
 

24 maart gaat onze vierde filmzaal open!

Met 
TRANSIT 
HAVANA

zie pag. 3

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

‘Belgica’ – de nieuwe film van Felix van 
Groeningen (‘The broken circle break-
down’ & ‘De helaasheid der dingen’) – 

vertelt het verhaal van twee broers, Jo en Frank, 
die samen vol overgave een café gaan runnen. 
Binnen de kortste keren is Belgica ‘the place 
to be’. Maar naarmate het succes toeneemt, 
groeien de broers steeds meer uit elkaar. 

Jo is een kleine, magere twintiger. Ooit had hij 
artistieke ambities, maar uit liefde voor muziek is hij 
een café begonnen, Belgica, in het centrum van Gent. 
Zijn charismatische broer Frank, zeven jaar ouder, is 
een dromer. Hij staat op het punt voor de tweede keer 
vader te worden en is eigenaar van een autohandel. 
Maar temperamentvol als hij is – en een onverbid-
delijke rokkenjager – lijkt hij niet geheel tevreden over 
zijn leven. Tot Jo hem vraagt in de Belgica te komen 
werken. Het café groeit al snel uit tot dé hotspot van 
het nachtleven en dé plek voor geweldige muziek, 

mooie mensen en plezier. Samen lijken de twee broers 
de gouden succesformule te hebben gevonden, maar 
al snel leren ze dat het runnen van een bedrijf op deze 
schaal ingewikkelder is dan ze zich realiseerden en 
gaat hun relatie en persoonlijke leven eronder lijden. 

‘Belgica’ – prachtig geschoten, boordevol energie 
en voorzien van een ijzersterke en briljante soundtrack 
(van de hand van de broertjes Dewaele, bekend als 
Soulwax) – gaat over leven in het moment en het be-
sef dat vooruitgaan niet alleen onvermijdelijk is, maar 
juist ook noodzakelijk. De Vlaamse regisseur Felix van 
Groeningen baseerde het verhaal van ‘Belgica’ deels 
op het leven van zijn vader, die aan de wieg stond 
van het bekende Gentse café De Charlatan. Na een 
Oscarnominatie voor ‘The broken circle breakdown’ 
sleepte Van Groeningen onlangs bij de wereldpremi-
ère van ‘Belgica’ op het Sundance Filmfestival alvast 
de prijs voor beste regie binnen. België, 2016 126 min. Regie Felix van 

Groeningen Met Tom Vermeir, Stef Aerts, 
Hélène Devos, Charlotte Vandermeersch
     t/m 29 maart  4gth

In de vroege jaren vijftig steekt een jonge 
Ierse vrouw (Saoirse Ronan, ‘Atonement’, 
‘The Grand Budapest Hotel’) de Atlantische 

oceaan over om een nieuw leven te beginnen in 
Amerika. Het romantische ‘Brooklyn’ – naar het 
prachtige en bekroonde boek ‘Nora’ van Colm 
Toíbín – vertelt het verhaal van een jonge im-
migrant in een vreemd, nieuw land. ‘Brooklyn’ 

werd genomineerd voor drie Oscars (Beste Film, 
Beste Actrice (Saoirse Ronan) & Beste Script). 

Er zijn niet veel kansen voor jonge vrouwen in het 
Ierland van net na de oorlog. Ellis Lacey heeft echter 
geluk. Dankzij het contact tussen haar familie en een 
bevriende priester in Brooklyn (Jim Broadbent) krijgt 
Ellis de kans om naar New York te verhuizen. Amerika 
wordt al lange tijd beschouwd als het land van onbe-

grensde mogelijkheden. Ellis besluit de kans te grij-
pen, haar alleenstaande moeder en zus achterlatend. 
Ze vindt al snel een slaapplek in een pension en krijgt 
een baan in een chic warenhuis in Manhattan. Ze kan 
maar moeilijk wennen aan de nieuwe plek en haar 
nieuwe leven. Tot ze Tony (Emory Cohen) ontmoet. 
Een knappe Italiaanse jongeman met een aanste-
kelijke passie voor het leven. Ellis wordt bedwelmd 
door de liefde en haar heimwee verdwijnt. Maar haar 
nieuw gevonden geluk wordt al snel verstoord door 
een familietragedie ‘thuis’ in Ierland. Ellis keert terug, 
en zal een keuze moeten maken tussen twee landen 
en twee verschillende levens. 

Nick Hornby (‘Wild’, ‘An education’, ‘About a boy’) 
baseerde zijn voor een Oscar genomineerde script 
op de veelgeprezen roman van Colm Tóibín. Saoirse 
Ronan is ijzersterk in haar rol als Ellis, die van een 
eenzaam, jong muurbloempje uitgroeit tot een vol-

wassen vrouw. Niet voor niets werd ze genomineerd 
voor een Oscar. Het Brooklyn van de jaren vijftig is 
neergezet als een romantische droom. Een prachtig 
vormgegeven film over familie, herinneringen en het 
vinden van een nieuw thuis.

Ierland, GB, 2015 111 min. Regie John 
Crowley (‘Boy A’) Met Saoirse Ronan, Emory 
Cohen, Jim Broadbent en Julie Walters
     vanaf 16 maart  1t

Zondag 13 maart, 19.00 uur

FILM EN LITERATUUR
 

Voorpremière in samenwerking met boekhandel 
Voorhoeve en inleiding van Ivon van der Schuit.
Voor meer info: www.boekhandelvoorhoeve.nl.

De helleveeg
In ‘De helleveeg’, gebaseerd op de succes-

volle, gelijknamige roman van A.F.Th. van der  
Heijden, maken we kennis met Tiny (Hannah 

Hoekstra), een pittige en imposante verschijning 
met een dwangmatig scherpe tong, die alle man-
nen in Brabant gek weet te maken. Haar twaalf 
jaar jongere neefje Albert (Benja Bruijning) is 

gefascineerd door zijn bijzondere tante en dol 
op haar verhalen. Haar ouders (Anneke Blok 
en Gijs Scholten van Aschat) en haar zus Hanny 
(Hadewych Minis) maken zich echter zorgen 
over Tiny. Zal ze ooit de juiste man vinden en 
zich als een correcte vrouw weten te gedragen? 

De reden van de moeizame band tussen Tiny en 
haar familie blijkt echter veel complexer te zijn dan we 
in eerste instantie kunnen vermoeden. ‘De Helleveeg’ 
is een bitterzoet familiedrama met een sterrencast 
bestaande uit onder meer Hannah Hoekstra, Benja 

Bruijning, Hadewych Minis, Anneke Blok, Gijs Schol-
ten van Aschat, Frank Lammers, Robert de Hoog en 
Beau Schneider. De regie van de film ligt in handen 
van André van Duren (‘De bende van Oss’).

Nederland, 2015 117 min. Regie André van 
Duren Met Hannah Hoekstra, Benja Bruijning, 
Hadewych Minis, Anneke Blok, Gijs Scholten van 
Aschat en Frank Lammers
     vanaf 23 maart  3at

Als de Tweede Wereldoorlog ten einde 
loopt, liggen de – eens zo ongerepte 
– stranden van Denemarken bedolven 

onder de landmijnen. Meer dan een miljoen, 

verstopt onder het zand. Gedreven door woede 
en angst worden gevangengenomen Duitse sol-
daten, veelal gewone jongens, door de Denen 
gedwongen de stranden weer veilig te maken. 

Met hun blote handen. Het intense ‘Land of 
mine’ vierde al een zegetocht langs vele film-
festivals en werd onlangs op het IFFR (Interna-
tional Film Festival Rotterdam) bekroond met 
de Publieksprijs voor Beste Film.

Een groepje jonge soldaten belandt onder het 
gezag van de hardvochtige sergeant Rasmussen. Ze 
zijn verward, angstig en verslagen. Met minachting 
en gedreven door de bedoeling af te straffen wat er 
over is van het naziregime dwingt Rasmussen iedere 
dag zijn peloton van jonge gevangenen in een mars 
dwars door de duinen het strand op: op zoek naar 
mijnen in het zand en de opdracht ze onschadelijk 
te maken, met gevaar voor eigen leven. En dat met 
weinig tot geen training. De jongens ontdekken dat 
de oorlog nog lang niet ten einde is. En langzaamaan 
begint Rasmussen conflicterende gevoelens te krijgen 
over de schijnbaar eindeloze taak. 

