
 

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

8 juni: Maggie’s plan
15 juni: A hologram for the king
22 juni: Een man die Ove heet
29 juni: Race
6 juli: The red turtle
 The man who knew infinity

Maggie, een dertigjarige docent aan een 
universiteit in New York, wil dolgraag 
een kind. Hoewel ze een grote groep 

vrienden heeft, wil het op liefdesgebied niet zo 
vlotten. Eigenlijk heeft ze nog nooit een serieuze 
relatie gehad die langer dan zes maanden duur-
de. Net als ze besloten heeft dan maar zonder 

die grote liefde in haar eentje een kind te krijgen 
– en zelfs al een donor gevonden heeft – loopt ze 
de charismatische en intelligente antropologie-
professor John Harding tegen het lijf. De twee 
hebben onmiddellijk een klik. Heerlijke, origi-
nele romantische komedie met fijne rollen van 
Julianne Moore, Ethan Hawke en Greta Gerwig.

De twee raken al snel volledig in elkaars ban en be-
ginnen een affaire. John, vader en gevangen in een 
verstikkend huwelijk, voelt dat zijn leven volledig in de 
schaduw van zijn succesvolle maar dominante vrouw 
Georgette staat. Maggie inspireert hem en wakkert 
zijn passie weer aan, net nu hij bezig is aan een nieuw 
boek. Onverwachts worden de twee smoorverliefd. 
Maggie besluit haar oorspronkelijke plan opzij te 
zetten en John ziet eindelijk een kans voor (nieuw) 
levensgeluk. Samen beginnen de twee aan een nieuw 
leven. En ze krijgen zelfs een kind. 

Maggie lijkt alles te hebben waar ze ooit naar 
verlangde, maar toch voelt ze zich niet gelukkig. 
Johns kinderen uit zijn vorige huwelijk zorgen voor 
een nogal verontrustende dynamiek en ook John 
blijkt anders te zijn dan hij zich voordeed. Net als 
ze zich afvraagt hoe ze erin geslaagd is zich in deze 
situatie te manoeuvreren, komt ze tot een absurd, 
maar geniaal plan… 

‘Maggie’s plan’ is een eigenzinnige en originele 
romantische komedie van Rebecca Miller. Zij werkte 
voor ‘The private lives of Pippa Lee’ al samen met Ju-
lianne Moore (‘Still Alice’), die in deze film met Ethan 
Hawke (‘Boyhood’) het wankele echtpaar Georgette 
en John vertolkt. Hoofdrolspeelster Greta Gerwig 
brak internationaal door met ‘Frances Ha’, waarmee 

zij zich de rol van New Yorkse excentriekeling volledig 
eigen heeft gemaakt. In haar rol van Maggie weet 
ze perfect de grens te vinden tussen naïef, bizar en 
sympathiek. Ook Ethan Hawke kun je onmogelijk on-
aardig vinden, ook al is hij een overspelige echtgenoot 
en denk hij vooral aan zichzelf. Julianne Moore maakt 
het top-acteurstrio (wat zichtbaar geniet) compleet 
met haar erg grappig vertolkte rol als humorloze 
Europese feministe uit de jaren ’80.

VS, 2015 98 min. Regie Rebecca Miller Met 
Julianne Moore, Ethan Hawke en Greta Gerwig
     VANAF 8 JUNI  1t

Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt 
Saab. Mensen noemen hem ‘de bittere 
buurman’. Maar Ove is niet bitter, hij 

gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad 
niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als 
hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij 

dat. Vooral tegen zijn onmiddellijke omgeving, 
in de wijk waarin hij woont. Hij en zijn vrouw 
Sonja waren de eerste bewoners, samen met 
hun vrienden Rune en Anita. Elke ochtend loopt 
Ove een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet 
fietsen en controleert de inhoud van afvalbak-
ken, ook al is hij al jaren geen voorzitter meer 
van de buurtbewonersgroep. 

Maar achter deze pedante façade schuilt een ver-
haal, een verdrietig verhaal. Als de pas gearriveerde 
nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn 
brievenbus pletten, vormt dat het begin van een ko-
misch en hartverwarmend verhaal over onverwachte 
vriendschap, ongekamde katten en de kunst van het 
achteruitrijden met een caravan. Was je een liefheb-
ber van ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en 
verdween’, dan mag je deze film zeker niet missen! 

In thuisland Zweden is ‘Een man die Ove heet’ 
reeds een enorme hit. Het boek is daar met 700.000 
verkochte exemplaren de bestverkochte pocket ooit 
en de film ging daar nog eens flink overheen met 
inmiddels al meer dan anderhalf miljoen bezoekers.

Zweden, 2015 116 min. Regie Hannes Holm

Met Rolf Lassgård, Zozan Akgün, Tobias Almborg
     VANAF 22 JUNI  3td

‘Een man die Ove heet’ gaat donderdag 
23 juni uit in Nederland, maar is dinsdag 
14 juni alvast te zien in combinatie met 

een heerlijke maaltijd tijdens onze Film&Food 
special. De prijs voor de film, het eten en twee 
drankjes is slechts € 24,50. Het eten wordt ge-
serveerd tussen 18.30 en 19.30 uur. Schuif aan 
wanneer je wilt. De film start om 20.30 uur.

In aanloop naar de Olympische Spelen deze 
zomer in Brazilië hebben we een toepasselijke 
film: het waargebeurde en indrukwekkende 

verhaal van de iconische atleet Jesse Owens 
(Stephan James), die tijdens het naziregime van 
Hitler maar liefst vier gouden medailles in de 

wacht sleepte tijdens de Olympische Spelen in 
Berlijn in 1936. Een indrukwekkende prestatie 
waarmee de Afro-Amerikaanse sporter geschie-
denis schreef. 

In ‘Race’ volgen we Jesse op weg naar de Olympi-
sche Spelen ten tijde van de toenemende rassendis-
criminatie in Duitsland. Samen met zijn coach Larry 
Snyder, een rol van Jason Sudeikis, zet hij alles op 
alles om, ondanks de dreigende omstandigheden, 
zijn droom Olympisch kampioen te worden, waar te 
maken. De ijzersterke cast bestaat verder onder meer 
uit Jeremy Irons, William Hurt en onze eigen Carice 
van Houten, die de rol van de Duitse fotograaf Leni 
Riefenstahl speelt.

Met ‘Lost in Space’ en ‘Predator’ als referentie 
verwacht je van regisseur Stephen Hopkins wellicht 
een groots en gelikt spektakel. Niets is minder waar. 
Hopkins weet subtiel en vol passie een waanzinnig 
inspirerend verhaal prachtig mooi neer te zetten.

‘Race is at its best when it fills in the corners of 
a story we only thought we knew.’ Rolling Stone.

Frankrijk 2016 135 min. Regie Stephen 
Hopkins. Met Stephan James, Jason Sudeikis, 
Jeremy Irons, William Hurt, Carice van Houten

     VANAF 29 JUNI  3atd

Ver weg van huis, in een nieuwe, nog niet 
afgebouwde stad midden in de woes-
tijn van Saudi-Arabië, wacht de 54-jarige 

Alan Clay (Tom Hanks), een zakenman in tele-
communicatie, dagenlang op de komst van de 
steenrijke Koning Abdullah. Thuis in Amerika 

liepen de zaken niet echt soepel. Door de crisis is 
niet alleen zijn huwelijk stukgelopen, ook heeft 
hij torenhoge schulden. Om te voorkomen dat er 
beslag op zijn huis gelegd wordt en om de studie 
van zijn dochter te bekostigen, is deze deal met 
de koning Alans ultieme poging om een grote 
klapper te maken. ‘A hologram for the king’ is 
een humoristisch en ontroerend verhaal van een 
man die zich staande probeert te houden in een 
turbulente fase in zijn leven. 

