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GRIET OP DE BEECKS

EMMA STONE (LA LA LAND)
in
BATTLE OF THE SEXES Zie pag. 3

VELE
HEMELS
BOVEN
DE ZEVENDE
VERFILMD!
Zie pag. 3

THE
SQUARE

E

en sfeervolle en weemoedige romantische
komedie met Juliette Binoche (‘The English
Patient’, ‘Chocolate’) die constant verliefd
wordt. Een van haar meest boeiende en veeleisende rollen ooit.
We volgen Isabelle (Binoche), een gescheiden
vrouw van vijftig en kunstenaar in Parijs, op haar
route langs verschillende type mannen. Ze is nu single,
woont alleen en het is niet duidelijk of haar zoektocht
naar die ene ‘ware’ een urgentie is of gewoon doelloze dwaasheid. Kan ze genieten van het samenzijn,
het leven en het genot? Of staat haar bijna obsessieve
zoektocht haar in de weg?
Ze heeft affaires met een getrouwde bankier, een

PAULINA GARCIA (GLORIA)
in LA NOVIA
DEL DESIERTO
Zie pag. 3

I

n Ruben Östlunds gedurfde en surrealistische
satire ‘The Square’ verandert een museum
voor hedendaagse kunst in een stadsstaat van
bizarre en disfunctionele vreemdheid. Een film
die je versteld doet staan! Op het Filmfestival
van Cannes bekroond met de Gouden Palm voor
Beste Film en – in onze bescheiden ogen – een
van de grote kanshebbers op de Oscar Beste
Buitenlandse film!
Een modern museum stelt een nieuwe installatie
tentoon: een ruimte waar geen regels zijn en waar
alles kan. Om publiek naar het museum te trekken,
wordt er een PR-bureau ingehuurd. De onorthodoxe
campagne zorgt echter voor de nodige commotie.
Christian, de gerespecteerde curator van het museum
kampt inmiddels met een existentiële crisis en zijn
leven lijkt steeds verder te ontsporen. Wanneer hij zijn

PRINCE

SIGN O' THE TIMES
TERUG OP
HET WITTE DOEK!

BLADE RUNNER &
BLADE RUNNER 2049!
Zie pag. 3

telefoon kwijtraakt, loopt echt alles in het honderd!
In 2015 maakte regisseur Ruben Östlund de
spraakmakende en briljante komedie ‘Turist’, over
een vader die het op een rennen zet voor een (gecontroleerde) lawine en zijn vrouw en kinderen daarmee
volledig aan hun lot overlaat. In ‘The Square’ werkt
Östlund voor het eerst met een internationale cast,
met naast de Deense acteur Claes Bang ook rollen
van Elisabeth Moss (‘Mad Men’, ‘Top of the Lake’ )
en Dominic West (‘The Wire’, ‘The Affair’).
Zweden 2017 144 min. Regie Ruben Östlund
Met Claes Bang, Dominic West, Elizabeth Moss
VANAF 8 NOVEMBER 3gsht

te zelfbewuste acteur, een sensitieve kunstenaar, een
erg emotionele man en met haar ex. Samen vormen
de mannen het complete beeld dat Isabelle zoekt,
maar ondertussen belemmeren ze haar bij het maken
van een keuze. Uiteindelijk belandt ze op de bank van
een new-age babbelaar/therapeut in de hoop van
hem te horen welke knopen ze moet doorhakken.
Frankrijk 2017 94 min. Regie Claire Denis
Met Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe
Catherine, Nicolas Duvauchelle, Gérard
Depardieu
1 T/M 22 NOVEMBER

H

et Nederlandse ‘Oude Liefde’ van
regisseur Nicole van Kilsdonk (‘Ventoux’, ‘Zadelpijn’) is een gelaagd en
toch toegankelijk drama. Een film voor
een breed publiek, met een grote cast,
vol humor en liefde over twee zestigers die na jaren weer wat voor
elkaar beginnen te voelen.

OUDE LIEFDE

D

e nieuwste film van tweevoudig Gouden
Palm-winnaar Michael Haneke (‘Amour’,
‘Das Weisse Band’) met in de hoofdrol
Isabelle Huppert (‘Elle’) en Jean-Louis Trintignant
(‘Amour’) is een relevant drama, vermomd als
een satanische soap, over Europese identiteit
en de wijze waarop we via technologie verbinding zoeken.
De rijke doch ongelukkige en bovenal angstige
familie Laurent woont in een groot landhuis in Calais
alwaar de verschrikking van de Europese vluchtelingencrisis constant voelbaar is. Anne Laurent (Huppert)
staat aan het hoofd van een groot bouwbedrijf, dat
ze overneemt van haar dementerende vader Georges
(Trintignant). Ze heeft haar handen vol aan de gevol-

UN BEAU
SOLEIL INTÉRIEUR
Fransje en Fer zien elkaar weer voor het eerst sinds
vele jaren als hun 40-jarige zoon plotseling overlijdt.
In de maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar
en laait hun oude liefde weer op. Ze genieten van
een onschuldige affaire die ze geheim proberen te
houden voor hun familie. Dat blijkt echter ingewikkelder te zijn dan gedacht, net als het wegdrukken
van onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze
het weten raken ze, evenals hun families, verstrikt in
de gevolgen van deze grote liefde.
‘Oude Liefde’ is een hedendaags liefdesverhaal
waarin moderne relaties onder de loep worden genomen. Fransje en Fer zijn de hoofdpersonen, maar
hun kinderen (en schoondochter en kleinkind) zijn
zeer belangrijke personages in het verhaal. Zij blijken

M

ax runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende honderden
feesten en partijen georganiseerd.
Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die
trouwen in een prachtig achttiende-eeuws kasteel. Een ongecompliceerde komedie van het
regisseursduo achter ‘Intouchables’ met een
fantastische hoofdrol voor de Canadese steractrice Suzanne Clément die we in Nederland
voornamelijk kennen uit films van Xavier Dolan
als ‘Laurence Anyways’ en ‘Mommy’.
De geroutineerde cateraar Max heeft een heel
team van bedienden, koks en afwassers samenge-

Extra voorpremière
zaterdag 11 november 20.45 uur
steld, het koppel geadviseerd over een fotograaf,
de band gereserveerd en de bloemen geregeld. Alle
ingrediënten om het feest tot een succes te maken
lijken aanwezig, totdat een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het eten gooien, en ieder moment
van geluk in totale chaos verandert. Lukt het Max’
team datgene te doen waar ze allemaal goed in
zijn? Namelijk het geven van een waanzinnig feest?
Frankrijk 2017 115 min. Regie Eric Toledo en
Olivier Nakache Met Gilles Lellouche, Suzanne
Clément, Jean-Paul Rouve
VANAF 15 NOVEMBER 1t

D

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

De voorpremières deze maand:

1 november Un Beau Soleil Intérieur
		 Le Fidèle, Oude Liefde
8 november The Square