Geïnspireerd op ware gebeurtenissen vertelt 
‘Land of mine – Under sandet’ een onbekend en 
tragisch hoofdstuk uit de Deense geschiedenis. Dank-
zij de voortreffelijke acteerprestaties van de gehele 
cast zindert ieder shot en op indringende wijze weet 
filmmaker Martin Zandvliet dit bewust vergeten en 
beschamende deel geschiedenis tot leven te wek-
ken. ‘Land of mine’ – een verhaal over liefde, haat, 
wraak en verzoening – gaat over meer dan alleen 
het verdrijven van het recente verleden: het gaat 
over het herstellen van de menselijkheid in ons allen.

Denemarken, 2015 101 min. Regie Martin 
Zandvliet Met Roland Møller, Mikkel Boe 
Følsgaard, Laura Bro
     vanaf 30 maart  3agdt

Polen, december 1945. De Tweede We-
reldoorlog is eindelijk voorbij. Mathilde 
Beaulieu, een jonge Franse dokter bij het 

Rode Kruis, behandelt op het platteland in de 
buurt van Warschau de laatste Franse soldaten 
die terugkeren van het front. Op een ochtend 

komt een non naar het hospitaal die haar om 
hulp smeekt. Mathilde vergezelt haar naar het 
klooster, dat achter zijn ogenschijnlijk vredige 

façade een schokkend geheim verbergt. 
Een van de nonnen staat op het punt te bevallen 

en Mathilde is haar enige hoop op hulp. Allerijl gaat 
Mathilde aan de slag, maar al snel komen steeds meer 
geheimen naar boven en komt het tot een botsing 
tussen de ongelovige en rationele Mathilde en de 
strenggelovige nonnen. 

Lou de Laâge (‘Respire’), Agata Kulesza (‘Ida’), 
Agata Buzek en Vincent Macaigne spelen de hoofd-
rollen in ‘Les innocentes’. Het meeslepende drama 
van Anne Fontaine (‘Coco avant Chanel’), dat in we-
reldpremière ging op het Sundance Film Festival, is 
gebaseerd op historische gebeurtenissen.

Frankrijk, 2016 115 min. Regie Anne Fontaine
Met Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza
     vanaf 16 maart  3gt

Les innocentes

Heerlijke maaltijd 
met aansluitend een voorpremière! 

Kollektivet
De nieuwe film van Thomas Vinterberg 
(‘Jagten’, ‘Festen’). 

Erik, docent architectuur, erft een groot huis 
in Hellerup, ten noorden van Kopenhagen. 
Zijn vrouw Anna, een bekende nieuwspre-

sentatrice, oppert het idee om vrienden en ken-
nissen uit te nodigen een woongemeenschap te 
starten. Ze hoopt op deze manier de verveling 
die hun huwelijk is binnengeslopen, te ontlopen. 
Het begint als een droom: liefde, vriendschap 
en saamhorigheid onder één dak. 

Maar als Erik verliefd wordt op zijn leerling Emma en 
zij ook in het huis komt wonen, zet deze liefdesaffaire 
binnen de groep de boel op scherp. 

Denemarken, 2016 111 min. Regie Thomas Vin-
terberg Met Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm 
     5 april vanaf 18.30 uur  

‘Kollektivet’ gaat donderdag 21 april uit in Nederland, 
maar is dinsdag 5 april 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.

See all you can see met:
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DE FILMKRANT VAN

Michael Moore is terug
en hij komt Europa bezetten!

WHERE TO INVADE NEXT
Zie pagina 3

9 maart: Belgica
16 maart: Brooklyn
 Les innocentes
23 maart: Mountains may depart
 De helleveeg
 Where to invade next
30 maart: Land of mine
 Daniele Gatti – ouverture 
 voor een dirigent
6 april: A bigger splash

Mountains 
may 

depart
Zie pag. 3

Jonas
Kaufmann:
An evening with Puccini

Zie pag. 3

Ladies Night:
Monsieur Chocolat
MET OMAR SY (INTOUCHABLES)

Woensdag 6 april 20.45 uur. 
Voor meer info zie www.filmtheaterhilversum.nl

Land of mine [Under sandet]

Brooklyn

Belgica



The Revenant
     de hele maand  4gt

LAATSTE KANS!

17 maart
4gt

26 maart
4gat

18 maart
3sgdt

13 maart
3gdt

10 & 11 maart
3a

Uniek, aangrijpend, komisch en uiterst bij-
zonder liefdesverhaal van Charlie Kauf-
man, het genie achter de scripts van 

‘Being John Malkovich’ en ‘Eternal sunshine of 
the spotless mind’. 

De middelbare Michael Stone is een gevierde 
spreker die een bestseller heeft geschreven over 
klantvriendelijkheid. Hij is totaal verlamd door de 
sleur van alledag. Tot hij voor een zakenreis naar 
Cincinnati vliegt en Lisa ontmoet.

VS, 2015 90 min. Regie Duke Johnson, 
Charlie Kaufman Met de stemmen van David 
Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan
     t/m 21 maart  3st

Een nieuwe compilatie – met zeven nooit 
eerder vertoonde afleveringen – van de 
ongekend populaire serie over de twee 

klunzige, maar altijd positieve buurmannen. 

Nederland, 2016 56 min. Regie Marek Beneš
Met de stemmen van Kees Prins en Siem van 
Leeuwen
     de hele maand door  Ons advies: vanaf 3 jaar

‘Een harem vol vertaalsters – dat zou de 
hemel op aarde zijn.’ Deze wensdroom 
is afkomstig van de beroemde Pools-

Amerikaanse schrijver Isaac Bashevis Singer 
(1902-1991), die in 1978 de Nobelprijs voor Li-

teratuur won voor zijn in het Jiddisch geschreven 
werk. Weinig bekend is dat Singers wensdroom 
realiteit was: tijdens zijn hele werkzame leven 
omringde hij zich graag met getalenteerde, 
jonge vertaalsters, met wie hij soms ook een 
romantische verhouding kreeg. Deze vrouwen 
vormden voor Singer een onuitputtelijke bron 
van inspiratie, ze waren zijn muzen. 

In deze film laten regisseurs Galay en Betser 
zien hoe de relatie tussen Singer en zijn vertaalsters 
functioneerde door stem te geven aan de negen 
vertaalsters die nog leven. Hun verhalen bieden een 

fascinerend kijkje in de literaire keuken van een groot 
schrijver en maken heel goed duidelijk hoe groot de 
rol van de vertaler in het creatieve proces is.

Israël, 2014 72 min. Regie Asaf Galay & 
Shaul Betser (Jiddisch gesproken, Engels 
ondertiteld)
     ma 28 maart 20.30 uur 

Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje 
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum. 
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op ver-
toon van een museumkaartje €1,50 korting op een 
filmkaartje voor deze film. (Niet in combinatie met 
andere kortingen.)

Museum Hilversum vind je aan de Kerkbrink 6 
in Hilversum.

Voor meer informatie: www.museumhilversum.nl

HUMAN

De beroemde Franse filmmaker en foto-
graaf Yann Arthus-Bertrand vroeg zich af 
wat ons nou eigenlijk menselijk maakt. ‘Al 

40 jaar fotografeer ik onze planeet en de men-
selijke diversiteit, maar ik heb het gevoel dat de 
mensheid er niet op vooruitgaat. Waarom slagen 
we er nog steeds niet in om samen te leven?’ 

Om het antwoord hierop te vinden besteedde 
hij drie jaar aan het verzamelen van verhalen 
van meer dan 2000 vrouwen en mannen in meer 
dan 70 landen. 
 