Samen met zijn collega’s hoopt Alan een groot 
contract te scoren met de presentatie van een tele-
conferentiesysteem met hologrammogelijkheid. Als 
het hem lukt dit te slijten, is hij niet alleen in één keer 
van al zijn problemen verlost, maar zou hij bovenal 
ein-de-lijk ook eens iets groots tot stand weten te 
brengen. Dag na dag wacht Alan op koning Abdullah 
in een voor hem vreemde en desolate wereld – vol 
glinsterend zand en lege wolkenkrabbers – waarin hij 
niets voor elkaar lijkt te krijgen. Ondertussen raakt 
hij bevriend met een lokale taxichauffeur, beleeft hij 
een onverwachte romance en ontdekt hij waar het 
écht om draait in het leven.

‘A hologram for the king’ is gebaseerd op de gelijk-
namige bestseller van Dave Eggers (‘The circle’, ‘A 
heartbreaking work of staggering genius’). De film 
ontvouwt zich als een Midden-Oosten-variant op 
‘Groundhog Day’ en ‘Wachten op Godot’, waarbij 
Alan elke ochtend vol verwachting uitkijkt naar de 
komst van zijn Saudische gastheer. Teleurgesteld 
door diens eeuwige no-show en de verveling die zo 
ontstaat, start de reis van zijn innerlijke mens tegen 
een haast surrealistische, buitengewoon vreemde, 
21e-eeuwse kapitalistische realiteit. 

Regisseur Tom Tykwer (‘Cloud atlas’, ‘Lola rennt’) 
weet met de voor hem zo karakteristieke intensiteit 
het boek om te zetten naar een aangrijpende en 
ontroerende film. Door toevoeging van een fijne dosis 
humor en romantiek – ingrediënten die Tom Hanks 
op het lijf geschreven zijn – ontstaat een warme reis 
met een lekker vleugje feel-good.

VS, Duitsland, 2016 100 min. Regie Tom 
Tykwer Met Tom Hanks, Ben Whishaw, Sarita 
Choudhury en Sidse Babett Knudsen
     VANAF 15 JUNI  3td

Eeuwige feestbeesten Eddy en Patsy weer op stap in:

ABSOLUTELY 
FABULOUS: 
THE MOVIE!
Voorpremière: 
zaterdag 16 juli, 21.00 uur

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

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

den nog steeds van het goede leven: omringd 
door champagne, winkelcentra en de beste clubs 
van Londen hebben de oude vriendinnen – op hun 
jeugd na – alles wat hun hartje begeert. Maar tijdens 
een van hun decadente feestjes slaat het noodlot 
toe. Eddy raakt betrokken bij de verdwijning van 
superster Kate Moss en belandt als boeman op de 
voorpagina van alle Britse tabloids. Om de papa-
razzi te ontvluchten vertrekken Patsy en Eddy naar 
de Franse Rivièra en bedenken – te midden van de 
superrijken – een plan om hun zorgeloze leven-
tjes zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. 
De legendarische BBC cultserie ‘Absolutely fabu-
lous’ – bij ons uitgezonden door de VPRO – liep van 
1992 tot 2005, maar de fans bleven vragen om meer, 
waardoor Eddy en Patsy voor thema-afleveringen 
rond Kerst en de Olympische Spelen hun comeback 
op tv maakten. Voor het eerst zijn de twee nu ook 
op het grote doek te zien, samen met oorspronkelijke 
castleden Julia Sawalha (Saffy), Jane Horrocks (Bub-
ble) en June Whitfield (Eddy’s moeder). Ook is er een 
heerlijk lange lijst gastoptredens van sterren als Kate 
Moss, Jon Hamm, Joan Collins en Jean-Paul Gaultier. 

Groot-Brittanië, 2016 Regie Mandie Fletcher 
Met Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Joan 
Collins, Kate Moss

‘Absolutely fabulous: the movie’ gaat 
donderdag 21 juli uit in de Nederlandse 
bioscopen, maar is bij ons zaterdag 

16 juli al te zien in een feestelijk voorpremière! 
Kom in je meest fabulous outfit naar ons toe! 
Het stel dat het AbFabst gekleed is, maakt kans 
op een heerlijke fles champagne en 2 Cineville 
passen waarmee je 3 maanden onbeperkt naar 
de film kan!

 
Kaartjes – natuurlijk inclusief een glaasje bubbels 
– zijn € 10,- en zijn nu alvast beschikbaar! 

See all you can see met:

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL  Stichting Filmtheater Hilversum | Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466 TEKST/PROGRAMMA Luc Freijer | Saskia de Vries EINDREDACTIE Aafke Moons ARTWORK Fred Trappenburg 9 JUNI t/m 6 JULI 2016

  Filmtheater-Hilversum          @FilmHilversum
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A HOLOGRAM FOR THE KING

RACE
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TOM HANKS
IN VERFILMDE 

BESTSELLER

SPECIALE PREMIÈRE:

YOUNG WRESTLERS
ABSOLUTELY  FABULOUS

OP HET WITTE DOEK!

NA FINDING NEMO 
HEEFT DORY NU 

HAAR EIGEN FILM!
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MAGGIE’S PLAN

EEN MAN DIE OVE HEET

Heerlijke Scandinavische humor. 
Gebaseerd op de gelijknamige bestseller 
van Frederick Backman.

‘Sweetie, 
darling! 
We’re back!’

Met een voorpremière van:

A hologram for the king
Zondag 12 juni 18.55 uur
In samenwerking 
met Boekhandel Voorhoeve. 

De film wordt ingeleid door 
Ivon van der Schuit van 
Boekhandel Voorhoeve. 

Film & Literatuur



     

     

LAATSTE KANS

9, 13, 15 en 
17 juni

12 juni 26 juni14 en 19 juni 
& 3 juli

15, 19 en 25 juni10 en 17 juni 
& 1 juli

12 juni

De Tsjechische fotograaf Josef Koudelka 
(1938) verwierf in 1968 grote faam als 
de anonieme Praagse fotograaf die de 

binnenvallende Sovjettroepen op foto vastlegde 
– iconische beelden van de tanks en soldaten die 
een eind maakten aan de Praagse Lente. 

Veertig jaar later, als het IJzeren Gordijn allang 
is gevallen, reist hij naar Israël om daar tot zijn ont-
zetting geconfronteerd te worden met een nieuw 
ijzeren gordijn: de negen meter hoge muur die Israël 
scheidt van de Westelijke Jordaanoever. In de vier jaar 
die volgen, richt Koudelka zijn camera op het leven 
daar – een leven dat getekend wordt door conflict, 
geweld, beton en prikkeldraad. 

Deze documentaire van debuterend regisseur Gilad 
Baram levert een fascinerende confrontatie op tus-
sen Barams cinematografie en Koudelka’s fotografie; 
dankzij de lens van Baram maakt Koudelka plots deel 

uit van zijn eigen adembenemend mooie composities.

Tsjechië, Duitsland, 2015 72 min. Regie Gilad 
Baram Let op: Engels, Arabisch, Hebreeuws 
gesproken, Engels ondertiteld
     MAANDAG 27 JUNI 19.00 UUR 

Bezoekers van deze film kunnen met hun 
filmkaartje gratis iemand meenemen naar 

Museum Hilversum. En bezoekers van Museum 
Hilversum krijgen op vertoon van een muse-
umkaartje € 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.

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

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

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

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

Noorwegen, 2015 80 min. Regie Arne 
Lindtner Næss Nederlands gesproken
     VANAF 6 JULI  a

Voorpremières zaterdag 2 en zondag 3 juli!In 2015 bereikten ruim 260 duizend pelgrims 
Santiago de Compostella, de meesten van hen 
te voet. Gedurende drie jaar volgde regisseur 

Freddy Mouchard pelgrims op de ‘Saint-Jacques 
de Compostelle’. De beleving van de tocht is 
voor iedereen verschillend. Maar iedere pelgrim 
moet zijn of haar fysieke en geestelijke grenzen 
opzoeken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond 
en geloofsovertuiging. Er volgt een confrontatie 
met zichzelf. ‘Compostella’ is een spirituele film, 
de religieuze dogma’s voorbij. 

