkt voor een 
veeleisende superster. Haar nachten brengt ze 
echter door op zoek naar een teken van haar 
overleden tweelingbroer Lewis. 

Personal shopper Maureen en haar broer Lewis 

sloten net voor zijn dood een pact om samen de 
grenzen van sterfelijkheid te verkennen. Wanneer 
Maureen na de dood van Lewis plots mysterieuze 
berichten ontvangt, is ze ervan overtuigd dat hij hier 
iets mee te maken heeft. Regisseur Olivier Assayas 
begeeft zich met deze film op de grens tussen een 
sensuele thriller en stijlvol mysterie, gesitueerd in 
de Parijse onderwereld van de mode. Assayas werkt 
hiervoor opnieuw samen met Kristen Stewart, na 

hun alom bejubelde ‘Clouds of Sils Maria’. Die rol 
leverde haar zelfs een César voor Beste Actrice in 
een Bijrol op. Ze is de eerste Amerikaanse winnares 
van deze prestigieuze Franse award. Assayas won 
met ‘Personal Shopper’ de prijs voor Beste Regie op 
het Filmfestival van Cannes. 

Frankrijk 2016 102 min. Regie Olivier Assayas 
Met Kristen Stewart, Anders Danielsen Lie, Lars 
Eidinger
     VANAF 25 JANUARI  4at

Cineville’s Beste 
Films van 2016: 
De complete top vijf!

De vijf beste films van 2016 zie je op zondag 
8 januari 2017 nog één keer op het witte 
doek in een ere- of inhaalrondje!

Onlangs kon je op Cineville.nl je stem uitbrengen 
op de beste films van 2016. Wat staat er tussen? Het 
ijzersterke drama ‘I, Daniel Blake’, de wervelende 
musical ‘La La Land’ of is het de droogkomische ope-
ningsfilm van Filmfestival Hilversum ‘Toni Erdmann’ 
die het meeste is bijgebleven? En dan hebben we het 
nog niet eens gehad over de prachtige familiefilms 
van dit jaar, zoals de originele animatiefilm ‘Mijn 
Naam Is Courgette’. De complete top vijf en de ver-
toningstijden waren bij het ter perse gaan van deze 
krant nog niet bekend, maar vind je nu terug via onze 
website en sociale media!

Zondag 8 januari zie je de vijf verkozen top-
films van 2016 vanaf 11.00 uur. Cinevillers 
gaan gratis. Een regulier kaartje kost € 7,00.

In ‘Tour de France’ maken we in het gezelschap 
van Gérard Depardieu een bizarre roadtrip 
langs de Franse havens. Bouwvakker Serge 

(Depardieu) treedt in de voetsporen van schil-
der Jospeh Vernet die talloze havengezichten 
schilderde. 

Hij zoekt een chauffeur voor zijn oude truck om 
de reis te gaan maken en wordt opgescheept met 
Far’Hook (Sadek), een vriend van zijn zoon uit Pa-
rijs. Ondanks de generatiekloof en de cultuurschok, 
ontstaat er tijdens deze reis een onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen de veelbelovende rapper en de 

rouwdouwer uit Noord-Frankrijk. Tour de France 
speelt een spel met vooroordelen waarin acteur De-
pardieu en rapper Sadek perfect aan elkaar gewaagd 
zijn. Het traditionele Frankrijk van toen en het mo-
derne Frankrijk van nu komen samen tijdens de reis. 

Het resultaat is een feelgoodfilm die ons een 
spiegel voorhoudt. De film werd geselecteerd voor 
de Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2016.

Frankrijk 2016 95 min. Regie Rachid Djaidani
Met Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg
     VANAF 18 JANUARI  

De schilder Paul Cézanne en de schrijver 
Emile Zola zijn beste vrienden sinds hun 
kinderjaren. Ze delen alles: hun dromen, 

twijfels en liefdes. Paul was rijk en Emile arm, 
maar de rollen zijn inmiddels omgedraaid. Ter-
wijl Paul nog altijd op een doorbraak wacht, 
heeft Emile alles: roem, geld en de perfecte 
vrouw, de grote liefde van Paul.

Guillaume Gallienne (‘Les Garçons et Guillaume, à 

Table!’), Guillaume Canet (‘Les Petits Mouchoirs’) en 
Alice Pol spelen de hoofdrollen in ‘Cézanne et Moi’, 
een speelfilm van Danièle Thompson. 

Frankrijk 2016 117 min. Regie Danièle 
Thompson Met Guillaume Canet, Guillaume 
Gallienne, Alice Pol
     VANAF 19 T/M 24 JANUARI  

CÉZANNE ET MOI
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NIEUWE FILMS

DEMAIN TOUT COMMENCE

IN YOUR ARMS

NERUDA

A QUIET PASSION

PERSONAL 
SHOPPER

★★★★ Trouw
★★★★ AD/De Gelderlander
★★★★ De Volkskrant
★★★★ De Filmkrant
★★★★ Cinemagazine.nl

★★★★ NRC Handelsblad
★★★★ De Volkskrant

★★★★ Het Parool
★★★★ VPRO Cinema

TOUR DE FRANCE



 

 

 

Hilversum in Gesprek is een nieuw initiatief 
van een team enthousiaste Hilversum-
mers, Boekhandel Voorhoeve en Film-

theater Hilversum, dat middels een gesprek wil 
verbinden en de dialoog wil aangaan. Hilversum 
in Gesprek zal iedere maand een avond organise-
ren in het filmtheater waarbij bekende schrijvers 
en wetenschappers worden uitgenodigd om 
te komen praten over hun boek en de thema’s 
en maatschappelijke onderwerpen die daarin 
centraal staan. Aansluitend vertonen we een 
keuzefilm van onze gast die qua thematiek en 
inhoud aansluit op het voorafgaande gesprek.

De allereerste editie van Hilversum in Gesprek is 
op dinsdag 17 januari 2017 met als gast hersenon-
derzoeker prof. dr. Dick Swaab, schrijver van twee 
bestsellers, ‘Wij zijn ons brein’ en de opvolger ‘Het 
creatieve brein’. Hij wordt geïnterviewd door jour-
naliste Cisca Dresselhuys, oud-hoofdredacteur van 
Opzij en inwoonster van Hilversum. 

