
 

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

‘Love & friendship’ is een wat ironische 
titel voor deze opgewekt-venijnige lief-
dessatire. 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. Fris geacteerd en enorm geestig 
geschreven.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zegt 
men. Maar hoeveel slechte verhalen Reginald 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 bekokstooft met haar Amerikaanse harts-
vriendin Alicia (Chloë Sevigny), blijven de mannen in 
haar leven blind voor haar doortrapte gedrag.

Ierland, Nederland, Frankrijk, VS 2016 94 
min. Regie Whit Stillman Met Kate Beckinsale, 
Cloë Sevigny, Xavier Samuel
     VANAF 25 MEI  1

 AL TE ZIEN IN VOORPREMIÈRE TIJDENS 
 FILM & FOOD OP DINSDAG 17 MEI 

‘Love & friendship’ gaat donderdag 26 
mei uit in Nederland, maar is dinsdag 
17 mei 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.

LOVE & 
FRIENDSHIP

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

Bezoek ook ons eens online op:
www.filmtheaterhilversum.nl/filmthuis
Daar zijn we 24 uur per dag geopend!

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

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

Kolonel Katherine Powell heeft de opdracht gekregen 
een ingewikkelde antiterreuractie te leiden. Vanuit 
haar bunker overziet zij haar geheim agenten op de 
grond en de beelden van een aantal bewapende  
drones. In Kenia zijn ze een terroristische groepering 
op het spoor en het doel is deze groep uit te schake-
len. Maar Powell doet dit niet alleen. In Las Vegas zit 
de piloot van de drone, en in Londen de generaal en 
een aantal ministers aan wie zij moet rapporteren. De 
actie voorloopt 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…

Niet alleen uiterst spannend en onderhoudend: 
‘Eye in the sky’ is ook bij vlagen zwart-komisch van-

wege de tergend langzame bureaucratische besluit-
vorming. Niet alleen Mirren zet een fantastische rol 
neer, ook Aaron Paul (‘Breaking bad’) is volledig 
geloofwaardig 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 Rickman. Hij zet een gelaagde rol neer van 
een generaal die wordt bestookt door politici die 
zijn realiteit geen moment lijken te delen. Regis-
seur Gavin Hood maakte eerder het met een Oscar 
bekroonde ‘Tsotsi’.

GB, 2015 102 min. Regie Gavin Hood
Met Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman
     VANAF 11 MEI  3ga

‘Freeheld’ vertelt het aangrijpende en 
waargebeurde liefdesverhaal van twee 
vrouwen en hun strijd tegen de Ameri-

kaanse staat om gelijke rechten. Met Julianne 
Moore (‘Still Alice’) en Ellen Page (‘Juno’).

Laurel Hester (Julianne Moore) werkt al meer dan 
twintig jaar bij de politie. Ze is een workaholic en 
een zeer gewaardeerd rechercheur. Samen met haar 
partner Dane Wells, met wie ze al jaren samenwerkt, 
probeert ze de moordenaars en drugdealers van de 
straten van New Jersey te houden. Haar privéleven 

brengt ze tijdens het werk nooit ter sprake. Hoe sterk 
en stoer ze ook is: niemand weet van haar seksuele 
voorkeur, zelfs Dane niet. Het is als vrouw immers 
al lastig genoeg om carrière te maken. Pas als ze 
verliefd wordt op de uitgelaten automonteur Stacie 
(Ellen Page), voelt alles opeens anders en komt ze 
uit de kast. 

Maar tegelijkertijd slaat het noodlot toe. Laurel 
krijgt te horen dat ze ernstig ziek is en niet lang meer 
te leven heeft. Geconfronteerd met de harde realiteit 
vraagt ze haar werkgever haar gespaarde pensioen-
geld na haar overlijden aan Stacie over te maken, 
zodat zij in hun huis kan blijven wonen. Maar Laurels 
werkgever weigert Stacie als haar officiële partner 
te accepteren. De twee laten het er niet bij zitten en 

met hulp van een homorechtenadvocaat gaan ze – in 
een race tegen de klok – de strijd aan voor gelijke 
rechten en verandering van de wetgeving.

Het ontroerende ‘Freeheld’ – met wederom een 
sterke rol van Julianne Moore – is geschreven door 
Ron Nyswaner, die eerder het script schreef van het 
baanbrekende ‘Philadelphia’. Hij baseerde zijn script 
op de gelijknamige Oscarwinnende korte documen-
taire uit 2007. 

VS, 2015 103 min. Regie Peter Sollett
Met Julianne Moore, Ellen Page, Michael 
Shannon en Steve Carrell 
     VANAF 18 MEI  3ts

Ruim tien jaar na het bejubelde ‘Adam’s 
apples’ zit Oscarwinnaar Anders Thomas 
Jensen weer in de regisseursstoel. In de 

zwarte komedie ‘Men & chicken’ wordt hij her-
enigd met steracteurs Mads Mikkelsen (‘Jagten’), 
Nikolaj Lie Kaas en Nicolas Bro, stuk voor stuk 
bekende en geliefde gezichten uit de vele popu-
laire Deense televisieseries en films.

Elias en Gabriel zijn twee totaal verschillende 
broers. Nadat hun vader overlijdt, ontdekken de 
mannen dat ze zijn geadopteerd. Samen vertrekken 
ze naar het afgelegen eiland Ork op zoek naar hun 
biologische vader. Omgeven door excentriekelin-
gen ontdekken Elias en Gabriel er de waarheid over 
zichzelf en hun eigenaardige familie. De fine fleur 

van het Deense acteursgilde was nooit eerder zo 
overheerlijk lelijk. 

‘Men & chicken’ is een volledig eigenzinnige mix 
van griezelfilm en komedie, vol vechtpartijen, slechte 
kapsels, bedenkelijk vooruitgangsoptimisme en ont-
roerende ontboezemingen. Het is met afstand de 
vreemdste Deense film van de laatste jaren. Maar 
wel een die je niet gemist wilt hebben! In eigen land 
brak de film reeds alle box-office records. 

Denemarken, 2015 104 min. Regie Anders 
Thomas Jensen Met Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kaas, David Dencik en Nicolas Bro
     4 T/M 24 MEI  3ag

De 17-jarige Damien woont met zijn moe-
der Marianne, de plaatselijke huisarts, in 
een dorpje hoog in de Franse Alpen. Zijn 

vader, een hooggeplaatste militair, is op bui-
tenlandse missie. Op school wordt hij dagelijks 
gepest door Thomas, een geadopteerde zoon 
van een boerenfamilie. Die moet hij dagelijks 
een uur door de bergen afleggen om de school 
te bereiken. Eenmaal daar reageert hij zich met 
fysiek geweld af op Damien. Het enige wat de 
twee jongens gemeen hebben, is een sterke 
band met hun moeders.

Als Thomas’ moeder op late leeftijd zwanger 
raakt, roept ze de hulp van Damiens moeder in. Daar 
het eerder misgegaan is, adviseert Marianna Thomas’ 
moeder zoveel mogelijk rust te nemen. Om haar 
hierbij te helpen biedt ze  aan Thomas tijdelijk bij hen 
thuis onderdak te geven. Maar daarmee belanden 

Damien en Thomas onder hetzelfde dak. De weder-
zijdse afkeer en daarmee gepaarde spanning wordt 
opeens nog een stuk complexer.