De Santiago de Compostella bedevaart is een 
ervaring die ieder jaar meer en meer pelgrims trekt. 
De tocht is fysiek zwaar, maar is vooral een aanslag op 

de geestelijke veerkracht. Iedere etappe legt een een 
nieuw, ander ritme op. En nieuwe inzichten worden 
geboren. Door het repetitieve contact met de natuur, 
de elementen en andere pelgrims wordt ieder individu 
op de eigen krachten en tekortkomingen gewezen. 
De verandering voltrekt zich geleidelijk en wanneer 
de reis van de pelgrim uiteindelijk eindigt op de Kaap 
Finisterre en hij zijn oude kleren bij de ondergaande 
zon verbrandt, verdwijnt de ‘oude’ mens en herrijst 
een nieuwe.

Frankrijk, Zwitserland, Spanje 2015 98 min. 
Regie Freddy Mouchard
     DE HELE MAAND DOOR 

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

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

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

Samen met haar vriendjes Nemo en Marlin besluit 
Dory het diepe in te duiken om op zoek te gaan 
naar haar vergeten verleden. Een spannende reis 
die ze helemaal naar Californië brengt en waarop 
ze allerlei nieuwe zeewezens ontmoeten. De walvis 
Bailey, Hank de octopus en de walvishaai Destiny: 
allemaal helpen ze Dory bij haar zoektocht naar 
haar verleden. En samen leren ze een paar dingen 
over de ware betekenis van familie.

Net als Pixars voorganger ‘Finding Nemo’ (uit 
2003) werd ‘Finding Dory’ geregisseerd door An-
drew Stanton, ditmaal samen met Angus MacLane. 

VS, 2016 103 min. Regie Andrew Stanton, Angus 
MacLane Met de stemmen van: Annick Boer, Loek 
Peters, Jeroen Spitzenberger, Nicolette van Dam
     VANAF 29 JUNI  2a

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zegt 
men. Maar hoeveel slechte verhalen Regi-
nald De Courcy (Xavier Samuel) ook gehoord 

heeft over Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale), 
hij valt als een blok voor haar charmes. Lijdzaam 
moet zijn zus Catherine toezien hoe Reginald door 
de manipulatieve Lady Susan wordt ingepalmd. 
En terwijl Lady Susan slimme plannetjes bekok-
stooft met haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia 
(Chloë Sevigny), blijven de mannen in haar leven 
blind voor haar doortrapte gedrag.

‘Love & friendship’  is een wat ironische titel voor 
deze opgewekt-venijnige liefdessatire. Het is een 
vrolijke, bruisende Jane Austen-verfilming – en nu 
eens een Austen die níet al talloze malen is verfilmd. 
Het is een vileine, uptempo kostuumfilm waar het 
plezier van afspat.

Ierland, Nederland, Frankrijk, VS 2016 
94 min. Regie Whit Stillman Met Kate 
Beckinsale, Cloë Sevigny, Xavier Samuel
     DE HELE MAAND DOOR  1

Zaterdag 11 juni vanaf 14.00 uur
 

Op zaterdag 11 juni is er voor de vijfde keer 
de jaarlijkse schaakmiddag in en rond 
het Filmtheater georganiseerd door de 

Stichting Hilversum Schaakt van schaakvereni-
ging HSG. Buiten kan weer geschaakt worden 
op het grote buitenspel en is er een openlucht 
schaakclinic. De eregast is deze keer de Neder-
landse schaakgrootmeester, schrijver en colum-
nist Hans Ree, die het op het buitenbord op zal 
nemen tegen het publiek en die de inleiding zal 
verzorgen bij de schaakfilm ‘Pawn sacrifice’ over 
het leven van Bobby Fischer.

Hartverwarmende feelgoodfilm uit de 
Gazastrook. Dat lijkt een contradictio in 
terminis, maar niets is minder waar. ‘The 

idol’ is een lichte en optimistische film over het 
najagen van je droom, ook al woon je in oorlogs-
gebied. Mohammed Assaf is van jongs af aan sa-
men met zijn zusje volledig in de ban van muziek. 
Als kind zong hij op bruiloften en partijen, nu is 
hij op zoek naar zijn grote doorbraak. Daarom 
wil hij meedoen aan de tv-talentenjacht ‘Arab 
Idol’. Daarvoor moet hij vanuit de Gazastrook 
een gevaarlijke reis naar Egypte afleggen.

'The idol' van de Palestijns-Nederlandse regis-

seur Abu-Assad (Oscargenomineerd voor ‘Paradise 
Now’ en ‘Omar’) vertelt het waargebeurde verhaal 
van de Palestijnse zanger Mohammad Assaf, die met 
zijn overwinning bij 'Arab Idol' zijn thuisland in 2013 
een zeldzame overwinningsroes bezorgde. Met een 
glansrol voor zijn stoere zusje, dat hem door zijn 
jeugdjaren loodste, was de film een van de publieks-
favorieten op het Filmfestival van Rotterdam.

Palestina 2015 100 min. Regie Hany Abu-
Assad met Tawfeek Barhom, Mohammed Assaf, 
Kais Attalah
     T/M 22 JUNI  3td

SCHAAKFESTIVAL IN EN ROND HET FILMTHEATER
Het programma:
14.00 - 15.00 Groot schaakspel & open schaakclinic 
(buiten)        
15.00 - 16.30 Grootmeester Hans Ree speelt tegen 
publiek (buiten)
16.30 - 17.00 Filmintroductielezing door Hans Ree in 
zaal van vertoning
17.00 - 19.00 Filmvertoning van ‘Pawn Sacrifice’, Deze 
film volgt het leven van Bobby Fischer van jongs af 
aan met als hoogtepunt de match om het wereldkam-
pioenschap in Reykjavik tegen de Rus Boris Spassky.

 
Alle buitenactiviteiten zijn gratis. De toegangsprijs 
voor de lezing plus filmvertoning is € 7,-.

KOUDELKA: SHOOTING HOLY LAND

PAWN 
SACRIFICE 
Het meeslepende 

‘Pawn sacrifice’ 
volgt het opzien-

barende leven van de 
Amerikaanse schaak-
grootmeester Bobby Fi-
scher (Tobey Maguire, 
‘Spider-Man’, ‘The great 
Gatsby’), met als hoog-
tepunt de beroemdste 

schaakwedstrijd aller tijden waarin hij tijdens 
de Koude Oorlog tegenover de Russische Boris 

Spassky (Liev Schreiber) zijn (en Amerika’s) su-
perioriteit moet bewijzen. 

‘De Derde Wereldoorlog 
op het schaakbord... meesle-
pende biopic over het meest 
onnavolgbare schaakwon-
der uit de geschiedenis.’ 
★★★★ De Filmkrant

VS 2015, 116 min. Regie 
Edward Zwick Met Tobey 
Maguire, Liev Schreiber, 
Peter Sarsgaard
     ZA JUNI 16.30 UUR 
3ad

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

‘Eye in the sky’ is een spannende thriller 
waarin we kolonel Katherine Powell 
(Helen Mirren) volgen die in een groot 

moreel dilemma belandt als ze een actie leidt 
die een terroristische groep in Kenia moet uit-
schakelen. Helen Mirren is ijzersterk in haar rol 
als ietwat bekakte kolonel, die niet aarzelt om 
onconventionele middelen in te zetten om haar 
doelen te bereiken. Een fascinerende blik op hoe 
onze leiders nu oorlog voeren. 