De keuzefilm van Dick Swaab is ‘Black Swan’, over 
ballerina Nina (Natalie Portman, die voor deze rol een 
Oscar kreeg) die ervan overtuigd is dat een collega 
haar hoofdrol in Het Zwanenmeer probeert te stelen. 
Dick Swaab: ‘Deze film laat zien dat voor iemand die 
aan waanvoorstellingen lijdt de hallucinaties en de 
“echte” gebeurtenissen even echt voelen. Daardoor 
blijf je als toeschouwer aan het eind met veel vragen 
zitten: wat heeft Nina écht meegemaakt en wat was 
hallucinatie? Dit geeft meer begrip voor wat patiënten 
tijdens een psychose meemaken.’

19.30 – 20.30 uur: 
Gesprek met Dick Swaab o.l.v. Cisca Dresselhuys
20.30 – 21.00 uur: 
Pauze en mogelijkheid laten signeren van boeken 
21.00 uur: 
Dick Swaabs keuzefilm ‘Black Swan’ (108 min)

Kaarten voor Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als u 
ook naar de film gaat, krijgt u twee euro korting op 
het filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm 
slechts € 14,-. Filmkaartjes zijn ook los te koop.

MET SPECIALE 
VOORPREMIÈRE 

Het IFFR 2017 (International Film Festival 
Rotterdam) komt steeds dichterbij! Van 
25 januari t/m 5 februari staat Rotterdam 

weer bol van een geweldig festival en talloze 
nieuwe films. Ter gelegenheid van het nieuwe 
festival, is er woensdag 11 januari al een spe-
ciale preview van een van de IFFR-films van dit 
jaar: ‘Jackie’. 

In ‘Jackie’ kruipt Oscarwinnares Natalie Port-
man (‘Black Swan’) in de huid van First Lady 
Jackie Kennedy. De film vertelt het verhaal 

van de moord op John F. Kennedy en de vier 
dagen van nationale rouw door de ogen van deze 
charismatische First Lady. Een periode waarin 
de hele wereld zijn blik richtte op de beroemde 
weduwe. 

Een vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moest 
houden om een geschokte natie gerust te stellen en 

het beeld van haar echtgenoot voor de eeuwigheid 
historisch te bepalen. De hoofdrol is voor Oscarwin-
nares Natalie Portman en de regie is in handen van de 
veelgeprezen cineast Pablo Larraín, die eerder hoge 
ogen gooide met ‘No’ en ‘Neruda’. 

Voor haar ijzersterke rol is Natalie Portman in-
middels genomineerd voor de Golden Globe voor 
Beste Actrice en ze wordt alom gezien als de grote 
kanshebber om de Oscar mee naar huis te nemen.

VS 2016 100 min. Regie Pablo Larraín
Met Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig, John Hurt
     WO 11 JANUARI 19.15 UUR  

‘Jackie’ gaat donderdag 16 februari in Nederland 
in première, maar is dus woensdag 11 januari al 
een keer te zien tijdens de IFFR special.

Kaartjes zijn € 12,50 en inclusief een glaasje 
bubbels en een heerlijk ‘Jackie’ gebakje!

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, 
fotografen, muzikanten, filmmakers, designers 
en schrijvers. Kortom, over mensen die het hui-
dige culturele landschap een ander aanzien heb-
ben gegeven. Cracking the Frame brengt films 
die niet eerder in Nederland vertoond zijn. Ze 
worden ingeleid door CB Berghouwer, fotograaf 

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

Bezoekers van deze film kunnen met hun film-
kaartje gratis iemand meenemen naar Museum Hil-
versum. En bezoekers van Museum Hilversum krijgen 
op vertoon 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.

Intieme schets van het leven van de soms on-
doorgrondelijke ondernemer, diplomaat en 
kunstverzamelaar Uli Sigg (Luzern, 1946), een 

man die dankzij zijn charisma en tact een emi-
nente rol gespeeld heeft in het post-Mao China, 
zowel op economisch als op cultureel gebied. 

Als eigenaar van de allereerste joint venture van 
een westers en een Chinees bedrijf was hij begin 
jaren tachtig nauw betrokken bij de hervorming van 
de Chinese economie. Later werd hij benoemd tot 
ambassadeur van Zwitserland en begon hij zich te 
verdiepen in contemporaine Chinese kunst. En hij 
begon te verzamelen; inmiddels heeft hij ruim twee-

duizend werken aangekocht van onder anderen Ai 
Weiwei, Feng Lijun en Wang Guangyi. 

Tegenwoordig wordt hij beschouwd als dé kenner 
van de hedendaagse Chinese kunst, wiens knowhow 
door bijvoorbeeld Art Basel, Tate Gallery en MoMa 
gebruikt wordt. Ooit beloofde hij al die kunst terug 
te geven aan China; in 2019 opent museum M+ in 
Hongkong, gevuld met zijn collectie.

Zwitserland 2016 93 min. Regie Michael 
Schindhelm Duits, Engels, Mandarijn 
gesproken en Engels ondertiteld
     MA 30 JANUARI 19.00 UUR  

Simon, type midlifeman in designer pyja-
mapakken en licht getinte brillenglazen, is 
een wereldberoemd kunstenaar. Hij doet 

het nog goed bij de (jongere) dames, en woont 
en werkt in een enorme studio in een oude fa-
briek in Kopenhagen, met volop assistenten die 
hem het schilderwerk uit handen nemen. Het is 
een plek waar werk en privé volledig in elkaar 
overlopen. Dat wordt extra duidelijk wanneer 
zijn inmiddels volwassen zoon Casper bij hem 
intrekt. Vader en zoon hebben elkaar nooit ge-
kend. Tot groot ongenoegen van Simon blijkt de 
niet onknappe Casper ook kunstenaar te zijn, en 
nogal getalenteerd bovendien. Simon vertrouwt 
het niet. Waar is Casper op uit? Aandacht, va-
derliefde, of wraak?

Charlotte Sieling vermengt  op vlotte wijze een 
klassiek vader-zoondrama met suspense en komisch 
commentaar op de hedendaagse kunstwereld. Kunst 
biedt een kijkje in de ziel, maar kan ook een confron-
terende spiegel zijn. En om goede kunst te maken, 
moet je offers brengen.

Denemarken 2017 93 min. Regie Charlotte 
Sieling Met Jakob Oftebro, Ane Dahl Torp, Søren 
Malling

     ZA 28 JANUARI 16.00 UUR  

De hechte band tussen Zahira en haar 
ouders komt onder druk te staan als 
ze moet trouwen met een Pakistaanse 

man, zoals de traditie wil. Ze staat voor een 
hartverscheurende keuze. Sterk portret van de 
dilemma’s van tweedegeneratie-immigranten, 
dat zich ontvouwt als een Griekse tragedie in 
hedendaags Brussel.