André Téchiné (1943) (‘Les temps qui changent’, 
‘Les témoins’) draait al lang mee in de Franse cinema 
en werkte met grote sterren als Isabelle Huppert, 
Catherine Deneuve en Juliette Binoche. In ‘Quand on 
a 17 ans’ – dat hij samen schreef met de jonge, suc-
cesvolle Franse regisseur Céline Sciamma (‘Tomboy’, 
‘Girlhood’) – geeft hij nieuwkomer Corentin Fila alle 
ruimte om zich te ontplooien in de rol van Thomas. 
Fila wordt bijgestaan door het overtuigende spel van 
Sandrine Kiberlain (‘Les femmes du 6e étage’) en 
Kacey Mottet Klein (‘L’enfant d’en haut’). 

Elke keer als Zev (een indrukwekkende rol 
van Oscarwinnaar Christopher Plummer) 
wakker wordt, roept hij de naam van zijn 

vrouw Ruth, om er vervolgens aan herinnerd te 
worden dat ze onlangs is overleden. Zev lijdt aan 
geheugenverlies en vergeet steeds meer de laat-
ste tijd. Als zijn beste vriend Max – die met Zev 
in het bejaardentehuis woont – hem herinnert 
aan een aloud plan en hem een gedetailleerde 

lijst instructies levert, vlucht Zev het tehuis uit. 
De start van een spannende en emotionele reis.

Zev en Max hebben beiden Auschwitz overleefd. 
De man die verantwoordelijk was voor de dood van 
hun beider families is na de oorlog ontsnapt en leeft 
ergens onder een schuilnaam in Amerika. Omdat 
Max in een rolstoel zit, moet de Zev het plan zelf 
uitvoeren. Gewapend met Max’ uitgebreide lijst in-
structies – gezien Zevs geheugenverlies – gaat de 
negentigjarige Zev op pad om de man te vinden die 
hun levens verwoestte, en wraak te nemen.

‘Remember’, de nieuwe film van de Armeens-

Canadese regisseur Atom Egoyan (‘The sweet here-
after’) gaat over de nasleep van een van de meest 
betreurenswaardige gebeurtenissen uit de recente 
geschiedenis. De inmiddels 69-jarige acteerlegende 
Christopher Plummer is geweldig als de kwetsbare 
maar onstuitbare Zev.

Canada, 2015 95 min. Regie Atom Egoyan
Met Christopher Plummer, Dean Norris, Martin 
landau en Bruno Ganz
     VANAF 18 MEI  3gtd

Een teder, eerlijk en humoristisch portret 
van twee Spaanse vrienden met compleet 
verschillende karakters over de moed die 

nodig is om de dood te accepteren. Dé Spaanse 
feelgoodfilm van het jaar.

Julián is een acteur en levensgenieter die de vijftig 
is gepasseerd. Hij is ziek en heeft te horen gekregen 
dat hij niet lang meer te leven heeft. Daarom or-
ganiseert hij zijn laatste afscheid. Zijn jeugdvriend 
Tomás komt hem uit Canada bezoeken; ze hebben 
elkaar in jaren niet gezien. De twee beleven een 
paar bitterzoete en onvergetelijke dagen, waarin ze 
wandelen door de straten van Madrid, zich vermaken 
in boekenwinkels, ziekenhuizen en restaurants, en 
zelfs een tripje maken naar Amsterdam. 

Ondertussen wordt hun vriendschap weer steeds 

hechter. Julián kijkt de dood met verrassend veel 
zelfvertrouwen in de ogen. Natuurlijk is hij druk bezig 
zijn zaakjes goed op orde te krijgen, zodat hij alles 
netjes achterlaat, maar eigenlijk lijkt er maar één ding 
te zijn waar hij echt mee worstelt. Wie zorgt er straks 
voor zijn trouwe viervoeter Truman? Hem achterlaten 
gaat hem echt aan het hart.

Mede dankzij het prachtige acteerwerk van Ri-
cardo Darín (‘El secreto de sus ojos’) en Javier Cámara 
(‘Sex and Lucia’, ‘Hable con ella’) weet regisseur Cesc 
Gay enorm veel humor en gevoeligheid in dit intieme 
en warme verhaal te leggen. Een unieke reflectie op 
vriendschap aan het einde van het leven. ‘Truman’ 
was in Spanje zelf al een groot succes en werd be-
kroond met maar liefst vijf Goya Awards (de Spaanse 
Oscar), waaronder die voor Beste Film, Beste Regis-

seur, Beste Originele Scenario, Beste Acteur (Darín) 
en Beste Mannelijke bijrol (Cámara).

Spanje 2015 108 min. Regie Cesc Gay 
Met Javier Cámara, Ricardo Darin, Dolores Fonzi
     VANAF 11 MEI  3st

4 mei: Men & chicken
 Quand on a 17 ans
11 mei: Eye in the sky, Truman
 Un homme à la hauteur 
18 mei: Remember, Freeheld
25 mei: Love & friendship
 Strike a pose
1 juni: Elle, The idol

Het integere, intense en 
reeds veelgeprezen ‘Quand 

on a 17 ans’ beleefde 
haar wereldpremière in 
de Competitie van het 
Filmfestival van Berlijn.

Frankrijk, 2016 
114 min. Regie 
André Techiné 

Met 
Sandrine Kiberlain,

Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila

     4 T/M 24 MEI 
3gst
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EYE IN THE SKY

TRUMAN

FREEHELD

QUAND ON A 17 ANS

REMEMBER

MEN & CHICKEN

In de liefde 
moet je 
groots denken!

Journalist Louis 
Theroux over de 

Scientology

HEIMAT 1:
Duitse 
klassieker 
terug op het 
witte doek

STRIKE 
A POSE
met 
Madonna!

‘Gloriously funny’
The Telegraph
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GAY FILM NIGHT

‘Little Angels is een fascinerend, subtiel 
gedoseerd portret van een secundair 
oorlogstrauma dat maar één keer voor 
het shockeffect kiest.’ NRC Handelsblad

LAATSTE KANS

SPECIALS
6, 7, 8, 15, 22 

en 29 mei
8 mei 7 mei7 mei 7 mei6, 10, 15 en 

29 mei
6 en 9 mei

1957. Procureur-generaal Fritz Bauer wil de kop-
stukken van nazi-Duitsland vervolgen, zodat de 
naoorlogse generatie in de jonge Bondsrepu-
bliek de vaderlandse geschiedenis onder ogen 
leert zien. Maar in zijn zoektocht naar ontsnapte 
nazi’s wordt hij tegengewerkt door het esta-
blishment, dat het verleden wil laten rusten. In 
zijn moedige strijd voor de waarheid ziet Bauer 
zich genoodzaakt de Israëlische geheime dienst, 

de Mossad, in te lichten. Een daad waarmee hij 
landverraad pleegt.

Meesterlijk acteerwerk van Duitse topacteurs 
Burghart Klaussner (‘Das weisse Band’, ‘Goodbye 
Lenin’) en Ronald Zehrfeld (‘Barbara’, ‘Phoenix’) in 
een meeslepende historische thriller in het naoor-
logse Duitsland. 

Duitsland, 2015 105 min. Regie Lars Kraume 
met Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld, 
Sebastian Blomberg
     T/M 17 MEI  3d

Erik en Anne leiden een gelukkig leven met 
hun dochter Freja. Desondanks besluiten 
ze op een dag het roer om te gooien en 

samen met een paar vrienden een commune 
op te richten. Hun droom wordt al snel werke-
lijkheid wanneer iedereen zijn intrek in de villa 
heeft genomen en er een hechte gemeenschap 
ontstaat. Er is vriendschap, liefde en saamho-

righeid onder één dak, totdat de minnares van 
Erik in het huis trekt.‘Kollektivet’ – de nieuwe 
film van Thomas Vinterberg (‘Festen’, ‘Jagten’) 
– is een humoristisch, liefdevol en ontroerend 
portret van een familie die steeds groter wordt. 