Frankrijk, 2015 192 min. 
Regie Yann Arthus-Bertrand
     Di 22 maart  1t

ERBARME DICH

In een verlaten kerk voeren het Bachkoor 
en -orkest onder leiding van dirigent Pieter 
Jan Leusink de Matthäus-Passion van Johan  

Sebastian Bach uit voor een groep daklozen. 
Iedereen die aanwezig is, heeft een bijzondere 
band met dit muziekstuk. Zij, maar ook kunste-

naars als Peter Sellars, Emio Greco, Simon Halsey 
en Rinke Nijburg, proberen uit te leggen welke 
betekenis deze muziek van Bach voor hen heeft 
en wat de invloed ervan op hun leven precies is. 
Inleider: ds. Heleen Weimar (Regenboogkerk)

Nederland, 2015 90 min. Regie Ramón Gieling
     Di 15 maart  1

Voor de vijfde keer brengt Filmtheater Hilver-
sum in samenwerking met de Regenboog-

kerk en de oud-katholieke parochie Sint Vitus 
een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd 
en Pasen of anderszins gaan over lijden en op-
offering. Iedere film wordt voorafgegaan door 
een inleiding en na afloop kort nabesproken.

Tate en zijn Taiwanese vriend Danny zijn 
al een tijdje samen en willen graag een 
baby’tje. Danny’s moeder in Taipei is hier 

faliekant tegen. Het idee dat haar al zo lang 
gewenste kleinkind door een draagmoeder op 
de wereld moet worden gezet, dat is toch niet 
uit te leggen aan haar vriendinnen? Ze vindt het 
al zo moeilijk dat hij homo is.

Als de twee vastbesloten zijn, besluit ze het dan 
maar zelf te regelen. Ze vliegt naar LA en gaat op 

zoek naar een geschikte draagmoeder, terwijl ze de 
relatie van haar zoon met Tate negeert, want ze ziet 
haar jongen eigenlijk veel liever met een Chinees 
meisje en waarom dan niet met die draagmoeder?

VS, Taiwan, 2015 102 min. Regie 
Barney Cheng Met Tzi Ma, Michael Adam 
Hamilton, Nadège August
     ma 21 maart  3st

DANCING FOR YOU 

Vilde traint keihard om als eerste meisje 
het kampioenschap halling (een bijzon-
dere Noorse volksdans) te winnen. In een 

fantastische scene halen zij en haar danscoach 
de fascinerendste capriolen uit op verschillende 
plekken in de prachtige natuur. De ontroerende 
film gaat ook over Vildes diepe liefde voor haar 
zieke opa, die vecht tegen kanker.

Van Erlend E. Mo (Noorwegen 2015, 30 min., 
Nederlands ondertiteld) 

HOOFD VOL DROMEN 

Ontwapenend en vrolijk portret van de 
sprankelende Anne Fee en haar huisge-
noten, twee innemende twintigers met 

een verstandelijke beperking. Samen schrijven 
ze een lied over hun dromen; ze willen alle drie 
beroemd worden. Maar terwijl ze hierover pra-
ten, blijken Bob en Olivier toch heel andere toe-
komstverwachtingen te hebben dan Anne Fee.

Van Marinka de Jongh (Nederland 2015, 20 min., 
Nederlands gesproken) 

BUBBLY BIG TOP 

Inkijkje in de levens van Madeleine en Anthony, 
de twee oudste van de zeven telgen in een 
circusfamilie. Als ‘junior manager’ en ‘lead 

performer’ van Circus Bruselli reizen ze stad 
en land af. Hoewel de glamour van de show 
niet altijd overeenkomt met hun leven achter de 
schermen, zouden ze niks liever willen.

Van Maike Backhaus & Tessa Langhans (Duitsland 
2012, 21 min., Nederlands ondertiteld) 

Naar de gelijknamige bestseller van Jan 
Siebelink. Jeugdliefdes Hans (Barry Atsma) 
en Margje Sievez (Noortje Herlaar) leiden 

een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Beiden 
werken hard om het bedrijf gezond te houden, 
maar hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar 

houdt ze sterk. Op een dag komt Hans de prediker 
Jozef Mieras tegen, die hem over God vertelt en 
de herinneringen aan zijn strenggelovige opvoe-
ding aanwakkert. Als Hans vervolgens een diep 
religieuze ervaring heeft, is hij ervan overtuigd 
in direct contact met God te hebben gestaan.

Aangrijpende liefdesgeschiedenis over twee men-
sen die zielsveel van elkaar houden.

Nederland, 2016 112 min. Regie Ben 
Sombogaart Met Barry Atsma, Noortje Herlaar, 
Marcel Hensema, Gaite Jansen, Bart Luppes
     de hele maand door  9a

Komische feel-good docu over het eerste 
Somalische Bandy-team (soort ijshoc-
key) ter wereld, bestaande uit Somali-

sche immigranten, wonend in het ‘vriendelijke’ 
Zweedse plaatsje Börlange. Hoewel de jongens 
nooit eerder op de schaatsen stonden, willen 
ze meedoen aan de wereldkampioenschappen 
Bandy in Siberië. 

Het lijkt een onmogelijke opgave: een groep 
amateurs, tegen alle vooroordelen in en met een 

beperkt budget in acht maanden tijd zover krijgen 
dat ze kunnen presteren op wereldniveau. Maar de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit…
Spreker bij de film is Marleen Remmers, gemeente-
raadslid voor GroenLinks bij de gemeente Hilversum. 

Zweden, 2015 90 min. Regie Karin af Klintberg, 
Anders Helgeson Let op: deze film is Engels 
ondertiteld en Zweeds gesproken.
     15 maart 20.20 uur  

Door een misverstand belanden de 13-jarige 
Julia en de 8-jarige tweeling Ida en Sindre 
op een verlaten eiland in de Noordelijke 

IJszee. Hun verdwijning wordt spoedig opge-
merkt, maar niemand heeft enig idee waar de 
kinderen zijn. De dagen verstrijken, terwijl de 
kinderen moeten zien te overleven. Wat doe je 
als er plotseling een hongerige ijsbeer voor je 
staat? Hoe maak je contact met de bewoonde 

wereld en hoe kom je aan eten?
Een spannend en uitdagend survivalavontuur. 

Noorwegen, 2014 89 min. Regie Grethe 
Bøe-Waal Met de stemmen van Jannemien 
Cnossen, Simon Zwiers, Dennis Willekens, Huub 
Dikstaal e.v.a. Nederlands gesproken
     de hele maand door  2ag

Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want 
de Wijze Varen wordt alweer een fraai jaar 
ouder. Woezel & Pip krijgen de belangrijke 

taak om het verjaardagscadeau te verstoppen, 
totdat de grote dag daar is. Al snel ontdekken 
Woezel & Pip dat het cadeau en hun spullen zijn 
verdwenen! Wie heeft dat gedaan? Een vriend-

schapsfilm vol kleur, emotie en avontuur.

Nederland, 2016 70 min. Regie Patrick Raats
Met de stemmen van Rijk Aardse, Manaycha 
Draaibas, Johnny de Mol, Willeke Alberti
     de hele maand door  1

De nieuwe film uit de Walt Disneystal. Van 
de grootste olifant tot de kleinste gar-
naal: ‘Zootropolis’ is een film over een 

knotsgekke stad waar alle dieren samenleven.
Wanneer Judy als eerste konijn politieagente 

wordt, leert ze al snel hoe moeilijk het is om bur-
gers de wet te laten naleven. Plots kan ze zichzelf 
bewijzen in een mysterieuze zaak, maar dan moet ze 

met Nick samenwerken, een sluwe vos die het haar 
nog moeilijker maakt…

VS, 2016 108 min. Regie Byron Howard, Rich 
Moore, Jared Bush Met de stemmen van Tygo 
Gernandt, Simon Zwiers, Leonoor Koster e.v.a. 
     de hele maand door  2ga

Room
Een aangrijpende en tedere film over de grenzeloze 
liefde tussen een moeder en haar kind.

Jack, een energiek jochie van vijf, wordt 
liefhebbend opgevoed door zijn ‘Ma’. Net 
als elke goede moeder probeert Ma haar 

zoon op een normale manier en veilig groot 
te brengen. Ze overlaadt hem met warmte en 
liefde, speelt spelletjes met hem en leest hem 
verhaaltjes voor. 