‘We moeten een beetje met onze tijd meegaan,’ 
zegt Zahira’s moeder lachend. Zahira is achttien en 
mag vanuit haar ouderlijk huis in België via Skype – 
heel modern – kennismaken met drie huwelijkskan-
didaten in Pakistan. Zahira heeft haar twijfels, maar 
wil haar ouders een plezier doen. De familiebanden 
zijn immers hecht en liefdevol.

Maar tussen de verwachtingen en tradities van 
haar ouders en de westerse levensstijl waar Zahira 
ook mee is opgegroeid, zitten vrijwel onoverbrugbare 
verschillen. Een ongeplande zwangerschap is een ex-
tra complicerende factor in het leven van deze jonge, 
vrijgevochten vrouw die verscheurd wordt tussen 
twee werelden. Zahira staat voor een onmogelijke 
en tragische keuze.

Actrice Lina El Arabi weet met een enkele blik het 
gevoelsleven van Zahira over te brengen. Regisseur 

en scenarist Stephan Streker vat die blik in sterke 
close-ups, en schetst de wereld en dilemma’s van 
migranten van verschillende generaties met nuance 
en scherpte. 

België, Pakistan, Frankrijk, Luxemburg 
2016 95 min. Regie Stephen Streker Met Lina 
El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi
     ZO 29 JANUARI 16.00 UUR  3g

IFFR Live is een unieke serie filmevents die te-
gelijkertijd te zien is in filmhuizen en op video 
on demand platforms door heel Europa en 

daarbuiten. Publiek kan via een livestream op 

een speciaal ontworpen dashboard de filmma-
kers en cast zien die aanwezig zijn in Rotterdam. 
Na de vertoning kan het publiek deelnemen aan 
de live Q&A via #livecinema op sociale media, en 

genieten van muziekoptredens en meer filmge-
relateerde content via de livestream. 

IFFR LIVE: ZATERDAG 28 & 29 JANUARIDinsdag 21 februari is de tweede editie van 
Hilversum in Gesprek. Dan te gast: schrijfster 

en onderzoekster Jolande Withuis – die onlangs 
de biografie ‘Juliana: Vorstin in een Mannenwe-
reld’ uitbracht. Meer informatie staat in onze 
volgende krant en op onze website.

Dinsdag 17 januari 19.30 uur

Dinsdag 21 februari

met 
Dick Swaab

met Jolande Withuis

BLACK SWAN
Nina (Natalie Portman) is een ingetogen 

maar schitterende danseres die streeft 
naar perfectie. Ze sleept de hoofdrol van 

het ‘Zwanenmeer’ in de wacht, onder bege-
leiding van de mysterieuze Thomas (Vincent 
Cassel). Tegenover haar rivale Lily (Mila Kunis) 
probeert Nina het beste uit zichzelf te halen om 
de dualiteit van haar personage uit te beelden.

De huiveringwekkende dans is een aanzet tot 
perfectionering en zelfs afgrijzen... ‘Black Swan’ is 
een aangrijpende thriller die dankzij de wonderlijke 
prestaties van Natalie Portman ('Jackie') met een 
Oscar werd bekroond. 

VS, 2010 108 min Regie Darren Aronofsky
Met Natalie Portman Vincent Kassel en Mila 
Kunis
     DI 17 JANUARI 21.00 UUR   

FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME
In samenwerking met Museum Hilversum
The Chinese Lives of Uli Sigg

NOCES (A WEDDING)

THE MAN (MESTEREN)

JACKIE

Foto: ©
 K

eke K
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7.  Deze vraag kunt u enkel invullen indien u bij voorgaande vraag de antwoordcategorie ‘zeer ontevreden’, 

‘ontevreden’ of ‘enigszins ontevreden’ heeft aangevinkt bij minimaal één van de contactmomenten. Is dit 

niet het geval, gaat u dan door naar vraag 8. 

  U heeft aangegeven niet geheel tevreden te zijn over de service bij de kassa, bar en/of zaal. Kunt u uw keuze 

kort toelichten? 

8. Hoe waarschijnlijk is het dat u Filmtheater Hilversum aanbeveelt bij anderen? *

 Hierbij staat een 0 voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en een 10 voor ‘zeer waarschijnlijk’

9. Kunt u bovenstaande keuze kort toelichten? *

10. Als u directeur van Filmtheater Hilversum zou zijn, wat zou u dan… 

 • als eerste veranderen?  

 • absoluut koesteren? 

De volgende vragen gaan over uw mediagebruik.

11. Hoe vaak leest u of maakt u gebruik van onderstaande (sociale) media? *

12.  Op welke van onderstaande manieren hoort, leest of ziet u iets met betrekking tot de programmering (films, 

specials, evenementen en aanvangstijden) van Filmtheater Hilversum? *

 FTH is een afkorting voor Filmtheater Hilversum

Wij zijn benieuwd naar wat u van ons filmtheater vindt. Wij vinden uw mening, beleving en ervaring zeer belangrijk 

en met deze informatie willen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Het invullen van de vragenlijst zal on-

geveer 10 minuten duren. Bij elke vraag kunt u één antwoord aankruisen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk 

behandeld. Deze vragenlijst kunt u ook online invullen via onze website: www.filmtheaterhilversum.nl. 

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op één van 

de twee Cinevillepassen voor drie maanden onbeperkt filmbezoek aan ons filmtheater. 

Namens alle vrijwilligers, medewerkers en het bestuur van Stichting Filmtheater Hilversum danken wij u alvast 

voor uw medewerking.

1. Hoelang bent u bezoeker van Filmtheater Hilversum? *

	   Korter dan 1 jaar 

	   Ongeveer 1 tot 5 jaar

	   Ongeveer 5 tot 10 jaar 

	   Ongeveer 10 tot 15 jaar

	   Ongeveer 15 tot 20 jaar 

	   Ongeveer 20 jaar of langer

2. Hoe vaak heeft u (bij benadering) in de afgelopen 12 maanden Filmtheater Hilversum bezocht?*

	   Ik ben in de afgelopen 12 maanden niet naar Filmtheater Hilversum geweest

	   1-2 keer

	   3-4 keer

	   5-11 keer

	   Gemiddeld 1 keer per maand

	   Gemiddeld 2 tot 3 keer per maand

	   Gemiddeld 1 keer per week

	   Vaker dan 1 keer per week

3. Bent u momenteel werkzaam als vrijwilliger bij Filmtheater Hilversum? *

	  Ja

	  Nee

De  volgende vragen gaan over uw tevredenheid over verschillende aspecten omtrent uw bezoek en de medewerkers.

4. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van uw filmtheaterbezoek? *

 U kunt n.v.t. aanvinken indien u nooit gebruik maakt van het betreffende aspect.

5.  In hoeverre bent u tevreden over de klantgerichtheid (vriendelijkheid/behulpzaamheid) van de vrijwilligers  

van Filmtheater Hilversum? *

6. In hoeverre bent u tevreden over de service (adequate informatie/snelheid) van de vrijwilligers van 

 Filmtheater Hilversum bij de verschillende contactmomenten? *

 U kunt n.v.t. aanvinken indien u nooit in contact komt met de vrijwilligers bij de desbetreffende momenten.

 Invulinstructies:
• Lees de vragen en antwoorden goed door.

• Vragen met een sterretje ( * )  gelieve altijd invullen.

•  Wanneer bij een vraag geen sterretje ( * ) te zien is, of de tekst niet verplicht om in te vullen, 

dan is het invullen van de vraag optioneel. 

• Deze papieren vragenlijst kunt u tot uiterlijk 6 februari inleveren bij Filmtheater Hilversum.

VRAGENLIJST PUBLIEKSONDERZOEK FILMTHEATER HILVERSUM
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13.  Heeft u nog op een andere manier over de programmering van Filmtheater Hilversum gehoord, dan kunt 

u dat hieronder vermelden. (niet verplicht om in te vullen)

14.  Filmtheater Hilversum heeft een maandprogrammering in plaats van een weekprogrammering (zoals de 

meeste filmtheaters programmeren). Dit betekent dat u ver van tevoren weet welke film op welk moment 

draait. Aan de andere kant houdt dit ook in dat Filmtheater Hilversum niet eenvoudig extra voorstellingen 

kan inplannen, bijvoorbeeld bij een onverwachts groot succes van een film. 

  Kunt u aangeven in hoeverre u het gewenst of ongewenst vindt als Filmtheater Hilversum zou overstappen 

op een weekprogrammering? *

De volgende vragen gaan over het kopen van tickets.

15.  Op welke wijze(n) koopt u doorgaans tickets voor de film bij Filmtheater Hilversum? *

	   Enkel aan de kassa 

	   Enkel via de website (Ga door naar vraag 17)

	   Beide, maar voornamelijk aan de kassa

	   Beide, maar voornamelijk via de website (Ga door naar vraag 17)

16. Kunt u aangeven wat voor u de belangrijkste reden is om uw tickets (bijna) nooit via de website te kopen? 

17. Is bij u bekend dat u via de website van Filmtheater Hilversum voor alle voorstellingen tickets kunt kopen? *

 Met voorstellingen worden naast films ook specials en evenementen bedoeld. 

	   Nee, dat wist ik niet

	   Ja, maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt

	   Ja, ik heb er weleens gebruik van gemaakt (Ga door naar vraag 19)

18. Hoe waarschijnlijk is het dat u gebruik zult maken van de website om tickets te kopen? 

De volgende vragen gaan over uw bekendheid met verschillende aspecten van Filmtheater Hilversum.

19.  Is bij u bekend dat u voor 19 euro per maand onbeperkt naar de film kunt bij Filmtheater Hilversum met 

een Cinevillepas? *

	   Nee, dat wist ik niet

	   Ja, maar ik ben niet in het bezit van een Cinevillepas

	   Ja, ik ben in het bezit van een Cinevillepas

20. Is bij u bekend dat Filmtheater Hilversum op zondagochtend vanaf 11:00 uur films vertoont? *

	   Nee, dat wist ik niet

	   Ja, maar ik ben nooit op zondagochtend naar de film geweest

	   Ja, ik ben weleens op zondagochtend naar de film geweest 

21.  Hoe waarschijnlijk is het dat u op onderstaande ochtenden een film zou willen kijken bij Filmtheater Hilversum 

met aanvang tussen 11:00 en 12:00 uur? *

U 

bent bijna bij het einde van de vragenlijst, er worden nog een paar laatste korte vragen gesteld. Deze gegevens 

worden gebruikt om de onderzoeksresultaten beter te kunnen duiden. Ze worden niet voor andere doeleinden 

gebruikt.

22.  Wat is uw geslacht? (niet verplicht om in te vullen)

	   Man 

	   Vrouw 

	   Anders

23.  Wat is uw leeftijd? *

 …  jaar

24.  Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode? *

 _   _   _   _

25.  Wat is uw hoogst genoten opleiding, of indien u studeert; wat is uw huidige opleidingsniveau? *

	   Geen

	   Basisonderwijs

	   VMBO/MAVO

	   HAVO/VWO

	   MBO

	   HBO

	   WO

26.  Indien u kans wilt maken op een van de twee Cinevillepassen voor drie maanden onbeperkt filmbezoek 

aan Filmtheater Hilversum, vult u dan hieronder uw e-mailadres in. Uw e-mailadres zal niet voor andere 

doeleinden dan vermeld worden gebruikt. (niet verplicht om in te vullen)

 E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………

27.  Wilt u tevens iedere woensdag de e-mailnieuwsbrief van Filmtheater Hilversum ontvangen met het complete 

actuele weekprogramma?

	   Ja, ik wil me abonneren op de wekelijkse e-mailnieuwsbrief van Filmtheater Hilversum. 

	   Nee, bedankt.

	   Nee, ik ontvang deze al.

28.  Heeft u na het beantwoorden van deze vragenlijst nog andere tips of aanbevelingen? 

 (niet verplicht om in te vullen)

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Uw antwoorden zijn van grote waarde voor Film-

theater Hilversum. 

Deze papieren vragenlijst kunt u uiterlijk tot 6 februari inleveren bij Filmtheater Hilversum.
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DOCUMENTAIRES

MAGNUS

HOW TO MEET A MERMAID
Een visueel betoverende documentaire waar-

in de zee de levens verbindt van Rebecca, 
Lex en Miguel die zich afspelen in, op en 

onder het wateroppervlak. Met indrukwekkend 
camerawerk van Lars Jespersen-Skree (‘The Act 
of Killing’) en actrice Sofie Gråbøl (‘The Killing’) 
die de stem van de zee vertolkt.

In oktober 2000 keerde Lex Schrijber niet terug 
van een duikvakantie in Egypte. Op het strand aan de 
Rode Zee lagen zijn schoenen, kleren en duikersmes 
opgestapeld. Voor filmmaker Coco Schrijber was 
dit aanleiding om te denken dat haar broer Lex een 
dramatische keuze had gemaakt, want een duiker 
duikt nooit zonder mes. Vijftien jaar later keert Coco 
Schrijber terug naar de plek waar Lex voor het laatst 

gezien is. Om erachter te komen wat hem bewoog en 
of er getuigen zijn van zijn laatste levensuren, spreekt 
ze met zijn reisgenoten en andere betrokkenen.