Denemarken, 2016 111 min. Regie Thomas 
Vinterberg Met Ulrich Thomsen, Fares 
Fares, Trine Dyrholm 
     T/M 5 JUNI  3gt

Omar Sy (‘Intouchables’, ‘Samba’) is te-
rug! In ‘Monsieur Chocolat’ kruipt hij 
in de huid van de legendarische clown 

Chocolat, die van slaaf uitgroeit tot de eerste 
zwarte circusartiest van Frankrijk en grote suc-
cessen beleeft in de tijd van de belle époque aan 
het eind van de 19e eeuw. ‘Monsieur Chocolat’, 

reeds een enorm succes in de Franse bioscopen, 
vertelt niet alleen over roem en glorie, maar 
is tegelijkertijd een verhaal over discriminatie. 

Frankrijk, 2016 119 min. Regie Roschdy Zem
Met Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme
     DE HELE MAAND DOOR  3gt

Toen hij vijftien jaar oud was, werd de Ca-
nadese Omar Khadr gevangengenomen 
door Amerikaanse troepen en zonder pro-

ces opgesloten in Guantanamo Bay. Daar werd 
hij jarenlang gemarteld. Nu, dertien jaar later, 
komt de 28-jarige Khadr vrij, mede door grote 
inspanningen van zijn advocaat. Samen met zijn 
raadsman blikt hij terug op zijn aanhouding in 
Afghanistan en jarenlange ontberingen in het 
gevangenenkamp. Was hij een naïef kind of 

een gewetenloze terrorist? En kun je een kind 
verantwoordelijk houden voor zijn daden?

Canada, VS 2015 80 min. Regie Patrick 
Reed, Michelle Shephard
Nederlands ondertiteld

Movies that Matter is een initiatief van Amnesty 
International. Spreker bij de film is mr. drs. André 
Seebregts , strafrechtadvocaat. Hij zal na afloop de 
film toelichten.
     DINSDAG 10 MEI OM 20.20 UUR 

Papegaai Dinsdag woont met zijn dieren-
vrienden op een paradijselijk eiland waar 
het ze aan niks ontbreekt. Toch droomt hij 

ervan om de rest van de wereld te ontdekken. Na 
een hevige storm spoelt een merkwaardig wezen 
aan op het eiland: Robinson Crusoe. Dinsdag is 
dolblij met de nieuwkomer: wie weet is dit zijn 
kans om van het eiland af te komen! Hoewel… 
hij spreekt geen ‘mens’. Toch ontstaat er een 
bijzondere vriendschap die alles overwint. Zelfs 
de twee gemene katten die andere plannen met 
het eiland hebben.

België, Frankrijk, 2015 (Nederlands 
gesproken) 91 min. Regie Vincent 
Kesteloot, Ben Stassen Met de stemmen 
van Tim Douwsma, Lies Visschedijk, Marcel 
Hensema, Pip Pellens, Yes-R, Anna Speller, Erik 
de Vogel en Caroline De Bruijn
     VANAF 11 MEI  2a

In de gouden kooi van Upper Manhattan leven 
de jonge schilder Charlie en zijn beste vriend 
Sebastian een uitbundig leven. Charlie is altijd 

stiekem verliefd geweest op Sebastian, maar 
de relatie tussen die twee komt onder druk te 
staan als hij de knappe pianist Tim ontmoet en 
zij als een blok voor elkaar vallen. 

Sebastian is verwikkeld in een financieel schandaal 
en trekt zich steeds meer in zijn eigen neurotische 
wereld terug. Hij dwingt daarmee Charlie een keuze 
te maken tussen de mannen in zijn leven. Onder de 
stijlvolle en beeldschone cinematografie gaat een 

heel herkenbaar en universeel thema schuil: onbe-
antwoorde liefde voor een onbereikbare vriend. Deze 
uiterst overtuigende en rijke film is een zeer welkom 
debuut in de gay cinema.

Amerika, 2015 89 min. Regie Joey Kuhn 
Met Jonathan Gordon, Jason Ralph, Haaz 
Sleiman, Britt Lower, Meghann Fahy
     MA 16 MEI 20.45 UUR  

Iedere derde maandag van de maand vertonen we 
een nieuwe gay film tijdens de Gay Film Night.

Stel: je moeder wordt tijdens een strandva-
kantie verliefd op een Tunesische playboy. 
Ze trouwen, hij gaat mee naar Nederland 

en jij wordt geboren. Maar het huwelijk strandt, 
je vader gaat het verkeerde pad op en wordt het 
land uitgezet. Na twintig jaar besluit je je vader 
weer op te zoeken. Wat als hij je vervolgens 
vraagt om geld? Filmmaker Alex Pitstra, gebo-
ren als Karim Alexander Ben Hassen, heeft een 
Tunesische vader en een Nederlandse moeder. 
In de documentaire ‘Bezness as usual’ legt Pit-
stra zijn zoektocht vast naar de man achter zijn 
vader. Daarin wordt hij geconfronteerd met de 
cultuurverschillen tussen hem en zijn Tunesische 
familie. Welke rol moet hij vervullen als zoon 
tussen twee culturen in? 

Pitstra maakte eerder de speelfilm ‘Die Welt’ waarin 
een jonge dvd-verkoper in het Tunesië van kort na 
de Jasmijnrevolutie droomt van een beter leven in 
Europa. Met ‘Bezness as usual’ richt Pitstra de camera 
op zichzelf en vertelt hij zijn persoonlijke verhaal.

Nederland, 2015 80 min. Regie Alex Pitstra 
Nederlands, Engels, Duits, Arabisch 
gesproken / Nederlands ondertiteld
     15 EN 16 MEI  

Regisseur Alex Pistra is bij de vertoning op zon-
dag 15 mei om 15.20 uur aanwezig om na afloop 
vragen van het publiek te beantwoorden.

LITTLE ANGELS 
De relatie tussen de bijna honderdjarige 

Enny en haar dochter Tascha wordt nog 
altijd gedomineerd door de dood van En-

ny’s eerste twee dochters in Auschwitz. In een 
ingetogen portret van zijn New Yorkse familie 
ontvouwt filmmaker Marco Niemeijer geleidelijk 
de schrijnende, verstikkende werking van het 
oorlogstrauma over de generaties. 

Ook na Enny’s overlijden blijft het verleden Ta-

scha’s leven beheersen. Als kijker is het in het onver-
mogen tussen moeder en dochter ondertussen niet 
gemakkelijk een standpunt in te nemen, want hoe 
moet je je verhouden tot een slachtoffer dat weer 
andere slachtoffers maakt? ‘Little angels’ was een 
van de grote publieksfavorieten op het Nederlands 
Filmfestival en werd bekroond met de Prix Europa 
voor Beste Televisiedocumentaire. 

Nederland, 2015 76 min. Regie Marco 
Niemeijer
     5 EN 8 MEI  

ALVIN EN DE CHIPMUNKS: 
ROADTRIP

ROBINSON CRUSOE

Laurie Anderson verloor in korte tijd drie gro-
te liefdes; haar moeder, haar hond en Lou 
Reed, de liefde van haar leven. Ze maakte 

een portret van haar verdriet. Het werd een niet 
te missen dromerige, komische, filosofische en 
intens emotionele beleving.