Kolonel Katherine Powell moet een ingewikkelde 
antiterreuractie te leiden. Deze verloopt voorbeeldig 
tot het moment dat de dronepiloot een klein meisje 
spot bij de verblijfplaats van de terroristen die op het 
punt staan tientallen slachtoffers te maken…

‘Eye in the sky’ is niet alleen spannend, maar bij vlagen 
vooral ook zwart-komisch vanwege de tergend lang-
zame bureaucratische besluitvorming. Naast Mirren is 
ook Aaron Paul (‘Breaking bad’) volledig geloofwaar-
dig als de dronepiloot die voor een uiterst moeilijke  
beslissing staat. Maar bovenal zal ‘Eye in the sky’ de 
geschiedenis in gaan als de laatste film van Alan Rick-
man. Hij zet een gelaagde rol neer van een generaal 
die wordt bestookt door politici die zijn realiteit geen 
moment lijken te delen. Regisseur Gavin Hood maakte 
eerder het met een Oscar bekroonde ‘Tsotsi’.

GB, 2015 102 min. Regie Gavin Hood
Met Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman
     DE HELE MAAND DOOR  3ga

In 1990 worden zeven jonge dansers – zes 
homo’s, één hetero – door Madonna gecast 
voor haar spraakmakende Blond Ambition 

Tour. Hun reis wordt vastgelegd in een van de 
succesvolste documentaires ooit: ‘Truth or dare 
– In bed with Madonna’ (1991). Al gauw groeien 
Madonna’s trotse dansers uit tot iconen van 
seksuele vrijheid. Wild, onbezonnen en amper 
twintig, laten ze de wereld zien wat het betekent 
om jezelf te durven zijn.

Als zelfverklaarde moeder van haar dansers ge-
bruikt Madonna de film om haar boodschap over 
homorechten en de strijd tegen aids te verkondigen. 

Nu, 25 jaar later, nemen de dansers ons mee terug 
achter de schermen en onthullen ze de werkelijk-
heid over hun levens tijdens en na de tour. ‘Strike a 
pose’ is een aangrijpende film over het overwinnen 
van schaamte en het gevecht dat nodig is om te zijn 
wie je bent.

Nederland, 2016 85 min. Regie Ester Gould, 
Reijer Zwaan
     DE HELE MAAND DOOR  1t

Ook te zien op onze GAY FILM NIGHT op 
maandag 20 juni 21.15 uur.

Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onver-
woestbaar. Ze is hoofd van een toonaan-
gevend videogamebedrijf en hanteert 

zowel zakelijk als privé dezelfde genadeloze hou-
ding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen 
en verkracht door een onbekende man, verandert 
haar leven drastisch. Ze besluit zelf achter de 
dader aan te gaan en belandt in een spannend 
kat-en-muisspel dat elk moment uit de hand kan 
lopen. Na ‘Zwartboek’ is Paul Verhoeven terug 
met een perverse én komische thriller die op het 
Filmfestival van Cannes hoge ogen gooide.

Isabelle Huppert (‘Amour’, ‘La pianiste’) is niet bang 
controversiële rollen te spelen en dat is duidelijk 
terug te zien. Ze is ijzersterk in haar rol als succes-
volle en ijzige zakenvrouw. ‘Elle’ is een geheel Franse 
productie en daarmee de eerste Franse film van Paul 
Verhoeven. Het script is gebaseerd op het boek ‘Oh…’ 
van Phillippe Djian. 

Frankrijk, 2016 130 min. Regie Paul 
Verhoeven Met Isabelle Huppert, Christian 
Berkel, Virginie Efira
     DE HELE MAAND DOOR  4 gat

Een inmiddels al klassieker van Disney uit 
2003. De clownvis Marlin en zijn zoon 
Nemo raken elkaar bij het grote rif kwijt. 

Marlin gaat samen met de vergeetachtige vis 
Dory op zoek naar Nemo. De vader is bepaald 
geen dappere vis, maar toch zwemmen ze samen 
de grote oceaan door en ontmoeten ze onder-
weg de meest uiteenlopende vissen. 

Beleef het avontuur mee in deze prachtige ani-
matiefilm en verheug je alvast op het vervolg dat we 
eind juni gaan vertonen: ‘Finding Dory’.

VS, 2003 100 min. Regie Andrew Stanton 
Nederlands gesproken
     11 T/M 26 JUNI  2a

**** The Telegraph:  ‘Een Jane Austen-
verfilming was nog nooit zo grappig’.

THE IDOL

COMPOSTELLA

FINDING 
DORY

CASPER 
EN 
EMMA

OP 
SAFARI

Ook te zien: FINDING NEMO (in 3D)

KINDER- EN FAMILEFILMS

★★★★★ de Volkskrant ★★★★½ Metro/Vero-
nica  ★★★★ VPRO Cinema ★★★★★ Trouw/Film-
krant ★★★★ AD/Radio 4 ★★★★ The Guradian

SPECIAL

EYE 
IN THE 
SKY

★★★★ de Volkskrant: 
‘Mirren en Rickman zijn op dreef’ 

★★★★ The Guardian: ‘Spannende thriller’

STRIKE A POSE

ELLE

★★★★ de Volkskrant ★★★★ Het Parool 
★★★★ De Telegraaf ★★★★ Metro

★★★★ Algemeen Dagblad ★★★★ Trouw

LOVE 
& FRIENDSHIP
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‘Mooi... verbluffend. Scherper, dieper, 
warmer, schoner en met de kleuren 
zoals Reitz ze heeft bedoeld.’ 
***** De Volkskrant

Maar liefst vier jaar nam de restaura-
tie in beslag van een van de grootste 
naoorlogse Duitse films: Edgar Reitz’ 

familiekroniek ‘Heimat’ over de lotgevallen van 
de inwoners van het fictieve dorpje Schabbach.

Begin jaren negentig baarde Edgar Reitz opzien 
met de eerste elf afleveringen van de monumentale 
tv-serie ‘Heimat’. Tijdens de restauratie heeft Reitz 
de elf afleveringen herverdeeld in zeven delen. Het 
eerste deel van het epos speelt zich af in het fictieve 
dorpje Schabbach op de Hunsrueck in de jaren 1919-
1982. Centraal staan de jonge Maria, die we zien 
opgroeien van een 17-jarig meisje tot oude vrouw, 
en haar familie. Net als de rest van Duitsland moet 
Maria zich door de crisis van de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog slaan. De wederopbouw en de woelige 
jaren zestig van vorige eeuw gaan ook niet aan het 
dorpje voorbij, waarbij Reitz je het gevoel geeft dat 
Schabbach en de familie Simon het centrum van de 

wereld zijn.
‘Heimat’ volgt de bewoners van Schabbach een 

flink stuk door de twintigste eeuw. Reitz schetst 
met veel liefde voor detail hoe radio en telefoon, 
Autobahn, oorlog en Amerikanen het besloten le-
ven van de dorpsgemeenschap achtereenvolgens 
openbreken.

Edgar Reitz: ‘Het heeft bijna tien jaar geduurd 
voor het ons lukte om het filmmateriaal van “Hei-
mat” te redden. Vele beelden die we met de analoge 
techniek bij de opnames van 1980 nog niet konden 
realiseren, bereikten ons nu, bij de vervaardiging van 
het digitale materiaal, in adembenemende schoon-
heid. “Heimat – Een Duitse kroniek” is weer tot leven 
gekomen.’

Duitsland 1984/2013 120 min. Regie Edgar 
Reitz met Maria Breuer, Kurt Wagner, Rüdiger 
Weigang. Zwart/wit.

‘The high sun’ – Zvizdan – is een intense film over 
de breekbaarheid en intensiteit van verboden liefde.