 Beelden van Schrijbers zoektocht worden af-
gewisseld met prachtige zeegezichten die zowel de 
schoonheid als de verwoestende kracht van het water 
tonen. Het persoonlijke perspectief van het verhaal 
van Lex wordt verbreed door het te verbinden met 
het relaas van de Mexicaanse surfer Miguel die een 
vlucht over zee voorbereidt en de tragedie rondom 
Rebecca die van een cruiseschip verdween.

Nederland, Denemarken, Belgie 2016  
90 min. Regie Coco Schrijber 
     5 T/M 18 JANUARI  

Een verlegen Noors jongetje is nog maar 
dertien jaar oud wanneer hij besluit op een 
dag wereldkampioen schaken te worden. 

Veertien jaar later staat Magnus Carlsen wereld-
wijd bekend als de ‘Mozart van het schaakspel’.

In tegenstelling tot andere grootmeesters be-
schikt hij niet alleen over een aangeboren talent en 
grootse geheugencapaciteit, maar weet hij dit ook te 
combineren met ongeëvenaarde creativiteit en intuï-
tie. Aan de hand van ruim tien jaar aan privémateriaal 
en filmbeelden nemen de filmmakers je mee in de 
indrukwekkende geest van dit moderne genie. Van 

een lastige jeugd als outsider tot aan het verkrijgen 
van internationale roem. Magnus is een meeslepende 
coming-of-age-documentaire. Niet alleen verplichte 
kost voor de miljoenen schaakspelers over de hele 
wereld, maar ook fascinerend voor iedereen die nog 
nooit iemand schaakmat heeft gezet.

Noorwegen 2016 75 min. Regie Benjamin. 
Ree Met Magnus Carlsen, Garry Kasparov, 
Viswanathan Anand
     VANAF 19 JANUARI  1

Zie de schoonheid in het allerkleinste en het 
alledaagse in het aandoenlijke ‘Paterson’. 
In deze nieuwste film van Jim Jarmusch 

(‘Broken Flowers’, ‘Stranger than Paradise’) vol-
gen we een jonge buschauffeur die ondanks zijn 
zeer eenvoudige en rustige baan een heel geluk-
kig leventje leidt. Dit komt niet op de laatste 
plaats doordat hij tijdens zijn werk als chauffeur 
genoeg inspiratie opdoet voor hetgeen hij het 
allerleukste vindt: gedichten schrijven. 

Met de liefde voor zijn stad Paterson (New Jer-
sey) is de dichtende buschauffeur geboren. Hij deelt 
namelijk zijn naam met de geboortestad van onder 
anderen William Carlos Williams en Allen Ginsberg. 
Terwijl Paterson met zijn bus door Paterson rijdt, ob-
serveert hij alles wat hij tegenkomt tot in de kleinste 
details. Alles op zijn route, en iedereen in zijn bus, 
vormt inspiratie voor de gedichten die hij neerpent in 
een zwart notitieboekje. Zijn vrouw Laura probeert 
Paterson ervan te overtuigen om de schrijfsels te 

publiceren, maar ondanks haar enthousiaste pogin-
gen tot aanmoediging weigert hij. De poëzie blijft bij 
hem. Laura’s leven kent helemaal geen regelmaat en 
staat in schril contrast met dat van Paterson. Zij heeft 
dagelijks nieuwe ambities en plannen en probeert 
deze met de steun van haar man  te realiseren. Adam 
Driver (‘While We’re Young’, ‘Girls’) en Golshifteh 
Farahani (‘About Elly’, ‘Body of Lies’) spelen twee 
ijzersterke hoofdrollen in ‘Paterson’ en nemen je op 
een prachtige wijze mee in de triomfen en tegensla-
gen van het dagelijks leven.

VS 2016 115 min. Regie Jim Jarmusch 
Met Adam Driver, Golshifteh Farahani
     VANAF 8 FEBRUARI  2at

Na ‘The Wolf of Wall Street’ is grootmees-
ter Martin Scorsese terug! De zoektocht 
naar hun vermiste mentor in het Japan 

van de zeventiende eeuw brengt de levens van 
twee jonge Jezuïetenpriesters in gevaar. De 
aangrijpende, soms zenuwslopende spirituele 
reis die ze maken, blijkt een ware beproeving 
voor hun uithoudingsvermogen en voor hun 
overtuigingen. 

‘Silence’ is gebaseerd op de gelijknamige roman 
‘Stilte’ van Shûsaku Endô uit 1966, die op historische 
feiten is gebaseerd.

Japan, VS 2017 150 min. Regie Martin 
Scorsese Met Andrew Garfield, Liam Neeson, 
Adam Driver
     VANAF 8 FEBRUARI  

‘De documentaire laat zien hoe Neder-
land voor een groot deel nog in een 
diepe slaap verkeert, zich van geen 

kwaad bewust, niet wetende wat het allemaal 
uitkraamt en daarmee teweegbrengt en in stand 
houdt. Iets om te overpeinzen, tijdens een witte 
kerst’ Het Parool

Sunny Bergman (‘Zwart als Roet’, ‘Sletvrees’, 
‘Beperkt Houdbaar’) wil weten waarom veel witte 
mensen zich verongelijkt voelen of zelfs boos worden 
als het over racisme en witte privileges gaat. Op zoek 
naar antwoorden blijft ze weg van de ‘usual suspects’, 
maar ontleedt ze de moraal van de ‘weldenkende’ 
elite in onze kleurrijke samenleving. Op welke manier 
kleurt wit zijn het denken?

Vooralsnog worden in het racismedebat de pro-
blemen gemakshalve neergelegd bij immigranten, 
omdat ze niet goed zouden integreren, of bij lager 
opgeleide PVV-stemmers, omdat zij racistische denk-
beelden hebben. Maar wat kleurt de blik van witte 
hogeropgeleiden, die het morele gelijk aan hun zijde 
denken te hebben en menen dat kleur er niet toe 
doet? Slagen zij erin om hun kinderen ‘kleurenblind’ 
op te voeden? Geproduceerd door Michiel van Erp en 
Monique Busman (‘I am a Woman Now’, ‘Ramses’) 
van De Familie Film & TV.