C’est La Vie!
Happy End
Battle of the Sexes
The Killing of a Sacred Deer
Vele Hemels Boven de Zevende

BEZOEK ONS OOK THUIS OP:

nog slechter om te kunnen gaan met de verwarring
over de opbloeiende liefde van hun ouders dan de
ouders zelf.
Daarnaast gaat de film over familieverhoudingen
en de rolpatronen die daarin ontstaan. Wie vertolkt
welke functie ten opzichte van de ouders en ten
opzichte van elkaar? Tenslotte stelt de film impliciet
de vraag die voor velen herkenbaar is: waren de
genomen beslissingen de juiste?
Nederland 2017 99 min. Regie Nicole van
Kilsdonk Met Beppie Melissen, Gene Bervoets,
Hadewich Minis, Halina Reijn, Eva van der Gucht,
Carly Wijs
1 T/M 27 NOVEMBER 1
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Voorpremière

THE PARTY

D

onker maar uiterst komisch drama - geschoten in zwart-wit - over een etentje
tussen vrienden dat volledig escaleert.
Met een geweldige hoofdrol voor Kristin Scott
Thomas (‘Il y a longtemps que je t’aime’).

HAPPY END

★★★★★ The Guardian
★★★★½ IndieWire

In deze Britse tragikomedie komt een groep vrienden samen om de politieke promotie van Janet te
vieren. Door de valse manier waarop de vrienden
met elkaar omgaan verandert het feestje al snel in
een schijnvertoning. De met champagne begonnen
avond eindigt met bloed op de vloer.
Deze nieuwste film van regisseur Sally Potter
(‘Orlando’, ‘Ginger & Rosa’) met topacteurs Kristin
Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Cillian
Murphy, Bruno Ganz en Emily Mortimer, schreef Potter tijdens de verkiezingen van 2015. De Labour Party
durfde zich destijds niet uit te laten over de principes
waar ze echt voor stond. Dit gebrek aan politieke
moed zette Potter aan het denken. De uitdaging werd
toen om een filmscenario te schrijven over omgaan
met “chronische onoprechtheid”.

De nieuwe film
van de makers
van ‘Intouchables’
en ‘Samba’

C’EST LA VIE!

Zie pag. 4

WOENSDAG
VOORPREMIÈRE-AVOND

15 nov
		
22 nov
29 nov
		

gen van een recent ongeluk op de bouwplaats en aan
haar volledig losgeslagen zoon. Ondertussen weet
haar broer zich ook geen raad met zijn kind. Van
zijn zieke ex-vrouw neemt hij de zorg over voor hun
twaalfjarige bijdehante dochter Eve met wie contact
onmogelijk lijkt. Eve kan beter overweg met opa
Georges, die eigenlijk liever uit het leven wil stappen.
De generatiekloven en onderlinge spanningen zetten
de verkrampte familiebanden op scherp.
Frankrijk 2017 107 min. Regie Michael
Haneke Met Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant, Mathieu Kassovitz
VANAF 15 NOVEMBER 9at

DOUBLE BILL!

LE FIDÈLE

D

e enige bedreiging voor de romance tussen de dief Gino (Matthias Schoenaerts
- ‘Rouille et d’Os’, ‘Rundskop’) en autocoureur Bénédicte (Adèle Exarchopoulos - ‘La
vie d’Adèle’), is de verleiding om zijn volgende
overval te plegen. ‘Le Fidèle’ is de nieuwe crime
thriller annex liefdesverhaal van de Belgische
regisseur Michaël R. Roskam (‘Rundskop’).
Het is liefde op het eerste gezicht tussen de
raadselachtige Gino “Gigi” Vanoirbeek en de beloftevolle racepilote Bénédicte “Bibi” Delhany, maar

Gigi draagt een geheim met zich mee. Hoe meer
hij dit probeert te verbergen, hoe dieper hij in de
problemen raakt en hoe zwaarder de liefde op de
proef wordt gesteld. Gigi zal moeten kiezen en Bibi
ook, maar hoe lang kun je vechten voor iets wat
misschien al lang verloren is?
België, Frankrijk, Nederland 2017 130
min. Regie Michaël Roskam Met Matthias
Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos
1 T/M 22 NOVEMBER 4gt

VK 2017 71 min. Regie Sally Potter Met
Timothy Spall, Bruno Ganz, Kristin Scott Thomas,
Patricia Clarkson
DINSDAG 28 NOV VANAF 18.30 UUR 1
‘The Party’ gaat 14 december officieel uit in Nederland, maar is dinsdag 28 november alvast bij ons in
voorpremière te zien in combinatie met een heerlijke
maaltijd tijdens onze Film & Food special.
De prijs voor de film, het eten en twee drankjes
is slechts € 24,50. Het eten wordt geserveerd tussen
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De
film start om 20.30 uur.
(Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief maaltijd te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)

‘L
LOVING
VINCENT
THE GLASS
CASTLE
★★★★ ‘Vooral veerkracht en
vergevingsgezindheid valt op’NRC

KLEINE IJSTIJD

★★★★ ‘Zachtmoedige, lieve
film’ de Volkskrant

oving Vincent’ is een uniek project
over het leven en de mysterieuze dood
van Vincent van Gogh: het is de eerste
compleet geschilderde speelfilm ter wereld. De
grote publieksfavoriet van de vijfde editie van
Filmfestival Hilversum!
Net wanneer Vincent succes begint te krijgen,
pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege zijn geestelijke
gezondheid of problemen met zijn broer? Was het
een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen
voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord?
Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode,
gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents
dood te ontrafelen.
De verschillende mensen (allemaal geschilderd

I

nnemend biografisch drama, gebaseerd op
de gelijknamige bestseller-memoires van
schrijfster Jeannette Walls. Zij groeide op
in een unieke familie met een kunstenares als
moeder (Naomi Watts - ‘Mulholland Drive’) en
een excentrieke vader (Woody Harrelson – ‘True
Detective’) die zijn kinderen een fantasiewereld
beloofde ter afleiding van hun armoede.
Samen met deze ouders en haar broer en zussen
leeft Jeanette een bewogen nomadenbestaan. Altijd
op de vlucht en immer zonder geld. Uiteindelijk weten

N

ieuw Nederlands drama van Paula van
der Oest (‘Tonio’), met een droomcast
met onder anderen Monic Hendrickx,
Johan Heldenbergh en Ariane Schluter. Een
groep oude vrienden en ex-muzikanten en hun
aanhang komt een weekend bij elkaar om hun
goede vriend en held Kas te herdenken en zijn
as te verstrooien.
De charismatische Kas, zanger en voorman van
de ruige garageband waar ze allemaal in speelden,
is zeven maanden daarvoor overleden. Als oudste
van de groep was Kas een inspirator, rolmodel en
vertrouwensfiguur voor iedereen. Inmiddels zijn de
vrienden rond de vijftig jaar en is het leven niet voor
iedereen geworden wat ze ervan hadden verwacht.