Frankrijk, VS 75 min. Regie Laurie Anderson
     T/M 15 MEI  3d

T/m zondag 8 mei zijn we vanwege de meivakantie iedere dag al 
om 10.30 uur open en vertonen we extra veel kinderfilms.
Het volledige programma is te vinden op onze website!

Een danslegende – anders kan Alicia Alonso 
niet omschreven worden. De in 1921 in 
Havana geboren Alonso begon op negen-

jarige leeftijd te dansen, raakte tien jaar later 
een deel van haar gezichtsvermogen kwijt, maar 
wist zich niettemin te ontwikkelen tot prima 
ballerina assoluta, die haar uitzonderlijke ta-
lent in dienst stelde van talloze gerenommeerde 
dansgezelschappen. 

Filmmaker Eileen Hofer volgt twee ballerina’s 
van het in 1959 door Alonso opgerichte Nationale 

Ballet van Cuba. De jonge Amanda bereidt zich 
voor op het toelatingsexamen, terwijl Viengsay 
al tot de top van het gezelschap behoort. Voor 
beiden is de nu 94-jarige Alonso nog altijd een 
lichtend voorbeeld en een bron van inspiratie.   
Hofer toont in fraaie (archief)beelden de wereld van 
het Cubaans Nationaal Ballet van toen en nu; een 
wereld waarin eindeloos oefenen en bikkelharde 
zelfdiscipline de weg effenen naar succes – natuurlijk 
onder het waakzaam oog van Alonso zelf. 

Zwitserland, 2014 70 min. Regie Eileen Hofer 
Let op: deze films is Spaans gesproken en Engels 
ondertiteld.
     MAANDAG 30 MEI 20.30 UUR  

(Deze voorstelling is tevens oonderdeel van ons 
maandelijkse kunstprogramma ‘Cracking the Frame’.)

Met inleiding van CB Berghouwer, fotograaf en 
programmamaker van het Kenniscafé van de Volks-
krant en De Balie.

Na een opeenstapeling van misverstan-
den denken Alvin, Simon en Theodore 
dat Dave (Jason Lee) zijn nieuwe vrien-

din ten huwelijk zal vragen in New York en 
de jongens zal ‘dumpen’. Ze hebben drie 
dagen de tijd om het aanzoek te dwarsbo-
men, zodat ze Dave niet kwijtraken én niet 
worden opgezadeld met een verschrikkelijke 
stiefbroer.

VS, 2015 92 min. Regie Walt Becker Met 
de stemmen van Thomas Berge, Patty 
Brard, Guido Spek e.v.a. Ned. gesproken
     DE HELE MAAND DOOR  2g

Op initiatief van Art Hilversum (voorheen 
Stichting Open Atelierdagen Hilversum) 
start 30 mei wederom de Kunstmaand. 

Deze begint met de Open Atelierdagen (4 en 5 

juni), waarin 41 kunstenaars 
hun ateliers openstellen.

Maar ook de weken daarna 
is er van alles te beleven op 
kunstgebied. In samenwerking 

met de Kunstuitleen, Globe, Museum Hilversum en 
het Grafisch Atelier worden er o.a. workshops, lezin-
gen, een ‘affordable art’-verkooptentoonstelling en 
concerten georganiseerd. Zie www.arthilversum.nl 
voor het complete programma.

In dit kader is er tijdens de Kunstmaand van maan-
dag 30 mei t/m maandag 27 juni wekelijks – rond de 
klok van 20.30 uur – een bijzondere kunstfilm te zien, 
waar steeds een inleiding aan voorafgaat.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Jeroen 
Bosch, een van onze grootste en geheim-
zinnigste schilders, stierf. Jeroen Bosch 

is de man van de grote schilderijen over hemel 

en hel, waarop van alles gebeurt.
Deze film volgt het team van Bosch-experts dat, 

met het oog op deze tentoonstelling, het mysterie van 
alle 25 nog bestaande schilderijen van Bosch probeert 
te ontrafelen. Wat maakt een Bosch een Bosch? Tot 
welke bevindingen zal het onderzoek leiden?

Nederland, 2015 83 min. 
Regie Pieter van Huystee 
     MAANDAG 6 JUNI 20.30 UUR  1

Deze film wordt ingeleid door Stef van Breugel, 
directeur Museum Hilversum.

Komende films tijdens de Kunstmaand:
Ma 13 juni: Francofonia
Ma 20 juni: Daniele Gatti
  – Ouverture voor een dirigent
Ma 27 juni: Herman Brood
 – Kunst begin drrr niet an
Meer informatie over deze films vind je in onze 
volgende filmkrant.

Movies that Matter presenteert

MONSIEUR CHOCOLAT

KOLLEKTIVET
★★★★ ‘Thomas Vinterberg stort zich in het weergaloos 
gespeelde “Kollektivet” liefdevol en kritisch op een 
bijeengeraapt gezin in een commune.’ De Filmkrant

GUANTANANAMO’S 
CHILD

THOSE
PEOPLE

Kunstliefhebbers 
opgelet!
Kunstmaand Hilversum 
komt er weer aan: 
30 mei-3 juli

HORIZONS [HORIZONTES]

JHERONIMUS BOSCH
– TOUCHED BY THE DEVIL

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER

HEART OF A DOG

Meivakantie!
Lekker vroeg open & 
heel veel kinderfilms!

★★★★ NRC Handelsblad ★★★★ De Telegraaf

BEZNESS AS 
USUAL

2



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

De Britse journalist en 
programmamaker Louis 
Therouxux – bekend van-

wege zijn zoektochten naar het 
menselijke aspect in bizarre 
subculturen – is gefascineerd 
door religie en heeft veel 
ervaring met het omgaan 
met excentriek en extreem 

gedrag. Hij zit niet bij de pak-
ken neer als zijn verzoek 

het hoofdkwartier van 
de Scientology Church 
te bezoeken wordt 
geweigerd. 

Geïnspireerd door 

de filmtechnieken die de Church zelf gebruikt en 
geholpen door voormalige leden, huurt hij acteurs in 
om Tom Cruise en scientology-leider David Miscavige 
na te spelen en zo inzicht te krijgen in de werkwijze 
van de organisatie.

In een bizarre twist ontdekt Theroux dat de  
Scientology Church tegelijk een film over hem maakt. 
De documentaire ‘My scientology movie’ van Oscar-
winnend producent Simon Chinn (‘Searching for su-
gar man’, ‘Man on wire’), vol komische momenten 
en onverwachte verwikkelingen, is daardoor nog 
vreemder dan fictie.

GB, VS, 2015 99 min. Regie John Dower
     5 T/M 25 MEI  9at

REBELS
Een groep opstandige, agressieve en on-

verschillige schoolverlaters in Noorwegen 
krijgt een speciale cursus om aan werk 

te komen. In het ‘Rebelproject’ moeten deze 
twintigers weer zelfvertrouwen krijgen. Een 
heftige opgave voor de begeleiders.

De jongeren zijn stuk voor stuk getroebleerd: 
hoezeer ze hun oude gewoontes ook achter zich 
willen laten, het verleden zit ze altijd op de hielen. 
Ze kampen met alcoholproblemen, hebben ADHD of 
werden gepest. Hoofdpersoon Jan Olav is net uit de 
gevangenis en droomt ervan een beroemde rapper te 
worden. Lukt het de coaches om hem en de anderen 
uit hun schulp te laten komen?

‘Rebels’  is een indrukwekkend portret van het 

groepje jongeren, dat even hoopvol als schrijnend 
aanvoelt. Waar de een opbloeit, lijkt de ander gete-
kend voor het leven. Hoe kun je ooit veranderen als 
iedereen het slechtste van je verwacht?