Maar hun leven is allesbehalve normaal: ze zitten 
opgesloten in een kamer van 3 bij 3 meter. Hier heeft 
ze een eigen wereld gecreëerd voor Jack, en stelt ze 
alles in het werk om hem een volwaardige opvoeding 
te geven. Maar als Jack steeds nieuwsgieriger wordt 
naar zijn situatie en Ma eraan onderdoor dreigt te 
gaan, verzinnen ze een plan om te ontsnappen.

Gebaseerd op de gelijknamige bekroonde bestsel-
ler van Emma Donoghue, in het Nederlands vertaald 
als ‘Kamer’. Met fantastisch acteerwerk van Brie 
Larson – bekroond met de Oscar voor Beste Actrice 
– als Ma en Jacob Tremblay in zijn debuutrol als Jack.

Ierland, Canada, 2015 118 min. Regie 
Lenny Abrahamson Met Brie Larson, Jacob 
Tremblay, Sean Bridgers 
     de hele maand door  3gat

Naast ‘The Best of IDFA on Tour’ vertonen 
we ook de beste jeugddocumentaires 
van het IDFA (International Documentary 

Filmfestival Amsterdam). Het programma is be-
doeld voor kinderen tussen acht en twaalf jaar 
oud én hun ouders of opa’s en oma’s.

NB. Eén film is Nederlands gesproken, twee films 
zijn Nederlands ondertiteld. De totale lengte van de 
3 films is 71 minuten. Tussen de tweede en de derde 
film zit een korte pauze van ongeveer 10 minuten.

Films in de veertigdagentijd

Nieuwe komedie van de Coen brothers 
(‘No country for old men’, ‘O Brother, 
where art thou?’, ‘Fargo’) met sterren 

als George Clooney, Tilda Swinton, Scarlett 
Johansson en Ralph Fiennes. Een ode aan het 
Hollywood van de jaren vijftig!

Heerlijke Britse komedie met Maggie Smith 
als excentrieke dakloze dame die woont in 
een aftands bestelbusje. Op zoek naar een 

goede plek om te staan, parkeert ze doodleuk in 
een van de chicste straten van Londen. Ondanks 
verzet van de buurt weigert ze weg te gaan.

Bekroond met drie Oscars, waaronder 
Beste Regie (Alejandro González Iñárri-
tu) en Beste Acteur (Leonardo DiCaprio). 

Meeslepende en overweldigende avonturenfilm 
in de barre wildernis van het onherbergzame 
Noord-Amerika.

Bekroond met twee Oscars: Beste Film en 
Beste Script. De journalistieke onderzoeks-
afdeling van The Boston Globe stuit op een 

zedenzaak binnen de katholieke gemeenschap 
die uiteindelijk een van de grootste schandalen 
uit de Amerikaanse geschiedenis werd.

Deze maand: The muses 
of Bashevis Singer 

JUNIOR
De beste jeugddocumentaires van het IDFA!

Oscar Beste Actrice

Oscar 
Beste 
Film

Oscar Beste Acteur en Beste regie

Knielen op een bed violen

Anomalisa

★★★★ de Volkskrant ★★★★ Het 
Parool ★★★★ De Filmkrant

Buurman & Buurman

★★★★ ‘Spannende familiefilm... knap gemaakt’ 
de Volkskrant

★★★★ ‘Oogstrelende animatiefilm’ De Telegraaf 
★★★★ VPRO Cinema ★★★★ de Volkskrant

Zootropolis

Woezel & Pip – Op zoek naar de Sloddervos!
KINDER EN FAMILIEFILMS

Operatie 
Noordpool

Baby steps

GAY FILM NIGHT

The lady 
in the 
van

     de hele maand door  3

Hail 
Caesar!

     t/m 19 maart  2g

Movies that Matter presenteert: Nice people

– al 40 jaar beste 
vrienden!

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.

Spotlight
     de hele maand door  1t

Zondag 13 maart 13.30 uur
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Een brutale inbraak gaat hopeloos fout. 
Dave, een van de twee overvallers, moet 
z’n broer Kenneth noodgedwongen ach-

terlaten. Vier jaar later komt Kenneth vrij en is 
er veel veranderd. 

Dave heeft z’n leven op de rails gekregen en pro-
beert zijn broer waar mogelijk te helpen, maar kijkt 
met lede ogen toe hoe Kenneth als een ongeleid 
projectiel probeert z’n ex-vriendin Sylvie voor zich 
terug te winnen. De onuitgesproken spanning tus-
sen de ooit zo hechte broers loopt zienderogen op.

‘D’Ardennen’, de eerste lange speelfilm van de 

26-jarige Belgische regisseur Robin Pront, is in België 
een groot succes en de Amerikaanse remake-rechten 
zijn dan ook al verkocht. Deze rauwe Vlaamse film 
noir – een misdaadfilm in de traditie van films als ‘A 
simple plan’, ‘Good fellas’ of ‘Trainspotting’ – zit vol 
onderhuidse spanning en sterke acteerprestaties. 

België, 2015 93 min. Regie Robin Pront 
Met Veerle Baetens, Eric Godon, Jan Bijvoet 
(Vlaams en Waals gesproken, Nederlands 
ondertiteld)
     18 t/m 22 maart  4gt

‘Beyond Sleep’ gaat over de overlevings-
tocht van de jonge geoloog Alfred  
Issendorf, die in het moerassige noor-

den van Noorwegen op zoek gaat naar meteo-
rieten. De ambitieuze Alfred hoopt dat zijn naam 
door deze reis aan een belangrijk wetenschap-
pelijk bewijs zal worden verbonden. Op deze 
manier probeert hij het werk van zijn vader voort 
te zetten, die tijdens zijn eigen onderzoekspro-
ject om het leven is gekomen. Alfred zoekt, 
struikelt en moet afzien op de wrede toendra 
van Noord-Europa. Verlossing vindt hij pas op 
de grens van waanzin.

‘Beyond Sleep’ is geregisseerd door Boudewijn Koole, 
die eerder de Nederlandse Oscarinzending ‘Kauwboy’ 
maakte (deze maand ook te zien). Reinout Scholten 
van Aschat (‘De Heineken ontvoering’) neemt in de 
film de hoofdrol van Alfred Issendorf voor zijn reke-
ning. ‘Beyond sleep’ was de openingsfilm van het IIFR 
(International Film Festival Rotterdam).

Nederland, 2016 106 min. Regie Boudewijn 
Koole (‘Kauwboy’) Met Thorbjørn Harr, Reinout 
Scholten van Aschat, Pål Sverre Hagen, Anders 
Baasmo Christiansen
     10 t/m 19 maart  3g

Jojo (Rick Lens) is een drukke en levenslustige 
jongen van 10 jaar, die de zorg op zich neemt 
voor een jonge kauw. Hij vindt het vogeltje 

onder een boom en besluit het mee naar huis 

te nemen. Dat moet in het geheim, want zijn 
vader Ronald (Loek Peters) wil het niet hebben 
– ‘dieren en planten horen buiten!’ Nu Jojo’s 
moeder er niet is, is het thuis behelpen: vader 
en zoon zijn wispelturig en hebben om en om 
agressieve buien. 

Een poëtische, ontroerende en onsentimentele 
film over de zorg van een kind voor zijn omgeving: 
kind-ouder voor zijn vertwijfelde vader en een vo-
geltje dat alle zorg nodig heeft. 

Nederland, 2012 78 min. Regie Boudewijn 
Koole Met Cahit Ölmez, Ricky Koole
     dinsdag 15 maart 21.00 uur  9a

Willem Jan Otten 
bekeerde zich op 
latere leeftijd tot 

het katholicisme, een thema 
dat regelmatig in zijn boeken 
en gedichten terugkeert. Wat 
betekent Pasen voor hem? 
Het lijdensverhaal van Chris-
tus neemt blijkbaar in onze samenleving – on-
danks de toenemende secularisatie – nog steeds 
een bijzondere plaats in. Denk alleen al aan de 
grote belangstelling voor de Matthäus-Passion en 

The Passion. Schuilt er schoonheid in het lijdens-
verhaal, raakt het aan een diepere laag? Onder 
leiding van DeForum gespreksleider Rixt Zijlstra 
een onderzoekend gesprek met Willem Jan Otten.