‘W
WHITE SUN

hite Sun’ is een krachtig pleidooi
voor meer tolerantie in het huidige
Nepal en om de verdeeldheid te
overwinnen die is blijven bestaan na tien jaar
burgeroorlog.
In 2006 kwam er in Nepal een einde aan tien
jaar burgeroorlog. Als voormalig strijder Chandra
na tien jaar in zijn geboortedorp terugkeert, merkt
hij dat de sociale veranderingen waarvoor hij heeft
gevochten nog niet zijn doorgedrongen in zijn dorp
hoog in de bergen.
Zijn vader Chitra, een trouwe royalist, is boven
in zijn slaapkamer overleden. Onderweg met het lijk

door Van Gogh) die hij tijdens zijn reis ontmoet,
hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de
waarheid over de getroebleerde Vincent te achterhalen. Gaandeweg schildert de film een fascinerend
portret van Van Gogh die tijdens zijn leven amper
erkenning vond.
In 65.000 frames, met de hand geschilderd door
meer dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek
als Van Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs
inspirerende schilderijen tot leven.
VK 2017 95 min. Regie Hugh Welchman en
Dorota Kobiela Met Saoirse Ronan, Helen
McCrory, Aidan Turner
HELE MAAND DOOR 9at

de kinderen zich een voor een te onttrekken aan hun
overheersende ouders en vinden ze hun eigen weg.
Beïnvloed door haar disfunctionele en alcoholische
vader besluit Jeannette met een vurige vastberadenheid om op haar eigen manier succesvol te worden.
VS 2017 127 min. Regie Destin Daniel Cretton
Met Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi
Watts
T/M 13 NOVEMBER 3gah

Ondanks de tragische aanleiding belooft de reünie
als vanouds gezellig, chaotisch en met drank overgoten te worden. Tot Lo met de 26-jarige Delphina
verschijnt. De onbevangen Delphina legt met haar
nieuwsgierigheid onbewust maar pijnlijk iedereens
onvolkomenheden bloot. De uitgelaten sfeer maakt
plaats voor ruzies en diep begraven geheimen uit
het verleden, waardoor de vriendschap hevig op de
proef worden gesteld.
Nederland 2017 81 min. Regie Paula van der
Oest Met Monic Hendrickx, Hannah Hoekstra,
Ariane Schluter, Cees Geel, Anniek Pheifer,
Johan Heldenbergh
T/M 10 NOVEMBER 3ht

naar de crematieplaats raakt Chandra slaags met
zijn broer Suraj, waardoor de kist halverwege de
berg komt vast te zitten. Chandra zoekt hulp bij de
politie, voormalige strijdmakkers en andere dorpelingen, maar vangt telkens bot. Hij wordt voortdurend
argwanend bejegend. Het collectieve oorlogstrauma
openbaart zich in persoonlijke wrijving.
Nepal, VS, Qatar, Nederland 2016 89 min.
Regie Deepak Rauniyar Met Dayahang Rai,
Asha Maya Magrati
T/M 15 NOVEMBER 4

DINSDAG 21 NOVEMBER 19.30 UUR

M

urat Isik (İzmir, 11 september 1977)
is een Nederlandse schrijver en jurist
van Zaza-Turkse afkomst. Isik studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van
Amsterdam en San Francisco State University.
Tijdens de Juni Kunstmaand 2007 won hij voor
zijn korte verhaal ‘De
purperen citroen’ de
verhalenprijs. Dit verhaal is door regisseur
Thomas Bijsterbosch
omgezet naar een
theaterstuk. In 2011
kreeg Isik de El Hizjra
Literatuurprijs voor
het korte verhaal ‘De
laatste reis’.
In 2012 kwam zijn eerste roman
uit, ‘Verloren Grond’, waarvoor hij
de Bronzen Uil Publieksprijs kreeg.
‘Verloren Grond’ vertelt de familiegeschiedenis van zijn ouders in
Oost-Turkije. In 2017 verscheen
zijn tweede, uiterst succesvolle
roman ‘Wees Onzichtbaar’.
Dit warme en ontroerende
familieverhaal speelt zich af

in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer, waar Isik is
opgegroeid.
Murat Isik wordt geïnterviewd door Arjo Klamer,
hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De keuzefilm van Murat Isik - die we aansluitend
om 21.00 uur vertonen - is ‘The Perks of being a
Wallflower’.

THE PERKS OF
BEING A WALLFLOWER

★★★★ de Volkskrant

t/m 26 november

t/m 26 november

3, 5, 10 en 12 nov

10 november

5 november

7 en 21 november

2, 6, 12 en 13 nov

VS 2015 74 min. Regie James Crump Engels
gesproken, niet ondertiteld
ZONDAG 26 NOVEMBER 19.20 UUR

isney-Pixar’s ‘Coco’ is één groot muzikaal
en kleurrijk spektakel, dat families uit alle
generaties met elkaar verbindt. Ga samen
met Miguel en zijn hond Dante op een onvergetelijk avontuur naar een wereld vol knotsgekke
buitenbeentjes.
Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant
te worden. Ondanks dat muziek al generaties lang uit
zijn familie wordt geweerd, is het Miguels grootste
droom om net zo groot te worden als zijn idool,
Ernesto de la Cruz. Wanhopig bezig om zijn talent te
bewijzen, belandt Miguel op mysterieuze wijze in een
prachtige en kleurrijke wereld. Onderweg ontmoet
hij de charmante oplichter Hector en samen gaan
ze op een buitengewone reis om het echte verhaal
achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken.
Voorafgaand aan deze film is de nieuwe Disney
Feestdagen Special ‘Olaf’s Frozen Avontuur’ te zien.

I

VS 2017 120 min. Regie Lee Unkrich
VANAF 29 NOVEMBER 2a

2, 9, 16 en 24 nov

8 november

hele maand door

KUNST & FILM CRACKING THE FRAME
TROUBLEMAKERS: THE STORY OF LAND ART

“M

y new paintbrush is a caterpillar,”
zei de New Yorkse kunstenaar
Walter De Maria ooit. Daarmee
doelde hij niet op het diertje, maar op een
bulldozer met rupsbanden. De Maria was een
vertegenwoordiger van een opmerkelijke kunststroming die eind jaren 60 kwam opzetten: de
Land Art.
Niet alleen hij, maar ook Robert Smithson
en Michael Heizer wilden zich in hun creativiteit niet langer beperken tot het onbeschilderde canvas of het onbewerkte stuk steen
– zij hadden meer ruimte, meer materiaal

LAZY EYE

2

nodig. Aldus ontstond de Land Art, waarbij
zij, en ook anderen, in het zuidwesten van de VS
compromisloze werken schiepen van monumentale afmetingen die het landschap herschiepen,
daarmee de grenzen van de traditionele kunst
op revolutionaire wijze overschrijdend. Hun werk
moest de toeschouwer vooral ontzag en verbazing
inboezemen.
Aan de hand van zelden vertoond archiefmateriaal, interviews met betrokkenen en veel vanuit
de lucht gefilmde beelden brengt regisseur James
Crump deze kunstbeweging en haar aanhangers
in beeld.