Noorwegen, 2016 91 min. Regie Kari Anne Moe
     21 T/M 30 MEI OP HET WITTE DOEK  

In de liefde moet je groots denken! Diane is 
een mooie vrouw. Een heel mooie vrouw. Het 
is het type dat overal waar ze komt, wordt na-

gekeken. Daarnaast is ze een briljante advocate 
met een goed gevoel voor humor en een sterke 
persoonlijkheid. Diane is net weer vrijgezel na 
drie ongelukkig getrouwde jaren en daarom 
helemaal klaar om de man van haar leven te 
ontmoeten. Er bestaat niet zoiets als toeval: op 
een avond ontvangt Diane een telefoontje van 
een zekere Alexandre die haar mobieltje heeft 
gevonden. Er is meteen een klik tussen de twee 
tijdens het gesprek. 

Alexandre is beleefd, grappig en slim. De perfecte 
man! Diane is meteen in de ban van hem. De twee 
plannen al snel een date, maar die ontmoeting gaat 
niet helemaal zoals verwacht…

‘Un homme à la hauteur’ is een romantische ko-
medie van Laurent Tirard (‘Le petit Nicolas’, ‘Asterix 
& Obelix bij de Britten’) met in de hoofdrollen Oscar-
winnaar Jean Dujardin (‘The Artist’) en Virginie Efira 
(‘Les invincibles’, ‘Elle’).

Frankrijk, 2016 110 min. Regie Laurent Tirard
Met Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn 
     VANAF 8 MEI  1t

BUGS
Wereldwijd eten twee miljard mensen 

insecten, maar waarom trekken wij 
nog vaak een vies gezicht bij alleen al 

de gedachte? Het team van het Deense Nordic 
Food Lab – Josh Evans, Ben Reade en Roberto 
Flore – probeert hier verandering in te brengen. 
Zij reizen de wereld over, op zoek naar de lek-
kerste insecten en vinden de verheerlijkte ter-
mietenkoningin en zoete honingmieren in Kenia, 
wormentaco’s in Mexico en horzels in Japan. 
Maar kunnen deze delicatessen ook voor een 
groter publiek geproduceerd worden en leidt 
het eten van insecten uiteindelijk ook echt tot 
een betere wereld?

Denemarken, 2016 73 min. Regie Andreas 
Johnsen. 
     27 MEI T/M 8 JUNI OP HET WITTE DOEK 

Michèle (Isabelle Huppert) lijkt on-
verwoestbaar. Ze is hoofd van een 
toonaangevend videogamebedrijf en 

hanteert zowel zakelijk als privé dezelfde gena-
deloze houding. 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-muis-spel dat elk moment 
uit de hand kan lopen.

Elle is gebaseerd op het boek ‘Oh…’ van Phillipe 
Djian en is de eerste film van Paul Verhoeven sinds 
‘Zwartboek’ uit 2006. De film is onderdeel van de 
officiële selectie van het prestigieuze Filmfestival van 
Cannes en maakt daarmee kans op een Gouden Palm. 
Dit succes schrijft Verhoeven voor een groot deel toe 

aan Isabelle Huppert. Zij is niet bang controversiële 
rollen te spelen en dat is duidelijk terug te zien. Precies 
25 jaar geleden was Verhoeven ook in Cannes, toen 
met de geruchtmakende thriller ‘Basic instinct’. Of 
‘Elle’ net zoveel ophef zal maken als ‘Basic instinct’ 
destijds, moet nog blijken. Het boek waarop de film 
gebaseerd is, zorgde in ieder geval voor opschudding 
in Frankrijk. Dus Verhoeven is blij met de selectie. ‘Elle’ 
is een geheel Franse productie en de eerste Franse 
film van Paul Verhoeven.

Frankrijk, Duitsland, België, 2016 131 min. 
Regie Paul Verhoeven  Met Isabelle Huppert, 
Christian Berkel, Virginie Efira
     VANAF 1 JUNI  

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 over 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 de 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.In 1990 worden zeven jonge, extravagante 

dansers door superster Madonna gecast voor 
haar spraakmakende en controversiële 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 werkelijkheid 

over hun levens tijdens en na de tour. 
‘Strike a pose’ – van de Nederlandse regisseurs 

Ester Gould en Reijer Zwaan – is een aangrijpende film 
over het overwinnen van schaamte en het gevecht dat 
nodig is om te zijn wie je bent. De zes nog levende 
dansers wilden graag meewerken aan de film, juist 
omdat deze nu eens niet zou gaan over popicoon 
Madonna, maar over hún bizarre, wilde en soms 
pijnlijke leven aan de top.

Nederland, 2016 85 min. Regie Ester Gould, 
Reijer Zwaan
     VANAF 25 MEI  1t

Deel 1 Fernweh (1919 – 1928) 
 ZO 29 MEI, DI 31 MEI, ZO 5 JUNI
Deel 2 Die Mitte der Welt (1929 – 1933), 90 min. 
 ZO 5 JUNI, DI 7 JUNI
Deel 3 Weinacht wie noch nie & Reichshöhen 
 strasse (1935 – 1938), 114 min.
 ZO 12 JUNI, DI 14 JUNI
Deel 4 Auf und davon und zurück & 
 Heimatfront  (1938 – 1943), 113 min.
 ZO 19 JUNI, DI 21 JUNI

Deel 5 Die Liebe der Soldaten & 
 Der Amerikaner (1943 – 1947), 157 min.
 ZO 26 JUNI, DI 28 JUNI
Deel 6  Hermännchen (1955 – 1956), 139 min.
 ZO 3 JULI, DI 5 JULI
Deel 7  Die stolzen Jahre & Das Fest der Leben 
 den und Der Toten (1967 – 1982), 159 min.
 ZO 10 JULI, DI 12 JULI

Deze maand zijn er maar liefst twee nieuwe 
films te zien op onze online filmzaal Filmthuis: 
vanaf 19 mei 'Rebels' en een weekje later, vanaf 
26 mei 'Bugs'!

Heb je geen tijd om langs te komen om deze twee 

films op het witte doek te zien, bezoek ons dan ook 
eens vanuit huis, op filmthuis! Daar zijn we 24 uur 
per dag geopend.

Hoe werkt het? Ga naar www.filmtheaterhil-
versum.nl/filmthuis of ga naar onze website 

en klik op de Filmthuis-button. Voor € 8,50 euro 
heb je 48 uur toegang tot de nieuwste films, 
alleen of met je vrienden. 

De Compostella di Santiago bedevaart is 
een ervaring die ieder jaar meer en meer 
pelgrims trekt. Zij ondernemen de tocht 

om zichzelf met hun omgeving te confronteren 
en de grenzen te verleggen. De pelgrimage is 
fysiek zwaar, maar is vooral een aanslag op de 
geestelijke veerkracht.

De regisseur volgde drie jaar lang een aantal 
pelgrims over de Saint-Jacques de Compostelle. De 
beleving van de tocht is voor iedereen verschillend en 
biedt nieuwe inzichten. Ongeacht leeftijd, sociale ach-
tergrond, religieuze overtuiging: iedereen gaat over 
zijn eigen grenzen heen en wordt geconfronteerd 
met zichzelf. Iedere etappe wordt een nieuw, een 

ander ritme opgelegd en worden nieuwe inzichten 
geboren. Door het repetitieve contact met de natuur, 
de elementen en andere pelgrims wordt ieder individu 
op de eigen krachten en tekortkomingen gewezen.