Nederland 2016 55 min. Regie Sunny 
Bergman
     15 & 25 JANUARI  

Een ijzersterk geacteerd verhaal over een 
Russische scholier die zijn omgeving tot 
wanhoop drijft met zijn extreme interpre-

tatie van de Bijbel. De Russische regisseur Kirill 
Serebrennikov maakte met ‘The Student’ een 
indrukwekkende toneelbewerking over religieus 
fundamentalisme.

Terwijl een middelbare schoolklas in het Rus-
sische Kaliningrad zwemles heeft, zit één leerling 
volledig gekleed langs de kant. Venya weigert het 
water in te gaan te midden van meisjes in bikini uit 

protest tegen de onzedelijke kleding. Want Venya 
heeft God ontdekt. Aarzelend komt de schoollei-
ding hem tegemoet: voortaan moeten de meisjes 
een badpak dragen. Maar Venya heeft intussen zijn 
pijlen alweer gericht op de onaanvaardbare lessen 
seksuele voorlichting en de behandeling van Darwins 
evolutietheorie. De directrice dringt er bij de biolo-
gielerares op aan ook het Bijbelse scheppingsverhaal 
te behandelen, maar zij is dat beslist niet van plan. 
Ze neemt zich voor de confrontatie met Venya aan 
te gaan en hem met zijn eigen wapens te verslaan.

Regisseur Serebrennikov werkt vooral als theater-
regisseur. Enkele jaren geleden bracht hij het Duitse 
toneelstuk ‘Märtyrer’ van Marius von Mayenburg 
op de planken, dat hij vervolgens bewerkte tot de 
film ‘The Student’, waarbij hij het stuk duidelijk aan 
de Russische situatie aanpaste. Zo is zijn film een 
duidelijke aanval op de toenemende invloed van de 
Russisch-Orthodoxe kerk op de samenleving in het 
land van Poetin. Het wordt duidelijk dat ook de Bijbel 
genoeg teksten bevat die een getroebleerde jongere 
tot extreme daden kunnen verleiden. Op Film by the 
Sea ontving de film de Youth Jury Award.

Rusland 2016 118 min. Regie Kirill 
Serebrennikov Met Yuliya Aug, Viktoriya 
Isakova, Aleksandr Gorchilin
     WORDT VERWACHT  3g

‘Stonewall’ is het fascinerende verhaal van 
de gebeurtenissen die uitmondden in 
de Stonewall Riots van 1969. Die rellen 

waren een internationale mijlpaal voor de LGBT-
rechten en vormden het begin van de homo-
emancipatie in de Verenigde Staten.

We volgen het emotionele en politieke ontwaken 
van Danny, een jonge man in Greenwich Village in 
New York City. Als een groentje komt hij aan in de 
stad en wordt hij opgevangen door een bont groepje 

jongeren uit de holebi- en transgendergemeenschap. 
Een dagelijkse dosis discriminerende vernederingen 
voedt hun woede. Danny zal een historische strijd 
voor gelijkheid ontketenen.

VS 2015 129 min. Regie Roland Emmerich 
(‘Independence Day’) Met Jonny Beauchamp, 
Jeremy Irvine, Ron Perlman, Caleb Landry Jones, 
Joey King
     MA 16 JANUARI 20.45 UUR  

GAY FILM SPECIAL

STONEWALL “Op 5 januari 2015 werd bij mijn moe-
der beginnende dementie gecon-
stateerd. Zij was toen 84 jaar en 

woonde nog op zichzelf in een flat in Amster-
dam West. Ze ging niet meer naar buiten, sleet 
haar leven op de bank, kreeg amper bezoek 
en at alleen kant- en- klaarmaaltijden die ze 
opwarmde in de magnetron. Bewegen deed 
ze zo min mogelijk, omdat ze last had van een 
versleten heup. Bij elke stap kreunde ze het uit: 
het doet zo zeer, het doet zo zeer.

Nadat de diagnose dementie was gesteld, besloot 
ik dat ik alles in het werk zou stellen om de laatste 

jaren van mijn moeder wat aangenamer te maken. 
Dit stuitte op groot verzet. Mijn moeder wilde zelf-
standig blijven, ze wilde geen hulp, geen nieuwe 
heup, ze wilde niks. Het liefst wilde ze dood, dat liet 
ze herhaaldelijk weten. Ondanks haar verzet, bleef ik 
volharden in mijn missie. Mijn moeder redden werd 
een obsessie. De drang op dit proces vast te leggen, 
volgde als vanzelf. Over mijn moeder schrijven wilde 
ik niet, want dan zou ik achter een computer zit-
ten en nog niet bij haar zijn. Haar filmen tijdens het 
mantelzorgen, betekende twee vliegen in een klap.
‘Het Doet Zo Zeer’ toont de reis die mijn moeder en 
ik de afgelopen anderhalf jaar hebben gemaakt. Het 

was een reis in vier delen. De reis van haar eigen flat 
naar een mantelzorgwoning bij mij in de achtertuin. 
De reis van de mantelzorgwoning naar het ziekenhuis 
voor een nieuwe heup. De reis van het ziekenhuis 
naar de revalidatiekliniek en ten slotte de reis van de 
revalidatiekliniek naar haar huidige woonplek: een 
particulier verzorgingstehuis.

Nu, eind mei 2016, durf ik te zeggen dat mijn 
missie is geslaagd. Met mijn moeder gaat het naar 
omstandigheden goed. Ze loopt beter dankzij de 
nieuwe heup en ik zie haar vaker lachen. Haar kor-
tetermijngeheugen is praktisch verdwenen, maar ze 
herkent me nog steeds. Dood wil ze niet meer, al 
blijft ze haar levensmotto onophoudelijk prevelen: 
het doet zo zeer, het doet zo zeer.” 

Heleen van Royen

‘Het Doet Zo Zeer’ is een documentaire waarin schrijf-
ster Heleen van Royen (‘De Gelukkige Huisvrouw’, ‘De 
Hartsvriendin’) een portret schetst van haar moeder. 
Van zeer dichtbij: Heleen bedient zelf de camera. In 
een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder 
in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, 
zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen 
over verhuizen en euthanasie en kostbare momenten 
van samenzijn wisselen elkaar af. Liefdevol, herken-
baar, pijnlijk en vaak bijzonder grappig, met dank 
aan moeder Margreet Breed.