In samenwerking met

edere laatste maandagavond van de maand
vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire
in Cracking the Frame: een programma met een
internationale selectie van veelgeprezen kunstfilms en films over hedendaagse kunstenaars, fotografen, muzikanten, filmmakers, designers en
schrijvers. Kortom, over mensen die het huidige
culturele landschap een ander aanzien hebben
gegeven. Cracking the Frame brengt films die
niet eerder in Nederland vertoond zijn.

GAY FILM NIGHT

P

assies en geheimen komen naar boven als
een grafisch ontwerper een weekeinde
afspreekt met een oude liefde van 15 jaar
geleden.
Dean heeft alles voor elkaar: een lekker huis,
prima werk en een fijne relatie. Maar dan is er ineens dat mailtje van zijn ex Alex die 15 jaar geleden
met de noorderzon vertrok. Dean spreekt na enige
twijfel met de nog steeds aantrekkelijke Alex af om
een weekeinde in zijn afgelegen vakantiehuis in de
woestijn door te brengen. In de hete en desolate

omgeving, maar met verkoelend zwembad, is er niets
dat hen zal afleiden van de vraag of er nog kans is
op een toekomst samen.
In dit stijlvolle drama met intelligente dialogen,
laait de passie tussen de sexy mannen snel weer op,
worden geheimen onthuld en wordt het verleden
verwerkt.
VS 2016 94 min. Regie Tim Kirkman Met Lucas
Near-Verbrugghe, Aaron Costa Ganis, Drew Barr
MA 20 NOV EN MA 18 DEC 4s

alle verwarrende en lastige situaties door dik en dun
bijstaan. ‘The Perks of Being a Wallflower’ werd geproduceerd door de makers van ‘Juno’, en is gebaseerd op het gelijknamige bestseller boek van
Stephen Chbosky.
VS 2012 102 min Regie Stephen Chbosky
Met Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller
21 NOVEMBER 21.00 UUR 3gth

DRAKEN &
DEUNTJES

België, Frankrijk 2017 62 min. Regie Arnaud
Demuynck, Rémi Durin, Anais Sorrentino,
Madina Iskhakova, Nicolas Liguori
VANAF 4 NOVEMBER 1

D

4, 11, 18 en 25 nov

’Hilversum in Gesprek’ is een initiatief van een
team enthousiaste Hilversummers, Boekhandel
Voorhoeve en Filmtheater Hilversum.
Kaarten Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als u
ook naar de film gaat, krijgt u twee euro korting op
het filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm
slechts € 14,-. Filmkaartjes zijn ook los te koop.
Op woensdag 13 december is Prof. Dr. Ben Feringa, in 2016 onderscheiden met de Nobelprijs voor
Scheikunde, te gast bij Hilversum in Gesprek.

KINDER EN FAMILIEFILMS

‘D

KANS

Programma:
19.30 – 20.30 uur Gesprek met Murat Isik o.l.v. Arjo
Klamer (60 min.)
20.30 – 21.00 uur Pauze en mogelijkheid tot het
laten signeren van boeken
21.00 uur De keuzefilm van Murat Isik: ‘The Perks
of Being a Wallflower’

V

anaf dag één is Charlie (Logan Lerman)
een klassiek buitenbeentje; razendslim,
maar op alle mogelijke manieren platgewalst door leeftijdsgenoten die vele malen mondiger zijn. Gelukkig zijn daar zittenblijver Patrick
(Ezra Miller van ‘We Need to Talk About Kevin’),
die worstelt met zijn seksuele geaardheid, en
zijn mooie, dwarse, een tikkeltje pretentieuze,
muziekbeminnende vriendin Sam (Emma Watson, ‘The Circle’, ‘Harry Potter’). Onder het motto
“Welcome to the island of misfit toys” nemen
ze hem op in een groepje alternatieve hipsters.
Deze ontroerende film behandelt de voor velen
herkenbare onderwerpen als populariteit, eerste
liefde en seks - en de echte vrienden die je tijdens

raken & Deuntjes’ bestaat uit vijf fabelachtige en muzikale korte kinderfilmpjes voor jonkvrouwen en ridders
vanaf 5 jaar.
Duik mee in de avonturenwereld van de Kleine
Koning die graag een eenhoorn als huisdier wil of
ga mee op drakenjacht met twee kleine prinsessen.
Ook ontmoeten we Eliette, een meisje van acht jaar,
dat in een land woont waar de koning muziek heeft
verboden… Zou ze samen met haar vriend de troubadour weer kunnen fluiten en zingen?

LAATSTE

met MURAT ISIK

COCO
(2D, NL)

I

n een appartement in hedendaags Syrië probeert de energieke Oum Yazan wanhopig om
haar familie bijeen te houden, terwijl het buiten bommen regent. We zien hoe de familie aan
tafel zit en iedereen zich boven het gebulder van
het oorlogsgeweld uit verstaanbaar probeert te
maken. Er zijn weinig levensmiddelen of water,
maar naar buiten gaan is levensgevaarlijk: overal
liggen scherpschutters op de loer.
Terwijl een weemoedige opa zich met zijn kleinkind vermaakt en de dochter in haar kamer met haar
vriendje flirt, plannen de bovenburen, een jong stel
met een baby, een vlucht naar Europa.
Een claustrofobische, dwingende film van een Belgische regisseur over vierentwintig uur uit het leven
van mensen die midden in een oorlogsgebied leven.
‘InSyriated’ won de Panorama Audience Award
en het Label Europa Cinemas op de Berlinale.
België, Frankrijk, Libanon 2017 85 min.
Regie Philippe Van Leeuw Arabisch
gesproken, Nederlands ondertiteld
DI 14 NOVEMBER 20.15 UUR 4gt

INSYRIATED
Voorpremière: ‘Insyriated’ is vanaf 23 november te
zien in de Nederlandse filmtheaters.
Te zien in het kader van Movies that Matter on Tour,
een landelijk film-en-debat-programma in samenwerking met Amnesty International. Iedere tweede dinsdag van de maand om 20.15 uur vertoont Filmtheater
Hilversum een film waarin een mensenrechtenkwestie
aan de orde komt.
De Hilversumse Amnesty-afdeling nodigt bij iedere film een deskundige uit die de film zal inleiden
en naderhand vragen zal beantwoorden. De film
wordt met de zaal nabesproken door [ info nog te
ontvangen…]

NIEUWE FILMS

BATTLE OF THE SEXES

D

e makers van ‘Little Miss Sunshine’ zijn terug met een film over tenniskampioenen
Billie Jean King (Emma Stone) en Boggy
Riggs (Steve Carell), die in 1973 de strijd der
seksen uitvechten op het tennisveld.
De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen
de nummer één van de wereld Billie Jean King en
ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs werd
het meest bekeken sportevenement aller tijden. Als

product van de tijdgeest bracht de wedstrijd een
wereldwijde discussie over seksegelijkheid op gang.
Ook bracht hij de feministische beweging in een
stroomversnelling.
King en Riggs, gevangen in alle media-aandacht,
stonden lijnrecht tegenover elkaar in de discussie.
Buiten de tennisbaan vochten ze allebei een nog
veel persoonlijkere en complexere strijd. Met een
ondersteunende man die haar aanmoedigde in haar

LA NOVIA DEL DESIERTO

I

n 1840 trok Deolinda Correa samen met haar
pasgeboren kind de Argentijnse woestijn bij
San Juan in op zoek naar haar echtgenoot.
Dorst velde haar, maar het kind overleefde
wel doordat de overleden moeder wonderlijk

genoeg melk bleef geven. Deze volkslegende
ligt ten grondslag aan dit speelfilmdebuut van
het Argentijnse regisseursduo Cecilia Atán en
Valeria Pivato, die ook samen tekenden voor
het scenario.