De alchemische verandering voltrekt zich gelei-
delijk en wanneer de reis van de pelgrim uiteindelijk 
eindigt op de Kaap Finisterre en hij de oude kleren 
bij de ondergaande zon verbrandt, verdwijnt de oude 
mens. En herrijst een nieuw mens.

Frankrijk, Zwitserland, Spanje, 2015  
98 min. Regie Freddy Mouchard
     VANAF 1 JUNI 

Een voorpremière van:

EEN MAN DIE OVE HEET
Heerlijke Scandinavische humor. Gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van Frederick Backman.

Ove is negenenvijftig jaar oud. Mensen 
noemen hem ‘de bittere buurman’. Maar 
Ove is niet bitter, hij gromt alleen een 

beetje en kijkt niet echt vrolijk. Als hij het ergens 

niet mee eens is, dan zegt hij dat tegen ieder-
een in zijn directe omgeving. Ove en zijn vrouw 
Sonja waren de eerste bewoners in hun wijk. Nu 
loopt Ove elke ochtend een inspectierondje in 
zijn buurt en zorgt ervoor dat alles netjes blijft.  

Maar achter deze pedante façade schuilt een 
verdrietig verhaal. Als de nieuwe overburen per on-
geluk Oves brievenbus pletten, vormt dat het begin 
van een komisch en hartverwarmend verhaal over 
onverwachte vriendschap, ongekamde katten en 
de kunst van het achteruitrijden met een caravan. 
Was je een liefhebber van ‘De 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween’, dan mag je deze 
film zeker niet missen!

Zweden, 2015 116 min. Regie Hannes Holm
Met Rolf Lassgård, Zozan Akgün, Tobias Almborg 

     ZO 29 MEI 18.45 UUR  3td

De film wordt ingeleid door Ivon van der Schuit van 
Boekhandel Voorhoeve. Boekhandel Voorhoeve be-
vindt zich aan de Kerkstraat 77-79 in Hilversum. Voor 
meer info: www.boekhandelvoorhoeve.nl.

THAT SUGAR FILM 

Heb je enig idee hoeveel suiker je eet op 
een dag? Ook al eet je gezonde ont-
bijtgranen, magere yoghurt en 

mueslirepen en drink je verantwoorde 
sapjes? De Australische acteur 
Damon Gameau wil dit wel weten en 
werpt zich op als proefkonijn. Na een pe-
riode van drie jaar zonder toegevoegde suikers 
geleefd te hebben, gaat hij de uitdaging aan: 
‘Wat gebeurt er als ik zestig dagen lang ‘gezond’ 
ga eten, dus ja, die ontbijtgranen, yoghurt en 
natuurlijk vruchtensappen consumeer?’ 

Terwijl Dameau nauwgezet de ontwikkeling van 
zijn lichaam vastlegt, reist hij over de wereld en toont 
ons de soms heel bizarre feiten over (excessief) sui-
kergebruik. ‘That sugar film’ is het verhaal van een 
man die op zoek gaat naar de bittere waarheid achter 

suiker. Het zal je ideeën over ‘gezond’ eten voorgoed 
veranderen.

Australië 2016 94 min. Regie Damon Gameau 
Met Damon Gameau en Hugh Jackman
     20 MEI T/M 7 JUNI 

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 
een oorlogsgebied. Mohammed Assaf is van 
jongs af aan samen met zijn zusje volledig in 
de ban van muziek. Als kind zong hij op brui-
loften 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 regisseur 
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
     VANAF 1 JUNI  3td

Film & Literatuur
Zondag 29 mei, in samenwerking 
met Boekhandel Voorhoeve. 

KLASSIEKER

Filmtheater Hilversum biedt de unieke kans om alle 
afleveringen van het eerste deel van deze gerestau-
reerde trilogie te bekijken. Zeven zondagen achter 
elkaar, vanaf zondag 29 mei, vertonen we ‘Heimat 1’ 

om 13.30 uur ’s middags. Wie geen tijd heeft op de 
zondag, krijgt dinsdagavond rond de klok van half 
negen een herkansing. 

LOUIS 
THEROUX: 
MY 
SCIENTOLOGY 
MOVIE

UN HOMME À LA HAUTEUR

THE IDOL

STRIKE A POSE

HEIMAT 1
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DO 19 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Truman
14:00 Freeheld
15:30 Remember
15:55 Quand on a 17 ans
16:10 Eye in the sky
17:25 Un homme à la hauteur
18:30 Monsieur Chocolat
19:00 Freeheld
19:30 Remember
20:50 Kollektivet
21:05 Eye in the sky
21:25 Truman

VR 20 MEI
13:30 Remember
13:45 Truman
14:00 Freeheld
15:25 Un homme à la hauteur
15:55 That sugar film
16:10 Monsieur Chocolat
17:25 Louis Theroux
19:00 Freeheld
19:15 Remember
19:30 Un homme à la hauteur
21:05 Eye in the sky
21:20 Kollektivet
21:35 Truman

ZA 21 MEI
13:30 Snoopy en Charlie Brown
13:45 Truman
14:00 Monsieur Chocolat
15:25 Freeheld
15:55 Un homme à la hauteur
16:20 Eye in the sky
17:30 That sugar film
17:55 Rebels
19:00 Freeheld
19:25 Truman
19:50 Remember
21:05 Eye in the sky
21:35 Men & Chicken
21:50 Un homme à la hauteur

ZO 22 MEI
11:00 Alvin en de Chipmunks
11:15 Kollektivet
11:30 Quand on a 17 ans
13:15 Robinson Crusoe
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Freeheld
15:15 Remember
15:30 Eye in the sky
15:50 Truman
17:10 Louis Theroux
17:35 Rebels
18:20 Monsieur Chocolat
19:10 That sugar film
19:25 Un homme à la hauteur
20:40 Freeheld
21:05 Kollektivet
21:25 Demolition

MA 23 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Truman
14:00 Freeheld
15:30 Remember
15:55 Monsieur Chocolat
16:10 Eye in the sky
17:30 That sugar film
18:45 Freeheld
19:00 Truman
19:25 Remember
20:50 Eye in the sky
21:10 Quand on a 17 ans
21:20 Men & Chicken

DI 24 MEI
13:25 Remember
13:45 Un homme à la hauteur
14:00 Freeheld
15:20 Rebels
15:50 Quand on a 17 ans
16:10 Kollektivet
17:15 Men & Chicken
18:40 That sugar film
18:55 Freeheld
19:20 Truman
20:35 Eye in the sky
21:00 Monsieur Chocolat
21:30 Remember

WO 25 MEI
13:30 Woezel & Pip
13:45 Alvin en de Chipmunks
14:00 Un homme à la hauteur
15:10 Truman
15:45 Eye in the sky
16:00 Monsieur Chocolat
17:20 Louis Theroux
17:50 That sugar film
18:50 Freeheld
19:20 Love & friendship
19:45 Remember
20:55 Eye in the sky
21:15 Truman
21:40 Strike a pose

DO 12 MEI
13:30 Truman
13:45 Un homme à la hauteur
14:00 Kollektivet
15:40 Louis Theroux
15:55 Eye in the sky
16:15 Monsieur Chocolat
17:40 Heart of a dog
18:35 Monsieur Chocolat
18:50 Un homme à la hauteur
19:15 Truman
20:50 Eye in the sky
21:05 Quand on a 17 ans
21:25 Men & Chicken

VR 13 MEI
13:30 Truman
13:45 Un homme à la hauteur
14:00 Eye in the sky
15:40 Men & Chicken
15:55 Quand on a 17 ans
16:10 Der Staat gegen Fritz Bauer
17:45 Heart of a dog
18:40 Monsieur Chocolat
19:00 Truman
19:20 Men & Chicken
21:00 Kollektivet
21:15 Eye in the sky
21:30 Quand on a 17 ans