Aansluitend, om 21.00 uur, vertonen we op spe-
ciaal verzoek van Willem Jan Otten de film ‘Kauwboy’ 
(2012). Een film die volgens Otten ten onrechte ge-
presenteerd is als een kinderfilm.

Lengte ca 60 min. Entree € 6,50
Combinatie DeForum + film € 13,00
     dinsdag 15 maart 19.30 uur 

De directeur van het Louvre in Parijs en 
een hoge nazi-officier vinden elkaar in 
hun strijd voor het behoud van de col-

lectie. Indrukwekkende reflectie op de waarde 

van kunst en de relatie tussen cultuur en macht. 
Tegen de achtergrond 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.

Juni 1940. Duitse troepen marcheren Parijs bin-
nen. Goebbels en Göring laten hun oog vallen op de 
kunstschatten. Museumdirecteur Jacques Jaujard wil 
hoe dan ook voorkomen dat de Duitsers de collectie 
stelen en maakt een evacuatieplan. Hij vindt een 
onverwachte compagnon in Franz Wolff-Metternich, 
behalve officier in het Duitse leger ook kunstminnaar. 

Samen willen ze Berlijn om de tuin leiden en voor-
komen dat Franse kunstschatten naar de hoofdstad 
van het Derde Rijk worden gedeporteerd.

Regisseur Alexander Sokurov laat in ‘Francofo-
nia’ zien dat een museum veel meer is dan een plek 
waar kunst bewaard wordt. Musea vormen het ware 
DNA van een beschaving; het zijn levende organen 
in steden, waar het hart van een natie klopt. Tegen 
de achtergrond van de historie en de kunst van het 
Louvre, met prachtige archiefbeelden van Parijs, 
schetst Sokurov een fascinerend en uniek portret 
van de twee mannen en hun queeste.

Frankrijk, Duitsland, Nederland 88 min. 
Regie Alexander Sokurov Met Louis-Do de 
Lencquesaing, Benjamin Utzerath, Vincent Nemeth
     vanaf 10 maart  

In 1962 interviewde François Truffaut een 
week lang de ‘master of suspense’ Alfred 
Hitchcock. De neerslag daarvan werd het 

klassieke filmboek ‘Hitchcock/Truffaut’, dat 
nog steeds geldt als de bijbel voor beginnende 
filmers. Filmkenner Kent Jones sprak met heden-
daagse regisseurs over het boek; aan het woord 
komen o.a. Richard Linklater, Martin Scorsese 
en Wes Anderson. 

Een kleine vijftig jaar na de verschijning van ‘Hitch-
cock/Truffaut’ (1967), het boek waarvan gezegd 
wordt dat het ‘de filmacademie overbodig maakt’, 
voelde Jones, artistiek directeur van het New York 
Film Festival, filmmakers aan de tand. Met de Franse 
criticus en historicus Serge Toubiana selecteerde 
hij cruciale passages uit ‘Hitchcock/Truffaut’ en ge-
bruikte die als startpunt voor de gesprekken. Hoe 
heeft Hitchcocks these van de ‘pure cinema’ het werk 
beïnvloed van regisseurs als Martin Scorsese, Wes 
Anderson of Olivier Assyas? Ook passeren klassiekers 

als ‘The birds’, ‘Psycho’ en ‘Rear window’ de revue. 

Frankrijk, VS 2015 80 min. Regie Kent Jones
Met Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, David 
Fincher, Wes Anderson, Richard Linklater
     25 t/m 29 maart  3ga

‘The assassin’ is zonder twijfel de meest 
verfijnde en trefzekere film die de Tai-
wanese regisseur Hou Hsiao-hsien ooit 

heeft gemaakt. Maar er zit zoveel meer in deze 
slow martialartsfilm dan alleen de schoonheid 
die het oog kan zien. Het is een epos over de 
wind. Een liefdesdrama over loyaliteit en wraak. 

China, 9e eeuw, Tang Dynastie. Generaalsdochter 
Nie Yinniang wordt op tienjarige leeftijd ontvoerd 
door een Taoïstische non, die haar kennis laat ma-
ken met de oosterse vechtkunst en transformeert in 
een meedogenloze moordenaar, met als doel het 
elimineren van wrede en corrupte lokale bestuurders. 

Na het falen van een missie wordt Nie Yinniang 
door haar meesteres teruggestuurd naar het land van 

haar geboorte, met het bevel om haar eerste liefde, 
een neef die nu de grootste militaire regio in Noord-
China leidt, te doden. Na 13 jaar ballingschap wordt 
de jonge vrouw geconfronteerd met haar ouders, 
haar herinneringen en lang onderdrukte gevoelens. 
Nie Yinniang moet kiezen: blijft ze loyaal aan haar 
meesteres of redt ze de man van wie ze houdt? Prach-
tige en gracieuze film, op het Filmfestival van Cannes 
bekroond met de Prijs voor Beste Regie.

Taiwan, China, 2015 106 min. 
Regie Hou Hsiao-hsien Met Qi Shu, Chen 
Chang, Satoshi Tsumabuki
     2 t/m 5 april  3g

Wanneer de gevaarlijke premiejager 
John ‘The Hangman’ Ruth op weg is 
naar  het plaatsje Red Rock om zijn 

gevangene Daisy ‘The Prisoner’ Domergue uit 
te leveren, komen ze in aanraking met twee 
opmerkelijke vreemdelingen: Major Marquis 
‘The Bounty Hunter’ Warren en Chris ‘The She-
riff’ Mannix 

De vier raken verdwaald en vinden onderdak in 
een afgelegen herberg in de bergen. Daar komen ze 
vast te zetten met vier onbekende en ongure types. 

Terwijl de storm zijn hoogtepunt bereikt, 
begint het er steeds meer op te lijken dat 
niet alle acht reizigers het gaan overleven...

Spectaculaire film in de welbekende 
Tarantinostijl, met snedige dialogen en een 
geweldige soundtrack. 

VS, 2015 167 min. Regie Quentin 
Tarantino Met Samuel L. Jackson, Kurt 
Russell, Jennifer Jason Leigh
     18 maart & 1 april  4gt

Zes jaar na zijn laatste film (‘Capitalism a love story’) 
– met de Amerikaanse verkiezingen om de hoek – is 
Michael Moore terug met ‘Where to invade next’ en 
komt hij Europa bezetten!
 

De nieuwe film van de maker van ‘Fahren-
heit 9/11’ en ‘Bowling for Columbine’ is 
een verrassende oproep tot actie in de 

van hem bekende reisverslagstijl. In ‘Where to 
invade next’ kruipt Moore in de rol van ‘bezetter’ 
en bezoekt hij verschillende Europese landen, 
zoals Finland, Italië en Frankrijk. Hij vraagt zich 
af hoe deze landen omspringen met sociale en 
economische problemen en of de VS daar nog 
wat van kan leren. In plaats van oorlog voeren 
om olie, waarom bijvoorbeeld niet juist om be-
tere gezondheidszorg?

Wat blijkt? De oplossingen voor de meest diep-
gewortelde problemen in Amerika bestaan al; ze 
hoeven alleen nog maar overgenomen te worden. Op 
hilarische wijze en met de nodige zelfspot levert More 
zijn beste documentaire in jaren af. ‘Where to invade 

next’ wordt unaniem geprezen en als grappiger en 
minder belerend dan Moore’s voorgaande films.

VS, 2015 120 min. Regie Michael Moore
     vanaf 23 maart  3gatd

IN AANLOOP NAAR PASEN
Willem Jan Otten – schrijver en dichter

Where to invade next

China, eind 1999. Tao, een jong meisje uit 
Fenyang, wordt het hof gemaakt door 
haar twee jeugdvrienden, Zang en Lianzi. 

Zang is eigenaar van een tankstation en heeft 
een mooie toekomst voor zich, terwijl Lianzi 
werkt in een kolenmijn. Hoewel ze van beide 
mannen houdt, zal Tao een keuze moeten maken 
die niet alleen de rest van haar leven zal bepalen, 
maar ook dat van haar toekomstige zoon Dollar.
 