D

DAPHNE

e roodharige en goedgebekte Daphne is 31
jaar oud; te jong om zich
te settelen, maar te oud om
doelloos te leven in het hedendaagse Londen. Lange nachten, overmatig drankgebruik
en verschillende minnaars zijn

★★★★ NRC
★★★★ Trouw
★★★★ Het Parool

strijd voor gelijke beloning, moest de op haar privacy
gestelde King ook nog in het reine komen met haar
eigen seksualiteit. En Riggs zette zijn nalatenschap
en reputatie op het spel om nog één keer het succes
uit het verleden te kunnen beleven. Samen zorgden
ze voor een spektakel dat veel verder reikte dan de
tennisbaan: het was voer voor woordenwisselingen
tussen mannen en vrouwen in slaapkamers en vergaderruimtes over de hele wereld.
‘Battle of the Sexes’ werd geregisseerd door het
echtpaar Jonathan Dayton en Valerie Faris, die eerder
verantwoordelijk waren voor feelgoodfilm ‘Little Miss
Sunshine’. Het scenario werd geschreven door Simon
Beaufoy, die in 2009 een Oscar won voor het script
van ‘Slumdog Millionaire’. Natuurlijk zag hij in de
sportwedstrijd tussen een man en een vrouw – die
destijds door 90 miljoen (!) mensen werd bekeken –
een dankbaar onderwerp voor een actuele film over
sport, relaties en seksisme.
VK, VS 2017 121 min. Regie Jonathan Dayton,
Valerie Faris Met Emma Stone, Steve Carell,
Elisabeth Shue, Sarah Silverman, Alan Cumming,
Andrea Riseborough
VANAF 22 NOVEMBER 1t

De 54-jarige Teresa (Paulina García) heeft decennialang als inwonend huishoudster in Buenos Aires
gewerkt. Van de ene op de andere dag verdwijnt het
fundament onder haar bestaan als de familie het huis
verkoopt. Ze accepteert zonder nadenken een betrekking in het ver weg gelegen San Juan. Onderweg gaat
het mis: ze raakt haar koffer met al haar bezittingen
kwijt. Dan ontmoet ze de rondreizende handelaar El
Gringo en samen trekken ze de woestijn door op zoek
naar haar spullen. Voor het eerst ervaart Teresa een
leven dat ze nooit eerder gekend heeft.
De hoofdrol wordt vertolkt door Paulina García, die in 2013 furore maakte met de titelrol in het
veelbekroonde ‘Gloria’. ‘La novia del desierto’ werd
geselecteerd voor de officiële selectie van Un Certain
Regard op het filmfestival van Cannes 2017 en werd
genomineerd voor de Gouden Camera.

DOCUMENTAIRES
NO PLACE FOR A REBEL

D

e documentaire ‘No Place For A Rebel’
verbeeldt de wrange strijd van voormalige Oegandese rebellen die na hun terugkeer in de samenleving willen breken met het
verleden. Maar thuis komen ze bij een familie
die niet meer van hen is, in een gemeenschap
waar ze zich niet thuis voelen en niet begrepen
worden.
Zestien jaar nadat Opono Opondo als kind werd
ontvoerd door de LRA (Verzetsleger van de Heer), het
rebellenleger van Joseph Kony, keert hij terug naar
huis. Hij is dan een volwassen oorlogscommandant
die wist te ontsnappen en het leger te verlaten. Nu
moet hij zijn plek in de burgermaatschappij zien te
vinden. Als hij geconfronteerd wordt met een internationale rechtszaak tegen een voormalige kameraad
die ook als kind was ontvoerd, onderneemt hij een
moedige poging om zijn eigen lot te beïnvloeden.
Daarbij balanceert hij op de dunne scheidslijn tussen
slachtoffer en dader.

I

n het land waar nagenoeg geen enkele familie
gevrijwaard is gebleven van Stalins terreur, is
nooit iemand veroordeeld voor de misdaden
begaan onder zijn bewind.
Is Stalin een held die de Sovjet-Unie naar de overwinning heeft geleid? Of is hij een moordenaar die
miljoenen slachtoffers onder de eigen bevolking heeft
gemaakt? Tot op de dag van vandaag zijn de inwoners
van het huidige Rusland diep verdeeld over hoe om
te gaan met de erfenis uit dit verleden.

DE
RODE
ZIEL

Argentinië 2017 78 min. Regie Cecilia Atán,
Valeria Pivato Met Paulina García, Claudio Rissi
VANAF 23 NOVEMBER 1t

PRINCE, SIGN O’ THE TIMES

‘S

ign o’ the Times’, een geweldig concert
dat de boeken is ingegaan als een muzikaal spektakel, keert na dertig jaar
terug naar de filmtheaters. Een unieke mogelijkheid om de talenten van Prince te bewonderen,
samen met alle fans over de hele wereld. In 1987
heeft Prince het concert “Sign o’ the times”
zelf geregisseerd tot een uniek filmconcert. De
muziek knalt van het scherm in deze geweldige
digitaal gerestaureerde concertfilm.
1987 is het jaar waarin Prince van ‘Sign
o’ the Times’, het album dat een van zijn
grootste meesterwerken zou worden, een
concertfilm creëerde. Een onmisbare film:
84 explosieve minuten van energie, die
zijn charisma als entertainer tonen, ondersteund door een gloednieuwe band.