ZA 14 MEI
13:30 Snoopy en Charlie Brown
13:45 Buurman & Buurman: 
14:00 Truman
15:10 Un homme à la hauteur
15:25 Eye in the sky
16:10 Quand on a 17 ans
17:10 Louis Theroux
17:30 Un homme à la hauteur
18:30 Monsieur Chocolat
19:10 Quand on a 17 ans
19:30 Truman
20:50 Eye in the sky
21:25 Kollektivet
21:40 Men & Chicken

ZO 15 MEI
11:00 Alvin en de Chipmunks
11:15 Robinson Crusoe
11:30 Un homme à la hauteur
13:20 Louis Theroux
13:35 Monsieur Chocolat
13:50 Truman
15:20 Bezness as Usual + Q&A
15:55 Eye in the sky
16:10 Quand on a 17 ans
17:35 Heart of a dog
18:20 Un homme à la hauteur
18:35 Men & Chicken
19:10 Truman
20:25 Kollektivet
20:40 Brooklyn
21:20 Demolition

MA 16 MEI
13:30 Un homme a la hauteur
13:45 Der Staat gegen Fritz Bauer
14:00 Truman
15:30 Eye in the sky
15:55 Monsieur Chocolat
16:10 Kollektivet
17:35 Bezness as Usual
18:30 Quand on a 17 ans
18:45 Truman
19:25 Un homme à la hauteur
20:45 Those people
21:00 Eye in the sky
21:25 Men & Chicken

DI 17 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Truman
14:00 Eye in the sky
15:30 Monsieur Chocolat
15:55 Der Staat gegen Fritz Bauer
16:10 Kollektivet
18:20 Truman
18:45 Un homme à la hauteur
19:05 Men & Chicken
20:30 Filmdiner: Love & friendship
20:50 Eye in the sky
21:10 Quand on a 17 ans

WO 18 MEI
13:30 Woezel & Pip
13:45 Truman
14:00 Un homme à la hauteur
15:10 Robinson Crusoe
15:55 Quand on a 17 ans
16:10 Monsieur Chocolat
17:10 Louis Theroux
18:45 Kollektivet
19:00 Truman
19:15 Freeheld
21:00 Eye in the sky
21:15 Remember
21:30 Men & Chicken

DO 05 MEI
11:00 Snoopy en Charlie Brown
11:15 Der Staat gegen Fritz Bauer
11:30 Binnenstebuiten 
13:00 Buurman & Buurman
13:25 De kleine prins
13:40 Monsieur Chocolat
14:25 Quand on a 17 ans
15:45 Men & Chicken
16:00 Kollektivet
16:40 Little angels
17:50 Heart of a dog
18:30 Monsieur Chocolat
18:45 Quand on a 17 ans
19:25 Der Staat gegen Fritz Bauer
20:50 Kollektivet
21:05 Men & Chicken
21:30 Louis Theroux

VR 06 MEI
11:00 Brooklyn
11:15 Shaun het schaap: de film
11:30 Casper & Emma
13:15 Woezel & Pip
13:35 Quand on a 17 ans
13:50 Monsieur Chocolat
14:55 Alvin en de Chipmunks
15:50 Louis Theroux
16:10 Kollektivet
16:55 Tomorrow [Demain]
17:50 Heart of a dog
19:00 Monsieur Chocolat
19:15 Der Staat gegen Fritz Bauer
19:30 Quand on a 17 ans
21:20 Kollektivet
21:35 Men & Chicken
21:50 Demolition

ZA 07 MEI
11:00 Zootropolis
11:15 Room
11:30 Snoopy en Charlie Brown
13:20 Shaun het schaap: de film
13:35 El clan
13:50 Monsieur Chocolat
15:15 Kollektivet
15:45 Heart of a dog
16:10 Der Staat gegen Fritz Bauer
17:20 Demolition
17:35 The lady in the van
18:30 Monsieur Chocolat
19:20 Quand on a 17 ans
19:40 Men & Chicken
20:50 Kollektivet
21:35 Der Staat gegen Fritz Bauer
21:45 Louis Theroux

ZO 08 MEI
11:00 Alvin en de Chipmunks
11:15 Un homme à la hauteur
13:00 Woezel & Pip
13:30 Monsieur Chocolat
13:45 Quand on a 17 ans
14:40 Der Staat gegen Fritz Bauer
15:50 Kollektivet
16:05 Men & Chicken
16:45 Little angels
18:20 Monsieur Chocolat
18:35 Quand on a 17 ans
18:50 Louis Theroux
20:40 Men & Chicken
20:55 A bigger splash
21:10 Demolition

MA 09 MEI
13:30 Men & Chicken
13:45 Quand on a 17 ans
14:00 Monsieur Chocolat
15:35 Heart of a dog
16:00 Der Staat gegen Fritz Bauer
16:20 Kollektivet
17:10 Tomorrow [Demain]
18:40 Quand on a 17 ans
18:55 Kollektivet
19:30 Men & Chicken
20:55 Monsieur Chocolat
21:10 Der Staat gegen Fritz Bauer
21:35 Louis Theroux

DI 10 MEI
13:30 Der Staat gegen Fritz Bauer
13:45 Monsieur Chocolat
15:40 Quand on a 17 ans
16:05 Kollektivet
16:20 Brooklyn
18:20 Louis Theroux
18:45 Monsieur Chocolat
19:00 Quand on a 17 ans
20:20 Guantanamo’s child
21:05 Men & Chicken
21:20 Der Staat gegen Fritz Bauer

WO 11 MEI
13:30 Woezel & Pip
13:45 Monsieur Chocolat
14:00 Quand on a 17 ans
15:10 Robinson Crusoe
16:05 Der Staat gegen Fritz Bauer
16:15 Men & Chicken
17:10 Un homme à la hauteur
18:30 Monsieur Chocolat
18:45 Quand on a 17 ans
19:15 Truman
20:50 Kollektivet
21:05 Men & Chicken
21:25 Eye in the sky

DO 02 JUNI
13:30 The Idol
13:45 Compostella
14:00 Love & friendship
15:30 Un homme à la hauteur
15:45 Remember
16:00 Monsieur Chocolat
17:30 Eye in the sky
17:45 Bugs
18:50 Love & friendship
19:20 Compostella
19:40 The Idol
20:45 Elle
21:20 Freeheld
21:40 Strike a pose

VR 03 JUNI
13:30 The Idol
13:45 Compostella
14:00 Love & friendship
15:30 Strike a pose
15:45 Remember
16:00 Elle
17:25 Un homme à la hauteur
17:40 That sugar film
19:00 Love & friendship
19:25 Compostella
19:40 The Idol
20:55 Elle
21:25 Freeheld
21:45 Eye in the sky

ZA 04 JUNI
13:30 Snoopy en Charlie Brown
13:45 Robinson Crusoe
14:00 Truman
15:25 Eye in the sky
15:45 Love & friendship
16:10 Compostella
17:25 That sugar film
17:40 Un homme à la hauteur
18:50 Love & friendship
19:25 Remember
19:45 The Idol
20:45 Elle
21:25 Freeheld
21:45 Strike a pose

ZO 05 JUNI
11:00 Heimat 1, deel 1
11:15 Alvin en de Chipmunks
11:30 Monsieur Chocolat
13:20 Strike a pose
13:35 Heimat 1, deel 2
13:50 Love & friendship
15:15 The Idol
15:30 Compostella
15:45 Elle
17:10 Un homme à la hauteur
17:30 Remember
18:25 Love & friendship
19:15 The garden of Eden
19:30 Compostella
20:25 Elle
21:15 Kollektivet
21:30 Freeheld