Gedurende een kwart eeuw volgen we deze per-
sonages van een radicaal veranderend China tot in 
Australië, waar de belofte op een beter leven hen 
heen lokt. We zijn deelgenoot van de hoop, liefde en 
teleurstelling die het lot hen voorschotelt. ‘Mountains 
may depart’ werd op het Filmfestival van San Sebas-
tian bekroond met de prijs voor Beste Europese Film.

Al sinds zijn speelfilmdebuut ‘Xiao Wu’ (‘Pick 
Pocket’)  in 1997 toont regisseur Jia Zhangke zich 

een meester in het kritisch maar liefdevol ontleden 
van de Chinese maatschappij. In ‘Mountains may 
depart’ legt hij de hartverscheurende effecten bloot 
van economische groei op familie, traditie en liefde.

 
China, Frankrijk, 2015 120 min. Regie 
Zhangke Jia Met Tao Zhao, Yi Zhang, Jing Dong 
Liang 
     vanaf 23 maart  2ga

Eén keer per jaar vliegen een Nederlandse 
en een Vlaamse plastische chirurg naar 
Havana om vijf Cubaanse transgenders te 

opereren. Ze doen dit op uitnodiging van de 
dochter van de president, Mariela Castro, die een 
seksuele revolutie leidt binnen de socialistische 
heilstaat met de officiële leus ‘homophobia no, 
socialismo sí!’ De staat geeft transgenders gratis 
hormonen, operaties en een nieuwe identiteit, 
maar lukt het Cubaanse transgenders hun geluk 
te vinden te midden van intolerantie, armoede 
en prostitutie? 

In de documentaire ‘Transit Havana’ worden 
drie transgenders in hun dagelijkse leven gevolgd, 
in afwachting van hun verlossende operatie. Daar-
bij maken we de historische dag mee waarop Raúl 
Castro en Barack Obama onverwacht de betrekkin-
gen tussen beide landen herzien en daarmee grote 
verwachtingen losmaken, ook bij de hoofdpersonen. 

Een unieke blik op de paradoxen van Cuba en toont 
een verrassende kant van dit bijzondere eiland dat 
zelf ook in transitie is.

Nederland, 2015 90 min. Regie Daniel Abma
     24 t/m 31 maart  3g

Nieuw! Ook te zien op Filmthuis: 
Onze nieuwe online filmzaal!

Het online platform Filmthuis wordt 
landelijk op 24 maart a.s. gelanceerd. 
Vanaf die dag kun je speciaal geselec-

teerde films (als ‘Transit Havana’) die in ons film- 
theater draaien, ook gelijktijdig thuis kijken via 
www.filmtheaterhilversum.nl. Gewoon op je tv, 
laptop, tablet of smartphone.

Heb je dus geen tijd om langs te komen, bezoek 
ons dan ook eens vanuit huis, op filmthuis! Daar zijn 
we 24 uur per dag geopend!

Hoe werkt het? Ga naar www.filmtheaterhilversum.
nl en klik op de Filmthuis-button. Voor € 8,50 heb 
je 48 uur toegang tot de nieuwste films, alleen of 
met je vrienden.

Najaar 2016 treedt de Italiaanse dirigent 
Daniele Gatti aan als de nieuwe chef-
dirigent van het Koninklijk Concertge-

bouworkest. Gatti is een man van uitersten met 
extreme interpretaties. Wat telt is alleen de com-
ponist: hoe dichter je als dirigent bij de partituur 
blijft, des te meer je de componist recht doet.  

In ‘Daniele Gatti – Ouverture voor een dirigent’ 
schetst filmmaakster Carmen Cobos (‘Imperfect Har-
mony’, ‘Nelsons 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.

Nederland, 2016 78 min. Regie Carmen Cobos
     vanaf 30 maart 

Op 14 juni liep de Duitse tenor Jonas Kauf-
mann – een van de beste tenoren ter 
wereld – het podium op van La Scala 

Milaan, hét huis van de Italiaanse opera, voor 
een van de meest langverwachte optredens van 
2015. In Italië behaalde het concert het natio-
nale nieuws en na vijf toegiften en 40 minuten 
applaus wilde het publiek nog steeds meer. Dit 
legendarische optreden van Jonas Kaufmann, 
waarin hij de muziek van Puccini ten gehore 
bracht, is de focus van een nieuwe concertfilm 
door Brian Large. 

Op zondag 27 maart kan de operaliefhebber 
dit onvergetelijke concert in ‘Jonas Kaufmann: an 
evening with Puccini’ ervaren in ons filmtheater en 
word je bovendien getrakteerd op een onthullende 
introductie op Puccini – de man, de muzikant, de 
superster – ingesproken door Kaufmann en voorzien 
van zeldzame archiefbeelden.

Verenigd Koninkrijk, 2016 129 min. + extra 
15 min. interview met Jonas Kaufmann Regie
Brian Large Engels, Italiaans gesproken
     zondag 27 maart 20.30 uur 

Bij binnenkomst staat er voor alle bezoekers een 
glaasje prosecco klaar. 
Kaartjes – inclusief consumptie – zijn € 15,-.
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COBOS FILMS PRESENTEERT 

IN COPRODUCTIE MET AVROTROS

Research, geschreven & geregisseerd door Carmen COBOS  | Research, geschreven & geproduceerd door Kees RIJNINKS | Fotografie Sander SNOEP NSC | Montage Diego GUTIÉRREZ
Supervisie montage Danniel DANNIEL NCE | Locatiegeluid Mark WESSNER, Bert VAN DEN DUNGEN | Concertgeluid Everett PORTER | Geluidsontwerp  Hugo DIJKSTAL

Redactie AVROTROS Jessica RASPE  | Eindredactie AVROTROS Marijke HUIJBREGTS en met financiële steun van   

Daniele Gatti
– OUVERTURE VOOR EEN DIRIGENT

The assassin

Kauwboy

KLASSIEKEMUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!

Hitchcock
/

Truffaut
★★★★ Het Parool ★★★★ Volkskrant 

★★★★ Filmkrant

★★★★ VPRO Cinema / Cinema.nl

‘The assassin’ is zo mooi dat je bijna zou 
vergeten te kijken’ ★★★★★ De Filmkrant

D’Ardennen
NRC Handelsblad ★★★★ Trouw ★★★★

The hateful eight De nieuwe film van Quentin Tarantino
(‘Inglourious basterds’,
‘Django unchained’, ‘Kill Bill’).

Francofonia★★★★★  De Filmkrant ★★★★ ‘Sublieme hommage 
aan de kunstschatten die vanuit het verleden tot 
ons spreken’ Trouw ★★★★ ‘Prikkelend essay over 
kunst en macht’ Het Parool

★★★★ de Volkskrant ★★★★ De Filmkrant

Beyond sleep 
[Nooit meer slapen]

Naar de beroemde roman 
‘Nooit meer slapen’ van 
Willem Frederik Hermans.

Mountains 
may depart

★★★★ Het Parool

Jonas Kaufmann
AN EVENING 
WITH PUCCINI

Transit 
Havana
Nieuwe 
helden 
van de 
Cubaanse 
revolutie
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10 maart t/m 6 april 2016

DO 17 MAART
13.30 Ik wil gelukkig zijn
13.45 Les innocentes
14.00 Brooklyn
15.00 Francofonia
16.00 Room
16.15 Spotlight
17.00 Publieke werken
18.30 Knielen op een bed violen
18.45 Brooklyn
19.15 Les innocentes
20.45 Belgica
21.00 Room
21.30 Beyond sleep 

VR 18 MAART
13.30 D’Ardennen
13.45 Room
14.00 Brooklyn
15.25 Ik wil gelukkig zijn
16.05 Les innocentes
16.20 Knielen op een bed violen
17.00 The Danish girl
18.45 D’Ardennen
19.00 Brooklyn
19.15 Les innocentes
20.45 The hateful eight
21.15 Room
21.30 Belgica

ZA 19 MAART
13.30 Knielen op een bed violen
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Brooklyn
15.00 Zootropolis
15.45 Beyond sleep 
16.15 Room
17.15 The lady in the van
17.45 Ik wil gelukkig zijn
18.45 Brooklyn
19.15 Les innocentes
19.30 Knielen op een bed violen
21.00 Room
21.30 Belgica
21.45 Hail Caesar!