Verenigd Koninkrijk 2017 90 min. Regie
Peter Mackie Burns Met Emily Beecham,
Geraldine James
3, 6 EN 7 NOVEMBER 3aht

‘P

PETIT
PAYSAN

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

A

cht jaar geleden stuitte regisseur Daan
Jongbloed op een vervallen boerderij.
Tot zijn verbazing bleek de 97-jarige
boer Peer er te wonen. De stilte en soberheid waar Peer in leeft, fascineerde Daan
enorm.
Daan ziet een romantisch boertje in een
schilderachtige omgeving. Maar voor Peer
is zijn leven realiteit. Waarom leeft deze
boer zijn leven zoals hij het leeft? Wie is
Peer en wat gaat er in hem om? Acht
jaar lang blijft Daan terugkomen in een
poging Peer en zijn belevingswereld te

BOER
PEER

VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE

D

e verfilming van de geliefde debuutroman van de Vlaamse schrijfster Griet Op
de Beeck. Een film over obstakels die
bergen worden en over durven kiezen voor je
eigen geluk.
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze
is een rots in de branding voor haar puberende
nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede
glimlach en overdosis begrip, groeit een
knagende eenzaamheid.
Van ‘Vele hemels boven de zevende’ zijn in Nederland sinds de

Frankrijk 2017 90 min. Regie Hubert Charuel
Met Jean-Paul Charuel, Swann Arlaud, Sara
Girauddeau, Bouli Lanners
VANAF 23 NOVEMBER 3a

begrijpen. Voorzichtig laat Peer de filmmaker toe in
zijn eenzame leven en pijn uit het verleden.
In juli van dit jaar verongelukte Peer in zijn woonplaats. Hij heeft de film nog kunnen zien en gaf Jongbloed toestemming hem voor anderen te vertonen.
‘Prachtige beelden en weinig tekst... op indringende wijze toont Jongbloed het eenvoudige boerenleven’, aldus Trouw. ‘Boer Peer’ ging in september
in première op het Nederlands Film Festival 2017.
Nederland 2017 40 min. Regie Daan Jongbloed
VANAF 2 NOVEMBER
Korte film / kaartjes zijn € 5,00

FILM EN LITERATUUR
verschijning in 2013 al meer dan 260.000 boeken
verkocht. Onlangs verscheen Op de Beecks nieuwste
roman ‘Het beste wat we hebben’, het eerste deel
van een triologie.

‘De rode ziel’ ontbloot de psyche van de hedendaagse Rus en toont daarmee een wereld vol
tegenstrijdigheden. In een mozaïek van portretten
van gewone Russen, jong en oud, wisselen verhalen
van overwinning en pijn elkaar af. Trotse verhalen
over hoe het land onder het communistisch ideaal
floreerde, staan lijnrecht tegenover pijnlijke herinneringen aan honger, geweld en verraad. Niet zelden
blijken deze paradoxale zienswijzen zich genesteld
te hebben in één persoon. Worstelingen met het
verleden vormen een schril contrast met het heldhaftige beeld van een land vol overwinnaars dat wordt
uitgedragen door de huidige staat. Jessica Gorter
probeert vanuit dit complexe perspectief geen moreel
standpunt in te nemen, maar zoekt juist de verbanden
tussen angsten en wreedheden enerzijds en trots en
idealen anderzijds. Gaandeweg ontvouwt zich een
beeld van mensen in een land in verwarring, waar
men de jeugd houvast lijkt te willen bieden aan de
les dat trots belangrijker is dan herinnering.
“Het Rode rijk bestaat niet meer, de Rode mens
nog wel. Die duurt voort.” Svetlana Alexijevitsj
Nederland 2017 92 min. Regie Jessica Gorter
Documentaire
23 EN 28 NOVEMBER

een welkome afleiding van de vraag wat ze
nou eigenlijk wil. Een onverwachte gebeurtenis dwingt haar langzaam maar zeker om haar
leven onder ogen te zien, maar daarbij is een
confrontatie met zichzelf wel onvermijdelijk.
In dit grappige en emotionele drama met een
heerlijk randje zwarte humor, volgt de camera Daphne op de voet, daarbij de subtiele emoties vangend
van de weerbarstige, vuilbekkende en toch kwetsbare
dertiger en de nuances van de ongedefinieerde, maar
herkenbare wereld om haar heen.

etit Paysan’ is een onconventionele en
aangrijpende thriller over een wanhopige melkveehouder die vastbesloten
is zijn kudde te beschermen.
Pierre, dertig jaar oud en pas afgestudeerd aan de
landbouwschool, houdt melkkoeien. Zijn hele leven
staat in het teken van zijn boerderij, van zijn zus de
veearts en van zijn ouders van wie hij de boerderij
heeft overgenomen. Wanneer in Frankrijk de eerste
tekenen van DHF (gekkekoeienziekte) opduiken, ontdekt Pierre dat één van de koeien in zijn stal besmet is.
Hij kan zich er niet mee verzoenen dat hij zijn koeien
hierdoor kwijt zal raken en gaat tot het uiterste om
ze te redden. Maar hiermee gaat hij wel een stap
te ver en laat zijn zus nou net degene zijn die daar
achter komt…

Nederland 2017 76 min. Regie Maartje
Wegdam, Ariadne Asimakopoulos.
Engels en Acholi gesproken, Nederlands
ondertiteld Documentaire
12 EN 14 NOVEMBER 4

VS 2017 84 min. Regie Prince Met
Prince, Sheila E.
VRIJDAG 24 NOV 2
Tickets: € 12,50
Cinevilleticket: € 5,00 toeslag

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

M

et Exhibition on Screen vertonen we
‘Canaletto en de Kunst van Venetië’,
een indrukwekkende reis naar het
leven en de kunst van de beroemde schilder
Giovanni Antonio Canal - beter bekend als Canaletto. Geen kunstenaar ving de essentie en
de allure van Venetië beter dan deze schilder.
De opmerkelijke verzameling van meer dan 200
schilderijen, tekeningen en afdrukken biedt een
ongeëvenaard inzicht in het kunstenaarschap van
Canaletto en zijn tijdgenoten, en in het toenmalige
Venetië dat hij meesterlijk vastlegde. De film biedt
ook de kans om bij twee officiële koninklijke residenties - Buckingham Palace en Windsor
Castle – binnen te stappen en meer
te weten te komen over de kunstenaar en over de man die Canaletto
in Groot-Brittannië introduceerde,
Joseph Smith.
Geleid door de curatoren
van The Royal Collection Trust
en toonaangevende experts in
de Venetiaanse geschiedenis, is
de film niet alleen een gewel-

dige manier om de tentoonstelling te zien, maar
ook de mogelijkheid om dichter bij Canaletto en bij
het Venetië van begin achttiende eeuw te komen.
GB 2017 85 min. Regie David Bickerstaff
Engels gesproken en Nederlands
ondertiteld
26 EN 27 NOVEMBER

I

nternationale topexposities zijn er het hele
jaar door, maar vaak ontbreekt de tijd om ze
te gaan bezoeken. Exhibition On Screen brengt
in samenwerking met topmusea en kunstinstituten spraakmakende tentoonstellingen naar
het witte doek.
Kijkers lopen niet alleen door de tentoonstelling,
ze krijgen ook boeiende informatie aangeboden in
interviews met curatoren, kunstenaars en restauratoren. De Exhibition On Screen films bieden een
meeslepende, filmische reis langs ’s werelds meest
geliefde kunst en hun makers. En nu dus ook gewoon
vanuit de comfortabele bioscoopstoel in mediastad
Hilversum.