 

Liefde is van alle tijden en verboden lief-
des ook. Plaats en tijd maken niet uit, het 
drama en de tragiek doen altijd denken 

aan ‘Romeo en Julia’. In ‘The high sun’ vinden 

we drie gedoemde liefdes tegen de achtergrond 
van conflicten en oorlogen op de Balkan, die 
Joegoslavië in de jaren negentig uit elkaar de-
den spatten. De verhalen spelen zich af in twee 
dicht bij elkaar gelegen dorpjes met een lange 
geschiedenis van wederzijdse, etnische haat. 

In 1991, bij aanvang van het conflict, willen Jelena 
en Ivan het beklemmende dorpsleven ontvluchten, 

maar Jelena’s broer steekt daar hardhandig een stokje 
voor. Tien jaar later lukt het Ante en Natasa niet 
de vrede te vieren. De pijn van het verlies en wrok 
staan dat in de weg. En weer een decennium later 
dreunt het nationale trauma nog steeds na voor Luka 
en Marija, maar wordt er ondanks de littekens wel 
voorzichtig naar de toekomst gekeken, in plaats van 
naar het ellendige verleden.

Op het filmfestival van Cannes, waar de film de 
juryprijs kreeg in het programma Un Certain Regard, 
waren critici unaniem in hun oordeel dat dit Dalibor 
Matanićs beste film tot nu toe is. Deel van die lof komt 
zeker toe aan Tihana Lazović en Goran Marković, die 
alle drie de stellen vertolken. Wie Kroaat is en wie 
Serviër, is niet altijd direct duidelijk. Dat iedereen 
emotioneel gewond raakt wel.

Kroatië, Servië, Slovenïe, 2015 123 min. 
Regie Dalibor Matanić. Met Tihana Lazović, 
Goran Marković, Nives Ivanković, Dado Ćosić, 
Stipe Radoja, Trpimir Jurkić, Mira Banjac
     23 T/M 29 JUNI  

Toen chefs René Redzepi en Claus Meyer in 
2004 besloten om in hun nieuwe restau-
rant Noma uitsluitend te werken met in-

grediënten uit Scandinavië, werden ze voor gek 
verklaard. Maar Redzepi zette door en veroverde 
de wereld. De chef ziet zichzelf als het lelijke 
eendje dat uitgroeide tot een mooie zwaan.

‘Noma – My perfect storm’ geeft een smakelijk 
en openhartig kijkje in de keuken van het restaurant, 
en vooral in het hoofd van de geniale perfectionist 

Redzepi. De documentaire toont de lange weg die 
de culinaire vernieuwers moesten gaan tot Noma 

in 2010 – en daarna nog drie keer – werd uitge-
roepen tot beste restaurant ter wereld. Regisseur 
Pierre Deschamps filmt vanuit allerlei hoeken om de 
stormachtige en serene momenten in Noma’s keuken 
te vatten. Meyer, Redzepi, collega-chefs en andere 
kenners komen aan het woord over het succes, de 
constante druk om te presteren en de diepe dalen 
die ze ook meemaakten, zoals toen 63 gasten ziek 
werden na hun diner bij Noma.

De chef biedt een kijkje in zijn keuken, maar vertelt 
ook over de ontberingen die horen bij het runnen van 
een restaurant op het hoogste niveau en over hoe 
moeilijk het is om dat niveau te handhaven.

Verenigd Koninkrijk 2016 99 min. Regie 
Pierre Deschamps Met René Redzepi
     23 T/M 29 JUNI  1t

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

Oscar won voor Beste Korte Animatiefilm met 
zijn ontroerende shortfilm ‘Father and Daugh-
ter’. In 1994 had hij al een Oscarnominatie te 
pakken met de korte film ‘The Monk and the 
fish’. ‘The red turtle’ is zijn langverwachte eerste 
lange animatiefilm.

Een man die schipbreuk heeft geleden, probeert 
wanhopig het onbewoonde eiland (met alleen vogels 
en krabben) waarop hij is aangespoeld te ontsnap-
pen. Tot hij op een dag een mysterieuze schildpad 
tegenkomt die zijn leven zal veranderen.

Deze animatiefilm is voor volwassenen, maar het 
is zeker ook een aanrader om er je kinderen (vanaf 
8 jaar) mee naar toe te nemen. In de film wordt niet 
gesproken en dat is een heel natuurlijk gegeven: een 
man alleen praat niet. De film is als eerste niet-Japanse 
film geproduceerd door dé grote Japanse Studio 
Ghibli en dat is een unicum. De film won de speciale 

juryprijs Un Certain Regard in Cannes. 

‘Klaterend applaus voor Nederlandse regisseur in 
Cannes.’ AD

Nederland 2016 80 min. Regisseur en 
illustrator Michael Dudok de Wit Coscenarist 
Pascale Ferran
     WO 6 JULI 19.15 UUR  2ga

In aanwezigheid van regisseur Mete Gümürhan & 
met inleiding van burgemeester Pieter Broertjes

‘Laten we eens kijken of je al wat zwaar-
der bent… 26,3 kilo… Ahmet, je moet 
meer eten. Voortaan dubbele porties.’ 

Net zoals andere jongens van hun leeftijd wor-
stelen Ahmet en zijn 25 klasgenoten met het 
verlangen naar erkenning, met heimwee en met 
hun streefgewicht. Maar ze worstelen vooral 

met en tegen elkaar. Ze zijn tegelijk kameraden 
en tegenstanders, die dezelfde droom delen: 
Olympisch goud.

In de worstelacademie in de Turkse provincie 
Amasya, een beroemd opleidingscentrum voor tra-
ditionele vechtsporten, wordt hun kracht en uithou-
dingsvermogen getraind. De jongens leren er grepen 
en worpen, ze moedigen elkaar aan en troosten 
elkaar. De trainers zijn als vaders voor de jongens: 
vriendelijk, maar met duidelijke grenzen.

In de intieme documentaire ’Young wrestlers’, een 
productie van Kaliber Film (het bedrijf van Bas Broer-
tjes, de zoon van burgemeester Pieter Broertjes), 
toont Mete Gümürhan (1975) van dichtbij de smalle 
scheidslijn tussen vriendschap en competitie, tussen 
het vieren van overwinningen en het verwerken van 
nederlagen. 

Gümürhan groeide op in Rotterdam. Nadat hij in 
2009 de Willem de Kooning Academie had afgerond, 
maakte hij als producent en coproducent diverse 
bekroonde films. Zijn ‘Young wrestlers’ werd gese-
lecteerd voor het 66ste Internationale Filmfestspiele 
Berlin en kreeg er een speciale vermelding van de jury.

Turkije, Nederland, 2016 90 min. Regie Mete 
Gümürhan Met Muhammed Ceylan, Beytullah 
Onur, Harun Kiliç
     16 T/M 24 JUNI  a

Donderdag 16 juni, 19.15 uur
De film wordt ingeleid door burgemeester Pieter 
Broertjes en na afloop is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan regisseur Mete Gümürhan.

Brooklyn New York, enkele jaren in de toe-
komst. Het überhippe reclamebureau waar 
David werkt, sleept de opdracht binnen 

een campagne te ontwikkelen voor een revolu-

tionaire augmented-reality-bril. Ter inspiratie 
mag hij de Augmenta een maand lang testen.

David kan de verleiding niet weerstaan om met 
het apparaat een avatar te creëren van Sophie, de 

aantrekkelijke vriendin van zijn beste vriend, mode-
fotograaf Wim. Geobsedeerd door de virtuele relatie 
en onderhevig aan stress en stimulerende middelen, 
neemt Davids realiteitsbesef in hoog tempo af.

In deze parodie op het hipstermilieu verliest 
reclameman David de greep op de realiteit door 
een nieuwe augmented-reality-bril.  'Creative Con-
trol' won tijdens het afgelopen SXSW-festival de 
speciale juryprijs voor visual excellence. 