ZO 20 MAART
11.00 Zootropolis
11.15 The lady in the van
11.30 Spotlight
13.15 Operatie Noordpool
13.30 Knielen op een bed violen
14.00 Les innocentes
15.15 Belgica
15.45 Brooklyn
16.15 Room
17.40 Francofonia
18.20 Brooklyn
18.35 Les innocentes
19.30 De missie
20.25 The revenant
20.50 Belgica
21.20 D’Ardennen

MA 21 MAART
13.30 De missie
13.45 Les innocentes
14.00 Brooklyn
15.20 Anomalisa
16.00 Spotlight
16.15 Knielen op een bed violen
17.15 De missie
18.30 Les innocentes
19.00 Brooklyn
19.15 Room
20.45 Belgica
21.10 Baby steps
21.35 D’Ardennen

DI 22 MAART
13.30 Room
13.45 Brooklyn
14.00 Human
16.00 Knielen op een bed violen
16.15 D’Ardennen
18.00 Ik wil gelukkig zijn
18.30 Les innocentes
18.45 Brooklyn
19.30 Human
20.45 Belgica
21.00 Room

WO 23 MAART
13.30 Woezel & Pip
13.45 Les innocentes
14.00 Brooklyn
15.00 Zootropolis
16.00 Belgica
16.15 Knielen op een bed violen
17.10 Francofonia
18.30 De helleveeg
18.45 Room
19.00 Mountains may depart
20.45 Brooklyn
21.05 Where to invade next
21.20 Les innocentes

DO 10 MAART
13.30 Knielen op een bed violen
13.45 Francofonia
14.00 Room
15.30 Anomalisa
16.20 An [A sweet taste of life]
17.25 The lady in the van
18.35 Knielen op een bed violen
18.55 Room
19.30 Francofonia
20.50 Belgica
21.15 Beyond sleep 
21.30 Hail Caesar!

VR 11 MAART
13.30 Francofonia
13.45 Knielen op een bed violen
14.00 Room
15.20 Anomalisa
16.00 Belgica
16.20 The lady in the van
17.10 An [A sweet taste of life]
18.30 Knielen op een bed violen
18.50 Spotlight
19.25 Beyond sleep 
20.45 Room
21.20 Belgica
21.35 Hail Caesar!

ZA 12 MAART
13.30 Operatie Noordpool
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Beyond sleep 
15.00 Spotlight
15.30 Zootropolis
16.05 Room
17.30 Francofonia
17.45 The lady in the van
18.30 Room
19.15 Knielen op een bed violen
19.50 Anomalisa
20.50 The revenant
21.30 Belgica
21.45 Hail Caesar!

ZO 13 MAART
11.00 Er ist wieder da
11.15 Zootropolis
12.40 Woezel & Pip
13.30 IDFA on Tour: Junior
13.45 Knielen op een bed violen
14.15 Room
15.15 The event
16.00 Belgica
16.35 Spotlight
16.50 Francofonia
18.25 Room
18.45 Anomalisa
19.00 Film & Literatuur: Brooklyn
20.35 Beyond sleep 
20.50 Belgica
21.20 Hail Caesar!

MA 14 MAART
13.30 Beyond sleep 
13.45 The event
14.00 Room
15.20 Anomalisa
15.45 Hail Caesar!
16.20 Knielen op een bed violen
17.10 The lady in the van
18.30 Knielen op een bed violen
18.45 Room
19.15 Francofonia
20.45 Belgica
21.05 Spotlight
21.20 Beyond sleep 

DI 15 MAART
13.30 Beyond sleep 
13.45 Room
14.00 Erbarme Dich
15.35 Belgica
16.10 Knielen op een bed violen
16.30 Francofonia
18.15 Room
18.30 Anomalisa
19.30 DeForum
20.20 Movies that matter: 
 Nice people
20.35 Erbarme Dich
21.00 Kauwboy

WO 16 MAART
13.30 Beyond sleep 
13.45 Operatie Noordpool
14.00 Room
15.35 Anomalisa
15.50 Zootropolis
16.20 Spotlight
17.25 Francofonia
18.30 Knielen op een bed violen
18.50 Room
19.15 Les innocentes
20.45 Belgica
21.05 Brooklyn
21.30 Hail Caesar!

DO 31 MAART
13.30 Land of mine
13.45 Mountains may depart
14.00 Brooklyn
15.30 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
16.05 Knielen op een bed violen
16.20 De helleveeg
17.15 Transit Havana
18.30 De helleveeg
18.45 Brooklyn
19.15 Land of mine
20.45 Where to invade next
21.00 Room
21.15 Les innocentes

VR 1 APRIL
13.30 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
13.45 De helleveeg
14.00 Brooklyn
15.10 Land of mine
16.00 Where to invade next
16.15 Knielen op een bed violen
17.10 Mountains may depart
18.30 Where to invade next
19.00 De helleveeg
19.30 Land of mine
20.50 The hateful eight
21.15 Brooklyn
21.30 Room

ZA 2 APRIL
13.30 Zootropolis
13.45 Les innocentes
14.00 De helleveeg
15.45 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
16.00 Operatie Noordpool
16.15 Brooklyn
17.25 The lady in the van
18.30 De helleveeg
18.45 Where to invade next
19.30 Land of mine
20.45 Brooklyn
21.15 The assassin
21.30 Room

ZO 3 APRIL
11.00 Woezel & Pip
11.30 Zootropolis
12.35 The lady in the van
13.30 De helleveeg
14.00 Land of mine
14.40 The assassin
15.45 Brooklyn
16.00 Room
16.45 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
18.15 Knielen op een bed violen
18.30 Brooklyn
18.45 Where to invade next
20.30 Room
20.45 Spotlight
21.05 Mountains may depart

MA 4 APRIL
13.30 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
13.45 Brooklyn
14.00 De helleveeg
15.15 Land of mine
16.00 Where to invade next
16.15 Knielen op een bed violen
17.15 Mountains may depart
18.30 Brooklyn
18.45 De helleveeg
19.30 Land of mine
20.40 The revenant
21.00 Room
21.30 The assassin

DI 5 APRIL
13.30 The assassin
13.45 Les innocentes
14.00 Brooklyn
15.35 Francofonia
16.00 Spotlight
16.15 De helleveeg
17.20 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
18.30 Land of mine
18.30 Film & Food: Kollektivet
18.45 De helleveeg
19.05 Brooklyn
21.00 Room
21.15 Where to invade next

WO 6 APRIL
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Land of mine
14.00 Brooklyn
14.45 Zootropolis
15.45 Where to invade next
16.10 Room
17.00 Mountains may depart
18.30 De helleveeg
18.45 Brooklyn
19.15 Land of mine
20.45 Ladies Night: 
 Monsieur Chocolat
21.00 A bigger splash
21.15 Les innocentes

DO 24 MAART
13.30 Les innocentes
13.45 De helleveeg
14.00 Brooklyn
15.45 Transit Havana
16.00 Mountains may depart
16.15 Knielen op een bed violen
17.30 Ik wil gelukkig zijn
18.30 De helleveeg
18.45 Brooklyn
19.00 Les innocentes
20.45 Where to invade next
21.00 Room
21.15 Belgica

VR 25 MAART
13.30 Les innocentes
13.45 De helleveeg
14.00 Brooklyn
15.45 Hitchcock/ Truffaut
16.00 Room
16.15 Knielen op een bed violen
17.25 Transit Havana
18.45 De helleveeg
19.00 Where to invade next
19.15 Les innocentes
21.00 Brooklyn
21.15 Room
21.30 Mountains may depart

ZA 26 MAART
13.30 Buurman & Buurman
13.45 De helleveeg
14.00 Knielen op een bed violen
14.45 Zootropolis
16.00 Mountains may depart
16.15 Brooklyn
17.00 Son of Saul
18.30 Brooklyn
19.00 De helleveeg
19.15 Les innocentes
20.45 Room
21.15 Belgica
21.30 Where to invade next