België 2017 119 min. Regie Jan Matthys
Met Brit Van Hoof, Koen de Graeve, Sara de
Roo, Peter Seynaeve, Viviane de Muynck
VANAF 30 NOVEMBER 3st
Voorpremière zondag 26 nov om 11.30 uur in
samenwerking met Boekhandel Voorhoeve. De
film wordt ingeleid door een medewerker van
Voorhoeve. Ook alvast te zien op 29 nov.

3

Popronde doet Filmtheater
Hilversum aan!

D

e Popronde is het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland. Voor opkomende
bands en artiesten is de Popronde dé mogelijkheid om zich buiten de eigen regio te presenteren
en in korte tijd veel podiumervaring op te doen.
Op zondag 12 november komt de Popronde weer
naar mediastad Hilversum en zal ook Filmtheater
Hilversum aandoen. In onze blauwe zaal staan twee
optredens gepland.

16.00 uur: HEBE

N

ederlandse singersongwriter met jazzy stem. Hebe’s warme
stemgeluid creëert een
sfeer die tegelijkertijd
opbeurend en melancholisch is. Ondersteund
door een filmische sound en bijbehorende visuals is
haar show een totaalbeleving.

BLADE

DO

2 NOVEMBER

DO

9 NOVEMBER

DO

16 NOVEMBER

DO

23 NOVEMBER

De toegang is gratis, dus kom vooral van deze bijzondere live acts genieten!
Beide concerten duren zo’n 45 minuten en zijn gratis toegankelijk! In- en uitloop tijdens de concerten is
mogelijk Naast het Filmtheater doet de Popronde nog
vele andere locaties in Hilversum aan die dag. O.a. in De
Vorstin, The Skiff en Soulkitchen staan mooie optredens
gepland. Voor het volledige programma en alle locaties
zie www.popronde.nl/steden/hilversum
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19.00 uur: Moon Moon Moon

ongs geschreven en
opgenomen in het
huis van Mark Lohman,
door Mark Lohman, met
akoestische gitaar en
niet-bestaande geluiden.
Live ondersteund door
een band, die een extra dimensie aan de mooie
Eels-achtige liedjes geeft.

DOUBLE

BILL!

“I

met de mogelijkheid om de opvolger van regisseur
Dennis Villeneuve, met Ryan Gosling én Harrison
Ford, erachteraan te zien voor een complete existentialistische sci-fi neo-noir double bill ervaring.

Blade Runner (1982)

Blade Runner 2049 (2017)

I

n ‘Blade Runner 2049’
ontdekt een nieuwe ‘blade runner’, politieagent K,
een lang verborgen geheim
dat totale chaos kan veroorzaken. K’s ontdekking leidt
tot een speurtocht naar de
voormalige ‘blade runner’
Rick Deckard, die al dertig
jaar vermist wordt.
Denis Villeneuve (163 min
ZO 19 NOV 20.40 UUR

4g

★★★★★ de Volkskrant
★★★★★ VPRO/Cinema.nl
★★★★★ The Guardian

WORDT VERWACHT
THE KILLING
OF A SACRED
DEER
★★★★ The Guardian

D

e langverwachte opvolger van ‘The Lobster’
van regisseur Yorgos Lanthimos. Een verontrustende, enge en intrigerende wraakthriller
over een tiener die het leven van een briljante chirurg
ontregelt. Wederom met een hoofdrol voor Colin
Farrell (‘Phone Booth’, ‘Total Recall’).

Steven (Farrell) is een charismatische chirurg die een tienerjongen onder zijn hoede neemt. Langzaamaan verstoort
de jongen de dagelijkse gang van zaken in het leven van
Steven en zijn familie. De situatie wordt steeds zorgwekkender en dreigender totdat er maar één afloop mogelijk
is: een ondenkbare opoffering.
‘The Killing Of A Sacred Deer’ is, in tegenstelling tot
eerder werk van Lanthimos, niet opgebouwd als een
losse verzameling absurdistische momenten. De film kent
juist de strakke opbouw van een wraakthriller – maar
wel van een heel eigenaardige soort – met metafysische
elementen. Een topcast maakt de film af. Farrell heeft aan
Nicole Kidman als zijn vrouw een fantastische tegenspeler.
VK, Ierland 2017 109 min. Regie Yorgos
Lanthimos Met Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Alicia Silverstone
VANAF 29 NOVEMBER 4g

Kom dans met mij
en ervaar
wat
muziek
en
beweging
met jou doet!
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Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

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

floris
catering & traiteur
www.f loriscatering.nl
info@floriscatering.nl
06 - 45 30 02 98
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sophierodrigues.com 06 15 03 81 27

ZA

4 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:00
15:40
15:55
16:45
17:35
17:55
19:00
19:25
19:45
21:00
21:20
21:35

Draken & Deuntjes
Loving Vincent
Walk With Me
Dikkertje Dap
Un Beau Soleil Interieur
Oude Liefde
Victoria and Abdul
Down to Earth
White Sun
Oude Liefde
Loving Vincent
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Le Fidèle
Un Beau Soleil Interieur

ZO

5 NOVEMBER

11:00
11:15
11:30
12:20
13:20
13:45
14:15
15:05
15:25
16:10
17:00
17:25
18:40
18:55
19:15
20:35
20:50
21:15

Draken & Deuntjes
Loving Vincent
Victoria and Abdul
Walk With Me
Kleine IJstijd
Dikkertje Dap
Un Beau Soleil Interieur
Loving Vincent
Oude Liefde
Le Fidèle
Tulipani
White Sun
Un Beau Soleil Interieur
Loving Vincent
Oude Liefde
The Glass Castle
Le Fidèle
Borg / McEnroe

MA

6 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:25
15:45
16:00
17:15
17:40
18:45
19:00
19:15
20:30
20:55
21:15

Un Beau Soleil Interieur
Oude Liefde
Loving Vincent
White Sun
Daphne
The Glass Castle
Liefde is aardappelen
Boer Peer
Kleine IJstijd
Loving Vincent
Oude Liefde
Un Beau Soleil Interieur
Le Fidèle
Daphne

DI

7 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:20
15:40
16:00
17:15
17:30
18:45
19:05
19:30
20:45
21:00
21:25

White Sun
Loving Vincent
Oude Liefde
Un Beau Soleil Interieur
Daphne
Le Fidèle
Victoria and Abdul
A Mindful Choice
Oude Liefde
Loving Vincent
Un Beau Soleil Interieur
The Glass Castle
Le Fidèle
Kleine IJstijd

WO

8 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
14:50
15:40
15:55
16:50
17:20
18:45
19:00
19:15
20:40
20:55
21:15

Draken & Deuntjes
Un Beau Soleil Interieur
Loving Vincent
Oude Liefde
Dikkertje Dap
The Glass Castle
Kleine IJstijd
Manifesto
Un Beau Soleil Interieur
Loving Vincent
Oude Liefde
The Square
Le Fidèle
The Glass Castle