★★★★ ‘Dat in “Creative Control” satire, relatiege-
konkel, maatschappijkritiek en sciencefiction een 
natuurlijk verband aangaan, en dat er ook nog eens 
flink gelachen kan worden, onderstreept Dickinsons 
grote talent.’ De Volkskrant

VS, 2016 97 min. Regie Benjamin Dickinson 
Met Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill
     2, 3 EN 4 JULI  

We zijn op dit moment dol op manne-
lijke genieën. In ‘The theory of every-
thing’ schitterde Eddie Redmayne in 

zijn Oscarwinnende rol als astrofysicus Stephen 
Hawking. Benedict Cumberbatch werd geno-
mineerd voor een Oscar voor zijn rol als Alan 
Turing, codebreker in de Tweede Wereldoorlog, 
in ‘The imitation game’. Ook Oscargenomineerde 
Michael Fassbender gaf gestalte aan een inte-
ressant mannelijk brein: Steve Jobs. Nu is het 
de beurt aan Dev Patel (‘Slumdog millionaire’). 
Hij kruipt in de huid van de autodidacte en bril-
jante wiskundige Srinivasa Ramanujan, die in 
armoede opgroeide in het Indiase Madras, maar 
door zijn uitzonderlijke wiskundige talent werd 
toegelaten op de prestigieuze universiteit van 
Cambridge. 

Terwijl de Eerste Wereldoorlog aan de gang is, 
groeit Ramanujan onder begeleiding van zijn profes-
sor, G.H. Hardy (een heerlijke rol van Jeremy Irons), 
uit tot een pionier op het gebied van wiskundige 
theorieën. Bovendien staat hij bekend als een van de 
meest romantische figuren uit de recente geschiede-
nis van de wiskunde.

In ‘Slumdog millionaire’ wist Patel met jeugdige 

onbevangenheid de harten van de kijker voor zich te 
winnen en nu doet hij dat weer, met een geweldig 
gevoel voor urgentie en onwrikbaar zelfvertrouwen. 
In combinatie met de rest van de cast (Jeremy Irons, 
Toby Jones en Stephen Fry) levert dat een sterke film 
op over doorzettingsvermogen, lef en liefde. En wie 
weet sleept ook Patel er een Oscar mee in de wacht.

Verenigd Koninkrijk 2015 108 min. Regie 
Matt Brown Met Dev Patel, Jeremy Irons, Toby 
Jones, Stephen Fry
     WO 6 JULI 21.15 UUR  3gad

De 27-jarige Chelli verzorgt de opvoeding 
van haar 24-jarige zus Gabby, die ver-
standelijk gehandicapt is. Als een maat-

schappelijk werkster ontdekt dat Chelli haar 
zus alleen thuis laat als ze moet werken, wordt 
ze gedwongen haar zus in een opvangcrèche 

te plaatsen. Hun symbiotische relatie raakt nog 
verder verstoord als Chelli een verhouding krijgt 
met een man. Uit alle macht probeert ze een 
normale, intieme en emotionele relatie met hem 
op te bouwen. De liefde voor haar zus is echter 
zo groot, dat er noodgedwongen een soort drie-

hoeksverhouding ontstaat waarin de grenzen 
tussen liefde en opoffering, en verzorging en 
elkaar pijn doen steeds vager wordt.

Het einde van de film roept herinneringen op aan 
het Deense meesterwerk ‘Jagten’ van regisseur Tho-
mas Vinterberg, waarin vermeend seksueel misbruik 
tot een dramatisch hoogtepunt leidt. Asar Korman’s 
speelfilmdebuut is een strak geregisseerd, naturalis-
tisch drama, geïnspireerd op de ervaringen van zijn 
vrouw Liron-Ben Shlush, die het scenario schreef en 
ook de hoofdrol speelt. Als je niet bekend bent met 
de carrière van de productieve Israëlische actrice Dana 
Ivgy, zou je waarschijnlijk denken dat de rol van de 
24-jarige Gabby wordt gespeeld door iemand met 
een verstandelijke beperking. Niets is echter minder 
waar. Het is een fascinerende prestatie. ‘Next to 
her’ heeft in 2015 de competitie gewonnen van het 
MOOOV Filmfestival en werd in 2014 bekroond tot 
Beste Film door de Israëlische Filmacademie.

Israël, 2015 90 min. Regie Asaf Korman Met 
Liron Ben-Shlush, Liat Goren, Varda Ben Hur
     30 JUNI T/M 6 JULI  4

VOORPREMIÉRES

Deel 1  Fernweh (1919-1928) 
 Za 11 juni 15.30 uur 
Deel 2  Die Mitte der Welt (1929-1933), 90 min.  
 Zo 12 juni 11.15 uur
Deel 3  Weinacht wie noch nie & Reichshöhen 
 strasse (1935-1938), 114 min.
 Zo 12 juni 13.20 uur, Di 14 juni 20.45 uur 
Deel 4  Auf und davon und zurück & Heimatfront  
 (1938-1943), 113 min.
 Zo 19 juni 13.45 uur, Di 21 juni 20.30 uur

Deel 5 Die Liebe der Soldaten & Der Amerikaner 
  (1943-1947), 157 min.
 Zo 26 juni 13.35 uur, Di 28 juni 20.20 uur 
Deel 6 Hermännchen (1955-1956), 139 min.
 Zo 3 juli 13.50 uur, Di 5 juli 20.15 uur 
Deel 7 Die stolzen Jahre & Das Fest der Lebenden 
  und Der Toten (1967-1982), 159 min.
 Zo 10 juli 13.30 uur, Di 12 juli 20.30 uur

EXTRA KANS!: Heb je deel 1 en 2 gemist: 
zaterdag 11 juni vertonen we nogmaals het 
eerste deel. Zondag 12 juni laten we deel 2 
nog een keer zien en vertonen we aansluitend 
het derde deel. 

Filmtheater Hilversum biedt de unieke kans om alle af-
leveringen van het eerste deel van deze monumentale 
klassieker te bekijken. T/m dinsdag 12 juli vertonen 
we iedere zondagmiddag en dinsdagavond een deel.

Eetliefhebbers opgelet: 

Zondag 26 juni vertonen we zowel 
'Noma - my perfect storm'
& de culinaire docu 'Bugs'.

11.15 uur: Noma
& aansluitend om 13.20 uur: Bugs

Tussen de 2 films in is er de 
gelegenheid insecten te proeven!

See All You Can See 
met               

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

Verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas  
* Specials uitgezonderd (Film en Food)

KLASSIEKER

THE MAN WHO 
KNEW INFINITY

THE
HIGH 
SUN

HEIMAT 1

YOUNG
WRESTLERS

Speciale première 
donderdag 16 juni

NEXT
TO HER

★★★★Filmkrant 
★★★★NRC Handelsblad / NRC Next 

★★★★ Het Parool
★★★★ Trouw

CREATIVE CONTROL

NOMA – MY PERFECT STORM

SPECIAL

THE RED TURTLE

NIEUWE FILMS

★★★★ de Volkskrant
★★★★ Het Parool
★★★★ De Filmkrant
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Bezoek ook ons eens online op:
www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis
Daar zijn we 24 uur per dag geopend!