MA 06 JUNI
13:30 The Idol
13:45 Compostella
14:00 Love & friendship
15:30 Freeheld
15:45 Truman
16:00 Un homme à la hauteur
17:35 Strike a pose
18:30 Compostella
18:50 Love & friendship
19:25 The Idol
20:30 Jheronimus Bosch 
20:45 Elle
21:25 Remember

DI 07 JUNI
13:30 The Idol
13:45 Compostella
14:00 Love & friendship
15:30 Strike a pose
15:45 Un homme à la hauteur
16:00 Elle
17:20 That sugar film
18:30 The Idol
18:50 Love & friendship
19:15 Freeheld
20:30 Heimat 1, deel 2
20:45 Elle
21:20 Eye in the sky

WO 08 JUNI
13:30 Compostella
13:45 Robinson Crusoe
14:00 Love & friendship
15:30 The Idol
15:45 Remember
16:00 Truman
17:30 Un homme à la hauteur
17:45 Bugs
18:55 Love & friendship
19:20 The Idol
19:40 Maggie’s plan
20:50 Elle
21:20 Freeheld
21:35 Strike a pose

DO 26 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Truman
14:00 Love & friendship
15:30 That sugar film
15:55 Freeheld
16:10 Monsieur Chocolat
17:25 Kollektivet
18:50 Love & friendship
19:05 Truman
19:40 Strike a pose
20:45 Freeheld
21:15 Eye in the sky
21:30 Remember

VR 27 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Remember
14:00 Love & friendship
15:30 Freeheld
15:45 Bugs
16:00 Eye in the sky
17:20 That sugar film
17:35 Un homme à la hauteur
19:00 Love & friendship
19:15 Truman
19:40 Remember
20:55 Freeheld
21:25 Strike a pose
21:40 Eye in the sky

ZA 28 MEI
 Gesloten i.v.m. ons  
 jaarlijkse personeelsuitje

ZO 29 MEI
11:00 Brooklyn
11:15 Alvin en de Chipmunks
11:30 Monsieur Chocolat
13:15 Buurman & Buurman
13:30 Heimat 1, deel 1
14:00 Love & friendship
14:40 Remember
15:55 Strike a pose
16:10 Freeheld
16:40 Un homme à la hauteur
17:45 Bugs
18:30 Love & friendship
18:45 Een man die Ove heet
19:20 Eye in the sky
20:25 Kollektivet
21:05 Truman
21:20 Demolition

MA 30 MEI
13:30 Freeheld
13:45 Strike a pose
14:00 Love & friendship
15:35 Remember
15:50 Truman
16:05 Monsieur Chocolat
17:30 Rebels
18:30 Un homme à la hauteur
19:00 Love & friendship
19:25 Remember
20:30 Horizons [Horizontes]
20:55 Eye in the sky
21:20 Freeheld

DI 31 MEI
13:30 Un homme à la hauteur
13:45 Truman
14:00 Love & friendship
15:35 Remember
15:55 That sugar film
16:10 Monsieur Chocolat
17:30 Bugs
18:40 Strike a pose
18:55 Love & friendship
19:10 Freeheld
20:30 Heimat 1, deel 1
20:50 Eye in the sky
21:15 Remember

WO 01 JUNI
13:30 Snoopy en Charlie Brown
13:45 Un homme à la hauteur
14:00 Love & friendship
15:25 Robinson Crusoe
15:45 Remember
16:00 Truman
17:25 That sugar film
17:40 Strike a pose
18:55 Love & friendship
19:20 Remember
19:30 The Idol
20:50 Elle
21:15 Freeheld
21:30 Eye in the sky

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 (verkrijgbaar via www.cineville.nl/pas)  
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               

Onbeperkt* naar 
de film voor maar 
€ 19,- per maand.
* Specials uitgezonderd (Film en Food)

Wij accepteren alleen pin!

Ver weg van huis, in een nieuwe 
nog onvoltooide stad midden 

in de woestijn van Saudi-Arabië 
wacht Amerikaanse zakenman 
Alan Clay (Tom Hanks) samen met 
enkele medewerkers van een be-
drijf dat gespecialiseerd is in holo-
grafische presentaties dag na dag 
op Koning Abdullah. Dit alles om 
het beslag op zijn huis te voorko-
men en de studie van zijn dochter 
te kunnen bekostigen. Maar vooral 
om maar ein-de-lijk iets geweldigs 
te bereiken. Ondertussen beleeft 
hij een onverwachte romance en 
ontdekt hij wat écht belangrijk is 
in het leven. ‘A hologram for the 
king’ is de verfilming van het ge-
lijknamige boek van Dave Eggers 
(‘The Circle’).

VS, Duitsland, 2016 100 min. 
Regie Tom Tykwer Met Tom 
Hanks, Ben Whishawe en Sidse 
Babett Knudsen
     VANAF 15 JUNI 

Maggie is een New Yorkse 
dertiger die nog nooit een 

serieuze relatie heeft gehad. Vlak 
nadat ze besluit om alleen een kind 
te krijgen, loopt ze de charismati-
sche schrijver John Harding tegen 
het lijf. De twee hebben gelijk een 
klik. Ondanks zijn huwelijk met de 
succesvolle Georgette raakt John 
volledig in de ban van Maggie en 
beginnen ze een affaire. Maar tot 
Maggie’s grote teleurstelling blijkt 
hij niet te zijn zoals hij zich voor-
deed, wat haar tot een absurd, 
maar geniaal plan brengt. 

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

‘Maggie’s plan’ gaat in roulatie op 
donderdag 9 juni en is alvast te zien op 
onze voorpremière-avond op 8 juni.

Zondag 5 juni: speciale voorstelling in het kader van het Europees Filmfestival 
(2 t/m 5 juni) in samenwerking met het Litouws Cultureel Centrum.

THE GARDEN OF EDEN/DE HOF VAN EDEN

In de utopische toekomstvisie van 
de Litouwse regisseur Algimantas 
Puipa trekt de economische voor-

spoed immigranten naar Litouwen en 
uit de vele uithoeken van de wereld 
keren rijke Litouwers terug naar ‘huis’, 
om hun oude dag in het moederland 
te kunnen doorbrengen.

Pasgeleden heeft de Zweedse immi-
grante Linda (een rol van actrice Viktorija 
Kuodyte) haar man begraven. Ze krijgt 
werk in een bijzonder bejaardentehuis – 

De Hof van Eden.  Hier, in een aan een meer gelegen historisch landhuis, wonen 
welgestelde ouden van dagen. Linda maakt kennis met de merkwaardige regels 
van het instituut. Ook leert ze de andere medewerkers van het huis kennen. Ge-
leidelijk went zij aan de bewoners en begint zich aan hen te binden. 

In ‘Garden of Eden‘ zien we hoe de senioren ieder op hun eigen manier omgaan 
met hun ouderdomskwalen, maar ook met de vreugde van het ouder worden.

Litouwen, 2015 93 min. Regie Algimantas Puipa Met Juozas 
Budraitis, Viktorija Kuodyte, Vaiva Mainelyte (Originele titel ‘Edeno 
Sodas‘) Let op deze film is Litouws gesproken en Engels ondertiteld
     ZO 5 JUNI 19.15 UUR  

WORDT VERWACHT IN JUNI

5 mei t/m 8 juni 2016

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
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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?
aan- en verkoop begeleiding