ZO

19 NOVEMBER

ZO

Loving Vincent
Draken & Deuntjes
Dikkertje Dap
Liefde is aardappelen
Loving Vincent
Oude Liefde
The Square
Popronde 2017: HEBE
Un Beau Soleil Interieur
No Place for a Rebel
Le Fidèle
Popronde 2017:
MoonMoonMoon
19:35 Loving Vincent
20:50 The Square
21:10 Un Beau Soleil Interieur
21:30 Tulipani

11:00
11:15
11:30
12:40
13:20
13:45
14:00
15:15
15:40
16:00
17:25
18:20
18:40
19:20
20:40
20:55
21:15

Dikkertje Dap
Walk With Me
C’est La Vie!
Draken & Deuntjes
Un Beau Soleil Interieur
Loving Vincent
Oude Liefde
Happy End
C’est La Vie!
The Square
Loving Vincent
Blade Runner (The final cut)
C’est La Vie!
Un Beau Soleil Interieur
Blade Runner 2049
The Square
Happy End

MA

13 NOVEMBER

MA

20 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:25
15:55
16:25
18:30
19:00
19:35
20:30
20:55
21:30

Un Beau Soleil Interieur
The Square
Loving Vincent
Liefde is aardappelen
Oude Liefde
The Glass Castle
Oude Liefde
Loving Vincent
Un Beau Soleil Interieur
The Square
Le Fidèle
White Sun

DI

14 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:40
16:15
16:30
17:35
18:35
18:50
19:05
20:30
21:00
21:20

Happy End
The Square
C’est La Vie!
Un Beau Soleil Interieur
Oude Liefde
Victoria and Abdul
Boer Peer
Loving Vincent
Happy End
C’est La Vie!
The Square
Gay Film Night: Lazy Eye
Un Beau Soleil Interieur

11:00 Draken & Deuntjes
11:15 Exhibition on Screen:
Canaletto &
The Art Of Venice
11:30 Film&Literatuur:
Vele Hemels Boven de Zevende
12:25 Dikkertje Dap
13:20 Loving Vincent
14:00 C’est La Vie!
14:15 La Novia del Desierto
15:15 Happy End
15:55 The Square
16:15 Battle of the Sexes
17:25 Walk With Me
18:35 Petit Paysan
18:50 C’est La Vie!
19:20 Cracking the Frame:
Troublemakers:
The Story of Land Art
20:25 Battle of the Sexes
20:55 Happy End
21:10 Victoria and Abdul

DI

21 NOVEMBER

11:00
11:15
12:35
13:00
13:20
14:15
15:15
16:00
16:15
17:55
18:20
19:00

13:30
13:45
15:25
15:40
16:15
17:25
18:20
18:45
19:05
20:15

Loving Vincent
Un Beau Soleil Interieur
Oude Liefde
The Square
Le Fidèle
No Place for a Rebel
Loving Vincent
Oude Liefde
Un Beau Soleil Interieur
Movies that Matter:
Insyriated
20:45 The Square
21:00 Le Fidèle

WO

15 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
14:50
15:45
16:30
16:45
17:40
18:30
18:45
19:00
20:30
20:45
21:15

Draken & Deuntjes
Oude Liefde
The Square
Dikkertje Dap
Loving Vincent
White Sun
Victoria and Abdul
Boer Peer
Oude Liefde
Un Beau Soleil Interieur
C’est La Vie!
The Square
Le Fidèle
Happy End

13:30
13:45
14:00
15:25
15:55
16:15
17:20
18:45
19:00
19:30

Loving Vincent
Happy End
C’est La Vie!
Un Beau Soleil Interieur
Le Fidèle
The Square
A Mindful Choice
Oude Liefde
C’est La Vie!
Hilversum in Gesprek
met Murat Isik
20:45 The Square
21:00 The Perks of Being
a Wallflower
21:15 Happy End

WO

22 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
14:50
16:15
16:30
16:45
18:45
19:00
19:15
20:45
21:15
21:30

Draken & Deuntjes
The Square
C’est La Vie!
Dikkertje Dap
Happy End
Le Fidèle
Oude Liefde
Loving Vincent
C’est La Vie!
Happy End
The Square
Battle of the Sexes
Un Beau Soleil Interieur

Abonnee worden van onze Filmkrant?
Woon je binnen Hilversum dan is deze service gratis.
Voor abonnees buiten Hilversum vragen we een bijdrage van €12,-.

n
n

Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

MA

27 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:45
16:15
17:00
18:30
18:45
19:00

La Novia del Desierto
Loving Vincent
C’est La Vie!
Petit Paysan
The Square
Happy End
Oude Liefde
La Novia del Desierto
C’est La Vie!
Exhibition on Screen:
Canaletto &
The Art Of Venice
20:15 The Square
20:45 Happy End
21:00 Battle of the Sexes

DI

28 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:20
15:55
16:15
17:15
18:30
18:30
18:45
19:00
20:45
21:15

Petit Paysan
Happy End
C’est La Vie!
De Rode Ziel
Battle of the Sexes
The Square
Boer Peer
Film&Food: The Party
Happy End
La Novia del Desierto
C’est La Vie!
The Square
Battle of the Sexes

WO

29 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:00
15:25
16:15
17:15
17:30
18:30
18:55
19:15
20:55
21:10
21:25

Draken & Deuntjes
La Novia del Desierto
C’est La Vie!
COCO
Petit Paysan
Happy End
Loving Vincent
Boer Peer
Battle of the Sexes
C’est La Vie!
Happy End
The Square
Vele Hemels Boven de Zevende
The Killing of a Sacred Deer

Mail je adres naar:info@filmtheaterhilversum.nl

05/04/17 12:17
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Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Zondag 12 november

t’s too bad she won’t live! But then again,
who does?” Na vijfendertig jaar is er met
‘Blade Runner 2049’ een vervolg op Ridley
Scott’s classic sci-fi noir. Daarom vertonen wij eenmalig de originele ‘Blade Runner’ – The Final Cut’

E

Wij accepteren alleen pin!

Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466
Entreeprijzen: Normaal €8,50 65-plus €7,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 €6,50 Kinderfilms €6,50 Matinees ma t/m vr €7,00 Cineville €19,95 per maand

RUNNER

en machtige onderneming heeft zich
toegelegd op het ontwikkelen van androïden om
te dienen als werkslaven in
koloniën op andere planeten. Na een opstand waarbij
‘replicants’ mensen hebben
gedood, worden ze op aarde illegaal verklaard. Een
speciale politie-eenheid, de
‘blade runners’, is getraind
om replicants op te sporen en voor eeuwig met
pensioen te sturen.
Ridley Scott (117 min)
ZO 19 NOV 18.20 UUR 3gat

PROGRAMMA
2 t/m 29 NOVEMBER 2017

05/04/17 12:17

Filmtheater-Hilversum

Vivaldipark 70
Hilversum
Middenweg 81-F
Nederhorst den berg
Postbus 290
1200 AG Hilversum
telefoon 0294-25 24 47
035-623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com

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

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

@FilmHilversum
filmtheaterhilversum
info@ filmtheaterhilversum.nl