Nederland 2017 85 min. Regie Heleen van Royen
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DO 19 JANUARI
13:30 Tour de France
13:45 Lion
14:00 Manchester by the Sea
15:25 The Violin Teacher
16:05 The History of Love
16:40 Cézanne et Moi
17:30 Down to Earth
18:45 Magnus
19:00 Lion
19:20 Tour de France
20:30 Manchester by the Sea
21:15 La La Land
21:30 Neruda

VR 20 JANUARI
13:30 Tour de France
13:45 Manchester by the Sea
14:00 Lion
15:25 Cézanne et Moi
16:20 The Violin Teacher
16:40 Neruda
17:45 Magnus
18:25 The History of Love
18:55 Lion
19:30 Tour de France
21:00 La La Land
21:15 Manchester by the Sea
21:30 Lion

ZA 21 JANUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 Down to Earth
14:00 Sing
15:15 Lion
15:40 Manchester by the Sea
16:20 Cézanne et Moi
17:35 Magnus
18:30 Lion
18:45 The History of Love
19:15 Tour de France
20:50 Manchester by the Sea
21:15 La La Land
21:30 Lion

ZO 22 JANUARI
11:15 A Street Cat Named Bob
11:30 Sepp - De Wolvenvriend
13:20 Sing
13:45 Tour de France
14:00 Lion
15:35 Manchester by the Sea
15:50 The History of Love
16:20 La La Land
18:15 The Violin Teacher
18:30 Cézanne et Moi
18:50 Lion
20:20 Toni Erdmann
20:50 Manchester by the Sea
21:10 Neruda

MA 23 JANUARI
13:30 Cézanne et Moi
13:45 Lion
14:00 Manchester by the Sea
15:50 The History of Love
16:10 La La Land
16:40 The Violin Teacher
18:30 Magnus
18:45 Tour de France
19:00 Lion
20:30 Film&Food: 
 Demain Tout Commence
20:45 Manchester by the Sea
21:20 Neruda

DI 24 JANUARI
13:30 Magnus
13:45 Lion
14:00 Manchester by the Sea
15:10 Tour de France
16:05 The History of Love
16:40 Cézanne et Moi
17:05 Neruda
18:40 The Violin Teacher
19:00 Lion
19:15 Tour de France
20:45 Manchester by the Sea
21:10 La La Land
21:25 I, Daniel Blake

WO 25 JANUARI
13:30 Lion
13:45 Julius in Winterland
14:00 Sepp - De Wolvenvriend
15:30 Sing
15:50 Manchester by the Sea
16:15 The History of Love
17:45 Wit is ook een Kleur
18:30 Tout Commence
19:00 Lion
19:15 Tour de France
20:50 Manchester by the Sea
21:10 La La Land
21:25 Personal Shopper

DO 12 JANUARI
13:30 A Street Cat Named Bob
13:45 The Violin Teacher
14:00 Lion
15:35 The History of Love
16:20 Fai Bei Sogni
18:20 Neruda
18:45 The Violin Teacher
19:00 Lion
20:30 The History of Love
20:50 La La Land
21:20 A Street Cat Named Bob

VR 13 JANUARI
13:30 How to Meet a Mermaid
13:45 Neruda
14:00 Lion
15:20 The Violin Teacher
15:55 Fai Bei Sogni
16:25 A Street Cat Named Bob
17:25 Down to Earth
18:30 Neruda
18:55 Lion
19:20 The Violin Teacher
20:40 The History of Love
21:15 La La Land
21:30 Lion

ZA 14 JANUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 A Street Cat Named Bob
14:00 Sepp - De Wolvenvriend
15:20 Sing
15:50 Lion
16:15 Down to Earth
17:40 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:25 The History of Love
18:45 Lion
19:20 The Violin Teacher
21:00 Neruda
21:15 La La Land
21:30 Lion

ZO 15 JANUARI
11:00 Sing
11:30 China's Van Goghs
12:50 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
13:20 Julius in Winterland
13:35 La La Land
14:25 Lion
15:10 Wit is ook een Kleur
16:05 The History of Love
16:20 The Violin Teacher
16:45 Neruda
18:25 The Violin Teacher
18:45 A Street Cat Named Bob
19:00 Lion
20:30 Toni Erdmann
20:50 La La Land
21:20 I, Daniel Blake

MA 16 JANUARI
13:30 The Violin Teacher
13:45 Neruda
14:00 Lion
15:35 The History of Love
15:55 Fai Bei Sogni
16:25 A Street Cat Named Bob
18:20 The History of Love
18:40 The Violin Teacher
19:00 Lion
20:45 Stonewall
21:00 La La Land
21:20 Neruda

DI 17 JANUARI
14:00 Lion
15:50 The History of Love
16:05 Fai Bei Sogni
16:20 A Street Cat Named Bob
18:25 The Violin Teacher
19:00 Lion
19:30 Hilversum in Gesprek 
 met Dick Swaab
20:30 La La Land
21:00 Black Swan
21:20 Neruda

WO 18 JANUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 Sepp - De Wolvenvriend
14:00 Lion
15:15 Neruda
16:00 Sing
16:25 A Street Cat Named Bob
17:25 How to Meet a Mermaid
18:20 The History of Love
19:00 Lion
19:15 Tour de France
20:55 Manchester by the Sea
21:10 La La Land
21:25 The Violin Teacher

DO 5 JANUARI
11:00 De GVR 
11:15 A Street Cat Named Bob
11:30 Sepp - De Wolvenvriend
13:20 Julius in Winterland
13:40 The Violin Teacher
13:55 La La Land
15:10 How to Meet a Mermaid
15:45 Sing
16:25 The History of Love
17:00 Down to Earth
18:20 A Quiet Passion
18:55 The Violin Teacher
19:10 A Street Cat Named Bob
20:45 The History of Love
21:00 Fai Bei Sogni
21:15 La La Land

VR 6 JANUARI
11:00 Sepp - De Wolvenvriend
13:10 Buurman & Buurman
13:25 The History of Love
13:40 The Violin Teacher
14:25 Julius in Winterland
15:45 La La Land
16:00 Sing
16:15 A Quiet Passion
18:30 A Quiet Passion
18:45 The Violin Teacher
19:00 A Street Cat Named Bob
20:50 Fai Bei Sogni
21:05 The History of Love
21:20 La La Land

ZA 7 JANUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 The History of Love
14:00 Sepp - De Wolvenvriend
15:20 The Violin Teacher
16:10 Sing
16:25 La La Land
17:25 Down to Earth
18:25 A Quiet Passion
19:00 A Street Cat Named Bob
19:15 The Violin Teacher
20:50 Fai Bei Sogni
21:05 La La Land
21:20 The History of Love