DO 16 JUNI
13:30 The Idol
13:45 A hologram for the king
14:00 Maggie’s plan
15:30 Compostella
15:45 Elle
16:00 Love & friendship
17:30 Strike a pose
19:00 A hologram for the king
19:15 Young wrestlers
19:30 Love & friendship
21:00 Elle
21:25 Eye in the sky
21:35 Maggie’s plan

VR 17 JUNI
13:30 Love & friendship
13:45 Young wrestlers
14:00 A hologram for the king
15:25 Maggie’s plan
15:40 Compostella
16:00 Elle
17:25 Un homme à la hauteur
17:40 Truman
19:10 A hologram for the king
19:30 The Idol
19:50 Love & friendship
21:10 Elle
21:30 Maggie’s plan
21:45 Eye in the sky

ZA 18 JUNI
13:30 Compostella
13:45 Finding Nemo
14:00 A hologram for the king
15:30 Maggie’s plan
15:50 Love & friendship
16:05 Eye in the sky
17:30 Young wrestlers
17:45 Compostella
18:50 A hologram for the king
19:20 Maggie’s plan
19:45 Love & friendship
20:50 Elle
21:20 The Idol
21:40 A hologram for the king

ZO 19 JUNI
11:00 Monsieur Chocolat
11:15 A hologram for the king
11:30 Binnenstebuiten
13:15 Young wrestlers
13:30 Love & friendship
13:45 Heimat 1, Hoofdstuk 4
15:05 Maggie’s plan
15:25 A hologram for the king
16:00 Elle
17:05 Eye in the sky
18:20 A hologram for the king
18:35 Compostella
19:10 Love & friendship
20:20 Elle
20:35 Maggie’s plan
21:00 The Idol

MA 20 JUNI
13:30 Love & friendship
13:45 Elle
14:00 A hologram for the king
15:25 Maggie’s plan
16:00 Eye in the sky
16:20 Compostella
17:25 Young wrestlers
18:30 The Idol
18:50 A hologram for the king
19:15 Maggie’s plan
20:30 Daniele Gatti - 
 ouverture voor een dirigent
20:50 Elle
21:15 Strike a pose

DI 21 JUNI
13:30 Maggie’s plan
13:45 A hologram for the king
14:00 The Idol
15:30 Love & friendship
15:45 Elle
16:00 Eye in the sky
17:25 Strike a pose
18:30 Compostella
19:00 A hologram for the king
19:15 Maggie’s plan
20:30 Heimat 1, Hoofdstuk 4
21:00 Elle
21:15 Love & friendship

WO 22 JUNI
13:30 Finding Nemo
13:45 A hologram for the king
14:00 Compostella
15:35 Love & friendship
15:50 Elle
16:05 Maggie’s plan
17:30 Young wrestlers
18:30 Elle
19:20 A hologram for the king
21:00 Een man die Ove heet
21:15 Maggie’s plan
21:30 The Idol

DO 9 JUNI
13:30 Love & friendship
13:45 Maggie’s plan
14:00 Compostella
15:25 Strike a pose
15:45 Elle
16:00 The Idol
17:15 Truman
18:30 Compostella
18:50 Love & friendship
19:25 The Idol
20:30 Maggie’s plan
20:45 Elle
21:25 Eye in the sky

VR 10 JUNI
13:30 Compostella
13:45 Love & friendship
14:00 Elle
15:30 Maggie’s plan
15:45 The Idol
16:35 Eye in the sky
17:30 Compostella
17:45 Un homme Ã  la hauteur
19:00 Love & friendship
19:30 The Idol
19:45 Maggie’s plan
20:55 Elle
21:30 Eye in the sky
21:45 Strike a pose

ZA 11 JUNI
13:30 Maggie’s plan
13:45 Eye in the sky
14:00 Finding Nemo
15:30 Heimat 1, Hoofdstuk 1
15:50 Love & friendship
16:25 Inleiding Pawn Sacrifice
17:00 Pawn sacrifice
17:50 Strike a pose
18:50 Love & friendship
19:15 The Idol
19:40 Compostella
20:45 Elle
21:15 Eye in the sky
21:40 Maggie’s plan

ZO 12 JUNI
11:00 Finding Nemo
11:15 Heimat 1, Hoofdstuk 2
13:10 Casper & Emma
13:20 Heimat 1, Hoofdstuk 3
13:45 Love & friendship
14:55 Maggie’s plan
15:35 The Idol
15:50 Elle
16:55 Compostella
17:40 Strike a pose
18:25 Love & friendship
18:55 Film&Literatuur: 
 A hologram for the king
19:30 Maggie’s plan
20:20 Elle
21:00 Kollektivet
21:25 Eye in the sky

MA 13 JUNI
13:30 Love & friendship
13:45 Compostella
14:00 Elle
15:25 Maggie’s plan
15:45 The Idol
16:35 Eye in the sky
17:20 Truman
18:30 Compostella
18:50 Love & friendship
19:30 Maggie’s plan
20:30 Kunstmaand: Francofonia
20:45 Elle
21:30 The Idol

DI 14 JUNI
13:30 Maggie’s plan
13:45 Compostella
15:30 Love & friendship
15:45 The Idol
16:20 Monsieur Chocolat
18:30 The Idol
18:45 Maggie’s plan
19:00 Love & friendship
20:30 Film & Food: 
 Een man die Ove heet
20:45 Heimat 1, Hoofdstuk 3
21:00 Elle

WO 15 JUNI
13:30 Love & friendship
13:45 Maggie’s plan
14:00 Binnenstebuiten
15:25 Compostella
15:45 Elle
16:10 Truman
17:25 Strike a pose
18:30 Eye in the sky
18:50 Love & friendship
19:15 Maggie’s plan
20:35 Elle
20:50 A hologram for the king
21:15 The Idol

DO 30 JUNI
13:30 Next to her
13:45 A hologram for the king
14:00 Een man die Ove heet
15:25 Compostella
15:45 Race
16:15 Elle
17:30 Een man die Ove heet
18:35 Love & friendship
19:00 A hologram for the king
19:45 Next to her
20:30 Race
21:00 Een man die Ove heet
21:35 Maggie’s plan

VR 1 JULI
13:30 Next to her
13:45 Race
14:00 Een man die Ove heet
15:20 A hologram for the king
16:20 Love & friendship
16:35 Compostella
17:15 Un homme à la hauteur
18:45 Next to her
19:00 Een man die Ove heet
19:15 A hologram for the king
20:40 Race
21:15 Elle
21:30 Maggie’s plan

ZA 2 JULI
13:30 Voorpremière: 
 Casper en Emma op Safari
13:45 A hologram for the king
14:00 Finding Dory
15:15 Een man die Ove heet
15:45 Race
16:15 Love & friendship
17:35 Next to her
18:30 Maggie’s plan
18:45 Een man die Ove heet
19:30 A hologram for the king
20:30 Race
21:00 Elle
21:30 Creative control

ZO 3 JULI
11:00 Monsieur Chocolat
11:15 Voorpremière: 
 Casper en Emma op Safari
11:30 Eye in the sky
13:20 Love & friendship
13:35 Finding Dory
13:50 Heimat 1, Hoofdstuk 6
15:15 Een man die Ove heet
15:45 Race
16:30 A hologram for the king
17:30 Compostella
18:25 Een man die Ove heet
18:50 A hologram for the king
19:30 Next to her
20:40 Elle
20:55 Race
21:20 Creative control

MA 4 JULI
13:30 A hologram for the king
13:45 Een man die Ove heet
14:00 Race
15:30 Next to her
16:05 Elle
16:35 Creative control
17:20 Love & friendship
18:45 Maggie’s plan
19:00 A hologram for the king
19:15 Een man die Ove heet
20:45 Race
21:00 Elle
21:30 Creative control

DI 5 JULI
13:30 A hologram for the king
13:45 Een man die Ove heet
14:00 Next to her
15:30 Race
15:50 Elle
16:10 Love & friendship
18:25 Next to her
18:45 A hologram for the king
19:00 Een man die Ove heet
20:15 Heimat 1, Hoofdstuk 6
20:45 Race
21:15 Maggie’s plan

WO 6 JULI
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Next to her
14:00 Een man die Ove heet
15:15 Finding Dory
15:35 A hologram for the king
16:20 Elle
17:25 Next to her
17:40 Strike a pose
19:00 Een man die Ove heet
19:15 The red turtle
19:30 A hologram for the king
20:55 Race
21:15 The man who knew infinity
21:30 Maggie’s plan