ZO 27 MAART
11.00 Woezel & Pip
11.15 De helleveeg
11.30 The lady in the van
12.30 Operatie Noordpool
13.30 Brooklyn
13.45 Les innocentes
14.30 Zootropolis
15.45 De helleveeg
16.00 Room
16.45 Transit Havana
18.15 Knielen op een bed violen
18.30 Brooklyn
18.45 Mountains may depart
20.30 Jonas Kaufmann:  
 An evening with Puccini
20.45 The revenant
21.10 Where to invade next

MA 28 MAART
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Mountains may depart
14.00 Brooklyn
14.45 Where to invade next
16.00 Zootropolis
16.15 De helleveeg
17.05 Hitchcock/ Truffaut
18.15 Knielen op een bed violen
18.30 Room
18.45 Les innocentes
20.30 The muses of Bashevis Singer
20.50 Brooklyn
21.05  Spotlight

DI 29 MAART
13.30 All you need is me
13.45 De helleveeg
14.00 Brooklyn
15.15 Where to invade next
16.00 Mountains may depart
16.15 Knielen op een bed violen
17.20 Hitchcock/ Truffaut
18.30 De helleveeg
18.45 Brooklyn
19.15 Les innocentes
20.45 Belgica
21.00 Room
21.30 All you need is me

WO 30 MAART
13.30 Les innocentes
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Brooklyn
15.00 Zootropolis
15.45 Mountains may depart
16.15 Knielen op een bed violen
17.15 The lady in the van
18.30 De helleveeg
18.45 Where to invade next
19.30 Daniele Gatti 
 - Ouverture voor een dirigent
20.45 Brooklyn
21.05 Room
21.20 Land of mine

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

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

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

Moskou, augustus 1991: tegen het einde van 
de 70-jarige heerschappij van de Sovjets 
pleegt een groepje hardcore communisten 

een mislukte staatsgreep. De zogenaamde putsch 
luidt het begin van het einde van de Sovjet-Unie in: 
niet veel later wordt de driekleur van het moderne 
Rusland boven het Kremlin gehesen. 

Terwijl president Gorbatsjov wordt vastgehouden 
door de leiders van de coup, nemen enkele coupplegers 
de staatsmedia over en zenden Tsjaikovski’s ‘Zwanen-
meer’ uit in plaats van het nieuws. De omgeving van 

Moskous ‘Witte Huis’ stroomt intussen vol met demon-
stranten die – geleid door Boris Jeltsin – het bolwerk van 
de democratische oppositie komen verdedigen. Bang, 
verward, opgewonden of wanhopig, komen ook in Le-
ningrad duizenden mensen samen om deel uit te maken 
van de historische gebeurtenis, in de veronderstelling dat 
deze hun lot voorgoed zal veranderen. Vijfentwintig jaar 
later blikt Sergei Loznitsa terug op die spannende dagen 
in 1991 en laat de dramatische gebeurtenissen – die we-
reldwijd als de geboorte van de ‘Russische democratie’ 
werden bestempeld – herbeleven. Wat gebeurde er toen 
daadwerkelijk in Rusland? Wat was de drijvende kracht 
achter de menigte die zich verzamelde in de straten van 
Leningrad? Zijn we getuige van de opstanding van een 
nieuw regime of slechts een slimme ‘make-over’ van het 
oude? Wie zijn de mensen die we op de beelden zien: 
overwinnaars of slachtoffers? 

Nederland, België, 2015 74 min. Regie Sergei 
Loznitsa
     13 & 14 maart  1

Kolonel Joost de Wolf is een Nederlandse of-
ficier van het Korps Mariniers die zijn leven 
in dienst van het leger heeft gesteld. In 2014 

wordt hij benoemd tot plaatsvervangend Chef Mi-
litaire Operaties bij de VN-vredesmissie MINUSMA 
in Mali. Als De Wolf in Mali aankomt, besluit de 
Malinese regering de opstandige Toearegrebellen 

in het noorden aan te vallen en daarmee het broze 
vredesproces te torpederen. 

De Wolf probeert met een mix van charme en daad-
kracht de regie terug te winnen, maar wordt gehinderd 
door een gebrek aan politieke sturing vanuit zowel het 
VN-hoofdkwartier in New York als van leidinggevenden 
in Den Haag. De Wolf besluit eigenhandig de grenzen 
van het VN-mandaat op te zoeken, maar brengt daarmee 
onverhoopt zijn eigen militaire carrière in gevaar.

Filmmaker Robert Oey kreeg toegang tot zowel de 
politieke en ambtelijke besluitvorming in Den Haag en 
New York als tot de commando’s die in het noorden van 
Mali een bijdrage proberen te leveren aan de VN-missie 
MINUSMA in Mali. De film laat zien hoe mensen naar 
West-Afrika worden gestuurd, die in de gevaarlijkste VN-
missie sinds jaren aan hun lot lijken te worden overgelaten.

Nederland, 2016 90 min. Regie Robert Oey
     20 & 21 maart  1t

Fien de la Mar (1898-1965) was een uitzonderlijk 
actrice en zangeres. De eerste echte Neder-
landse diva liet zich niet in een hokje stoppen. 

Ze kon álles: cabaret, revue, operette, toneel, film 
en televisie. Ze had lak aan het onderscheid tussen 
hoge en lage kunst en kon in allebei excelleren. In 
Nederland werd ze op handen gedragen vanwege 
haar ongekende talent en complete overgave. Haar 
leven en spelen waren zo nauw met elkaar verbon-
den dat het haar uiteindelijk fataal werd. Een tra-
gedie die haar rollen op sommige momenten een 
huiveringwekkende glans gaf.

Bijzonder portret van een diva met een verpletterende 
uitstraling, die met één geloken blik een complete zaal 
in katzwijm kon laten vallen. Actrice Johanna ter Steege, 
bewonderaar van De la Mar, becommentarieert het beeld.

Nederland, 2016 71 min. Regie Annette Apon
     17 t/m 24 maart  1

In een zoektocht naar een verloren paradijs verliest de 
jonge, getalenteerde schilder Aad Donker de grip op zijn 
leven. De documentaire ’All you need is me’ vertelt het bij-
zondere levensverhaal van deze Nederlandse kunstenaar.

De gewaardeerde en talentvolle kunstenaar 
Aad Donker verwerft samen met zijn schil-
derende broers Gijs en Justus begin jaren ’90 

bekendheid. Als onderdeel van het geruchtmakende 
After Nature collectief krijgen de gebroeders Don-
ker snel voet aan de grond in New York. Als Gijs en 
Justus teruggaan naar Nederland, blijft Aad achter 
in New York bij zijn grote liefde Amy.

Wanneer Amy en Aad uit elkaar gaan, gaat het snel 
bergafwaarts met hem. Waanideeën en angsten gaan 
hem beheersen en hij verliest de greep op de werkelijk-
heid. Op 31-jarige leeftijd pleegt Aad zelfmoord.

Filmmaker Wim van der Aar (‘De Van Waveren tapes’) 
neemt de kijker mee op een reis langs Leiden, Amsterdam, 
New York en Suriname, waarbij uniek archiefmateriaal 
wordt afgewisseld met interviews met zijn broers, Amy 
en After Nature oprichter Peter Klashorst.

Nederland, 2016 85 min. Regie Wim van der Aar
     dinsdag 29 maart  1t

NIEUWE DOCUMENTAIRES

Ook nog eens geldig in 37 andere filmtheaters in Nederland.

Voor meer info: www.cineville.nl/pas
Let op: de Cinevillepas is alleen te koop op www.cineville.nl/pas 

en niet bij ons aan de kassa.

* De pas geeft toegang tot al onze reguliere voorstellingen. 

Specials uitgezonderd. (Ladies Night, Film & Food, opera)
Slechts € 19,- 

See All You Can See 
met               in 

Filmtheater Hilversum!
Onbeperkt* naar de film 

voor maar € 19,- per maand.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

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256
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Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

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

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
Juridisch en fiscaal advies

Ik 
wil 
gelukkig 
zijn

De missie

The event

All you need 
is me