ZO 8 JANUARI
11:00 CINEVILLE presenteert:  
 De 5 Beste Films van 2016!
11:15 Sing
11:30 Julius in Winterland
13:30 A Street Cat Named Bob
13:45 The Violin Teacher
15:35 La La Land
15:50 The History of Love
18:20 A Quiet Passion
18:35 Fai Bei Sogni
20:45 La La Land
21:10 Waterboys

MA 9 JANUARI
13:30 The History of Love
13:45 The Violin Teacher
14:00 A Quiet Passion
15:50 La La Land
16:05 Fai Bei Sogni
16:30 How to Meet a Mermaid
18:20 A Quiet Passion
18:40 The Violin Teacher
19:00 La La Land
20:45 The History of Love
21:00 Fai Bei Sogni
21:30 A Street Cat Named Bob

DI 10 JANUARI
13:30 The Violin Teacher
13:45 A Quiet Passion
15:35 The History of Love
16:10 La La Land
16:25 Fai Bei Sogni
18:20 How to Meet a Mermaid
18:40 The Violin Teacher
19:00 A Street Cat Named Bob
20:15 Movies that Matter:
 In Your Arms
20:45 The History of Love
21:00 La La Land

WO 11 JANUARI
13:30 Julius in Winterland
13:45 Sepp - De Wolvenvriend
14:00 A Street Cat Named Bob
15:15 The Violin Teacher
16:00 Sing
16:15 Fai Bei Sogni
17:20 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
18:20 A Quiet Passion
18:55 The Violin Teacher
19:15 IFFR Preview: Jackie
20:45 The History of Love
21:00 La La Land
21:15 Lion

DO 26 JANUARI
13:30 Tour de France
13:45 Lion
14:00 Demain Tout Commence
15:30 Manchester by the Sea
16:10 Moonlight
16:30 La La Land
18:30 Lion
18:45 Tour de France
19:00 Demain Tout Commence
20:40 Moonlight
20:55 Manchester by the Sea
21:20 Personal Shopper

VR 27 JANUARI
13:30 Tour de France
13:45 Demain Tout Commence
14:00 Lion
15:30 Moonlight
16:05 Manchester by the Sea
16:25 Personal Shopper
17:45 Magnus
18:30 La La Land
19:00 Demain Tout Commence
19:30 Personal Shopper
21:00 Manchester by the Sea
21:20 Lion
21:35 Moonlight

ZA 28 JANUARI
13:30 Sing
13:30 THE BEST OF IDFA  
 ON TOUR 2016 2017
15:20 Tour de France
16:00 IFFR Live: 
 The Man [ Mesteren]
17:15 Magnus
18:30 Moonlight
18:55 Personal Shopper
19:10 Demain Tout Commence
20:45 La La Land
21:00 Manchester by the Sea
21:30 Lion

ZO 29 JANUARI
11:00 Sing
11:15 Sepp - De Wolvenvriend
11:30 Demain Tout Commence
13:15 De Matthäus Missie 
 van Reinbert de Leeuw
13:30 Moonlight
13:50 Lion
14:50 Demain Tout Commence
16:00 IFFR Live: 
 A Wedding [Noces]
16:15 Manchester by the Sea
17:10 Magnus
18:30 Personal Shopper
18:50 Lion
19:05 Tour de France
20:35 Manchester by the Sea
21:00 Demain Tout Commence
21:15 Moonlight

MA 30 JANUARI
13:30 Manchester by the Sea
13:45 Personal Shopper
14:00 Demain Tout Commence
15:50 Moonlight
16:10 Tour de France
16:25 Lion
18:30 Moonlight
18:45 Demain Tout Commence
19:00 Kunst & Film: 
 The Chinese Lives of Uli Sigg
20:45 Manchester by the Sea
21:00 Lion
21:15 Personal Shopper

DI 31 JANUARI
13:30 Moonlight
13:45 Manchester by the Sea
14:00 Demain Tout Commence
15:45 Lion
16:20 La La Land
16:35 Personal Shopper
18:25 Tour de France
18:40 Lion
19:00 Demain Tout Commence
20:25 Manchester by the Sea
21:00 Moonlight
21:20 Personal Shopper

WO 1 FEBRUARI
13:30 Tour de France
13:45 Julius in Winterland
14:00 Demain Tout Commence
15:30 Manchester by the Sea
15:45 Sing
16:20 Lion
18:20 La La Land
18:45 Lion
19:00 Demain Tout Commence
20:50 Manchester by the Sea
21:05 Moonlight
21:20 Personal Shopper

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

Entreeprijzen: Normaal € 8,50 65-plus € 7,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 7,00 Cineville € 19,00 per maand
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

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

Wij accepteren alleen pin!

5 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2017

 

WORLD PRESS PHOTO
IN MUSEUM HILVERSUM!
De reizende tentoonstelling met prijswinnende 

foto’s van de grootste en belangrijkste jaar-
lijkse internationale wedstrijd voor persfoto-

grafie komt ieder jaar naar Hilversum. De tentoon-
stelling vindt weer plaats in Museum Hilversum, van 
7 tot en met 29 januari 2017.

De tentoonstelling bevat indrukwekkende persfoto’s 
van 41 prijswinnaars uit 21 landen, in acht categorieën: 
De World Press Photo van het voorbije jaar is ‘Hope for a 
New Life’ van Warren Richardson uit Australië.

Multimediawedstrijd

Journalisten maken steeds vaker gebruik van 
bewegend beeld en internet. Daarom is naast 
de persfotowedstrijd de multimediawedstrijd 

in het leven geroepen. Ook de winnaars van deze 
wedstrijd zijn te zien.

Museum Hilversum vind je aan de Kerkbrink 6 in Hil-
versum. Voor meer informatie over de World Press Photo 
tentoonstelling en meer: www.museumhilversum.nl.

Onbeperkt* naar de film 
voor maar € 19,- per maand
Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas
* Specials uitgezonderd: Film & Food op 23 januari

See 
All You Can See 

met               

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 & traiteurnatuurlijke eenvoud

voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

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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Leg samen de basis voor 
jullie gescheiden toekomst

Milly Neuman
06 14 22 12 89
www.2divorce.nl
neuman@2divorce.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

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

met DEV PATEL 
(Slumdog Millionaire, The Best Exotic Marigold Hotel)

L I O N

DE ULTIEME FEELGOOD FILM!
RYAN GOSLING & EMMA STONE
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CASEY AFFLECK & MICHELLE WILLIAMS ALLE MEDEWERKERS 
       VAN FILMTHEATER 
              HILVERSUM
         WENSEN U 
  EEN HEEL GELUKKIG 2017!
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