DO 23 JUNI
13:30 A hologram for the king
13:45 Een man die Ove heet
14:00 The high sun
15:30 Noma - my perfect storm
16:05 Eye in the sky
16:25 Love & friendship
17:30 Compostella
18:30 The high sun
19:00 Een man die Ove heet
19:30 A hologram for the king
20:55 Elle
21:15 Maggie’s plan
21:30 Love & friendship

VR 24 JUNI
13:30 Compostella
13:45 A hologram for the king
14:00 Een man die Ove heet
15:30 Love & friendship
15:45 Elle
16:20 The high sun
17:25 Young wrestlers
18:45 Een man die Ove heet
19:00 A hologram for the king
19:20 The high sun
21:00 Een man die Ove heet
21:15 Elle
21:45 Maggie’s plan

ZA 25 JUNI
13:30 Binnenstebuiten
13:45 A hologram for the king
15:35 Maggie’s plan
15:50 Een man die Ove heet
16:15 The high sun
17:35 Compostella
18:30 Een man die Ove heet
19:00 Maggie’s plan
19:35 Love & friendship
20:50 A hologram for the king
21:00 Elle
21:30 Een man die Ove heet

ZO 26 JUNI
11:00 Finding Nemo
11:15 Noma - my perfect storm
11:30 Een man die Ove heet
13:20 Bugs
13:35 Heimat 1, hoofdstuk 5
13:50 A hologram for the king
14:55 Een man die Ove heet
15:50 Elle
16:35 Maggie’s plan
17:10 Compostella
18:25 Een man die Ove heet
18:40 A hologram for the king
19:10 Love & friendship
20:40 The high sun
20:55 Eye in the sky
21:10 Maggie’s plan

MA 27 JUNI
13:30 A hologram for the king
13:45 Een man die Ove heet
14:00 The high sun
15:30 Love & friendship
16:05 Elle
16:25 Eye in the sky
17:25 Compostella
18:45 Een man die Ove heet
19:00 Cracking the Frame:  
 Koudelka Shooting holy land
19:25 A hologram for the king
20:40 Herman Brood - 
 Kunst begin drrrr niet an..
21:00 Elle
21:25 Maggie’s plan

DI 28 JUNI
13:30 Maggie’s plan
13:45 Een man die Ove heet
14:00 The high sun
15:30 A hologram for the king
16:00 Elle
16:25 Compostella
17:30 Noma - my perfect storm
18:25 Love & friendship
18:55 Een man die Ove heet
19:30 A hologram for the king
20:20 Heimat 1, hoofdstuk 5
21:10 The high sun
21:30 Maggie’s plan

WO 29 JUNI
13:30 A hologram for the king
13:45 Een man die Ove heet
14:00 Finding Dory
15:30 Maggie’s plan
16:05 The high sun
16:20 Noma - my perfect storm
17:25 Strike a pose
18:30 Maggie’s plan
18:45 A hologram for the king
19:15 Love & friendship
20:30 Een man die Ove heet
20:45 Race
21:10 Elle

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

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

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

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

See All You Can See 
met               

Wij accepteren alleen pin!

9 juni t/m 6 juli 2016

Op initiatief van Art Hil-
versum (voorheen Stich-
ting Open Atelierdagen 

Hilversum) startte 30 mei we-
derom de Kunstmaand Hilver-
sum. Tot en met 3 juli is er van 

alles te beleven op kunstgebied: in samenwerking 
met de Kunstuitleen, Galerie GSA, Globe, Museum 

Hilversum en het Grafisch Atelier worden er o.a. 
workshops, lezingen, een ‘affordable art’-verkoop-
tentoonstelling en concerten georganiseerd. Kijk op 
www.arthilversum.nl voor het complete programma.

In het kader van de Kunstmaand vertonen wij t/m 
maandag 27 juni elke maandagavond – rond de klok van 
20.30 uur – een bijzondere kunstfilm, waar steeds een 
inleiding aan voorafgaat.

Najaar 2016 
treedt de 
Italiaanse 

dirigent Daniele Gatti 
aan als de nieuwe 
chef-dirigent van 
het Koninklijk Con-
certgebouworkest. 
Gatti is een man van 
uitersten met ex-
treme interpretaties. 
Wat telt is alleen 
de componist: hoe 
dichter je als diri-
gent bij de partituur 
blijft, des te meer je de componist recht doet.

In ‘Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent’ schetst 
filmmaakster Carmen Cobos (‘Imperfect Harmony’, ‘Nel-
sons N˚5’) een indringend beeld van Gatti’s jeugd en 
zijn muzikale ontwikkeling. Zij portretteert hem bij de 

opening van het nieuwe seizoen van het Amsterdamse 
Concertgebouw. Tijdens de repetities zien we hoe hij 
het Koninklijk Concertgebouworkest, een 100-koppig 
ensemble bestaande uit eigenzinnige en talentvolle ego’s 
die permanent onder druk staan om op topniveau te 
presteren, met verve bespeelt. De filmmaakster komt dicht 
bij de kunstenaar – staande voor zijn orkest, én thuis in 
Milaan ongedwongen op de bank, pratend over zijn leven.

★★★★ Het Parool ★★★★ Cinemagazine.nl: ‘Een aanra-
der voor liefhebbers van klassieke muziek. Mooi, intiem 
portret van een charmante maestro.’

Nederland, 2016 78 min. Regie Carmen Cobos
     MAANDAG 20 JUNI, 20.30 UUR 

Deze film wordt ingeleid door de regisseur zelf, 
Carmen Cobos. Na afloop is er een Q&A waarin het 
publiek vragen kan stellen aan haar.

De directeur 
van het Louvre 
in Parijs en 

een hoge naziof-
ficier vinden elkaar 
in hun strijd voor 
het behoud van de 
collectie. Indrukwek-
kende reflectie op 
de waarde van kunst 
en de relatie tussen 
cultuur en macht. 
Tegen de achter-
grond van de inname

door de nazi’s van Parijs en het Louvre bespiegelt 
de meesterkunstenaar Sokurov – die eerder het 
oogstrelende ‘Russian ark’ over de Hermitage in 
Sint Petersburg maakte – op een indringende en 
poëtische wijze de (kunst)geschiedenis.

★★★★ VPRO Cinema ★★★★ de Volkskrant 

Frankrijk, Duitsland, Nederland 88 min. 
Regie Alexander Sokurov
     MAANDAG 13 JUNI, 20.30 UUR  

Deze film wordt ingeleid door acteur en cultuurkenner 
Wim Meuwissen. 

Kunstliefhebbers opgelet!
Kunstmaand Hilversum t/m 3 juli

DANIELE GATTI – OUVERTURE VOOR EEN DIRIGENT

HERMAN BROOD – KUNST BEGIN DRRR NIET AN

FRANCOFONIA

Deze unieke 
documentaire 
laat aan de 

hand van nog nooit 
eerder vertoonde 
privéopnamen het 
leven van Brood als 
autonoom beeldend 
kunstenaar zien. 
De privébeelden, 
opgenomen door 
kunstvriend en 
mede-Zwollenaar 
Ivo de Lange, zijn 
gemaakt tijdens 
de vele bezoeken van Brood aan diens atelier. 

In de periode van 1992 tot en met 2002 maakte Brood 
hier meerdere werken in een poging te ontsnappen aan 
zijn hectische rocksterleven in Amsterdam. Op sterk aan-
dringen van Brood zelf volgde De Lange hem hierbij 
met een camera. Naast de archiefbeelden komen ook 
mensen aan het woord die Brood van heel dichtbij heb-
ben meegemaakt.

Nederland, 2015 76 min. Regie Gwen Jansen
     MAANDAG 27 JUNI, 20.40 UUR 

Deze film wordt ingeleid door Stef van Breugel, direc-
teur van Museum Hilversum.

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

Verkrijgbaar via 
www.cineville.nl/pas  

* Specials uitgezonderd (Film en Food)

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

telefoon 0294-25 24 47
 035-623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding


