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OPENINGSFILM

LOVING VINCENT
Zie pag. 3

5 oktober t/m 1 november 2017

HERFSTVAKANTIE
MET CINEKID

KLEINE IJSTIJD
DE NIEUWE FILM VAN
PAULA VAN DER OEST

Zie pag. 3

LEKKER VROEG OPEN
MET EXTRA VEEL KINDERFILMS!

MANIFESTO

D

ertien keer Cate Blanchett die fragmenten
uit beroemde twintigste-eeuwse (kunst)
manifesten – van Claes Oldenburg tot
Dogma – virtuoos tot leven brengt. Grotendeels
gefilmd in architectonische mijlpalen en monumenten rondom Berlijn.
Een keurige moeder bidt aan tafel voor de lunch,
terwijl haar zoons en echtgenoot ongeduldig luisteren. “Ik ben voor een kunst die je aantrekt, zoals een
broek; waarin gaten vallen, zoals in sokken; een kunst
die gegeten wordt als een stuk taart, of verlaten met
grote minachting, als een stuk stront.”
Deze woorden komen uit een manifest van popart-kunstenaar Claes Oldenburg uit 1961 en worden
uitgesproken door Cate Blanchett, in één van haar
dertien rollen in ‘Manifesto’, Julian Rosefeldts experimentele film waarvoor hij putte uit de statements
van meer dan vijftig kunstenaars en andere denkers.
De film, afgeleid van zijn gelijknamige multiscreenfilminstallatie, is een tour de force waarin leidende
denkbeelden over kunst en maatschappij handzaam
worden vervat in twaalf delen. De verbluffend veelzijdige Blanchett (ze speelt onder meer een zwerver,
poppenspeler, directeur en choreograaf) is in topvorm
en maakt de teksten fris en springlevend. Het geestige, onderhoudende en energieke ‘Manifesto’ is een
feest van ideeën en concepten die samen onze cultuur
vormen en bewijst dat visionaire ideeën werkelijk
tijdloos kunnen zijn.

THE GLASS CASTLE
Zie pag. 4 & 5

‘Manifesto’ was te zien als installatie op het Holland
Film Festival.
Duitsland, 2016 95 min. Regie Julian Rosefeldt
Met Cate Blanchett
5 T/M 31 OKTOBER

MET BRIE LARSON
& NAOMI WATTS

Zie pag. 3

WOENSDAG
VOORPREMIÈRE-AVOND

D

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

De voorpremières deze maand:

4 okt Du Forsvinder
		Loveless
25 okt Loving Vincent
		 White Sun
1 nov Un Beau Soleil Intérieur
		 Le Fidèle
		 Oude Liefde

11 T/M 15 OKTOBER 2017

MAGAZINE

‘L

oveless’ is de fijn gelaagde nieuwe
film van de Russische regisseur Andrey
Zvyagintsev. Een gespannen en angstaanjagend drama over de zoektocht naar een
vermist kind.
Boris en Zhenya zijn in een echtscheiding verwikkeld. Ze maken voortdurend ruzie en krijgen aan
de lopende band bezoekers over de vloer die hun
appartement willen kopen. Ze bereiden zich allebei
voor op een nieuwe toekomst: Boris met een jonge
zwangere vrouw en Zhenya met een eenvoudige man
die met haar lijkt te willen trouwen... Geen van beiden
heeft belangstelling voor Aliocha, hun twaalfjarige
zoon. Tot hij verdwijnt.
Dit cinematografische meesterwerk van de Russische regisseur Zvyagintsev (‘Leviathan’) werd op het
Filmfestival van Cannes bekroond met de Jury Prijs.

OPENINGSFILM:

LOVING
VINCENT

LOVELESS

Meer dan 25 voorpremières!
Nieuwe films van Michael Haneke, Paula van der Oest en Todd Haynes
Film & Literatuur
Live muziek in het festivalpaviljoen

Rusland 2017 127 min. Regie Andrey
Zvyagintsev Met Alexei Rosin, Maryana Spivak,
Yanina Hope

5 t/m 25 oktober 3st

VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA
VAN FILMFESTIVAL HILVERSUM

ZIE ONS FESTIVALMAGAZINE!

E

DU FORSVINDER

V

TE ZIEN OP FILMFESTIVAL HILVERSUM

1t

Voorpremière
VELE HEMELS
BOVEN DE ZEVENDE

drag van Frederik veroorzaakt werd door zijn ziekte.
Ze schakelt de hulp in van Bernard, een advocaat die
ze leerde kennen tijdens een gespreksgroep van lotgenoten. Dit is het begin van een spel van schuld en
verantwoordelijkheid. Want wie treft blaam: Frederik
of de hersentumor?
‘Du Forsvinder’ is een speelfilm van Peter Schønau Fog (‘The Art of Crying’) naar de roman van
Christian Jungersen.

D

e verfilming van de geliefde debuutroman van de Vlaamse schrijfster Griet Op
de Beeck!

Denemarken 2017 117 min. Regie Peter
Schønau Fog Met Nikolaj Lie Kaas, Michael
Nyqvist, Trine Dyrholm
5 T/M 25 OKTOBER 3gt
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. Een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen voor je eigen geluk.
Van ‘Vele Hemels Boven de Zevende’ zijn in Nederland
inmiddels al meer dan 260.000 boeken verkocht.

BORG /
McENROE
olg één van ‘s werelds grootste sporticonen Björn Borg en zijn rivaal, de jonge en
getalenteerde John McEnroe tijdens hun
legendarische duel op het Wimbledon-toernooi
van 1980. De finale werd destijds omschreven als
‘When Ice met Fire’. Dit is het verhaal van twee
legendes die de tenniswereld voor altijd hebben veranderd, met heerlijke hoofdrollen voor
Shia LeBeouf (‘American Honey’) als McEnroe
en Stellan Skarsgård (‘The Girl With The Dragon
Tattoo’) als de coach van Borg.
Het is 1980 wanneer het tennisduel van het jaar
in zicht is. De Zweed Björn Borg, nummer één op de
wereldranglijst van het herentennis, gaat het duel aan

en aantal van de beste Deense acteurs –
waaronder Trine Dyrholm (‘Kollektivet’,
‘Festen’), Nikolaj Lie Kaas (‘Men and Chicken’) en Michael Nyqvist (‘Millennium’) – schittert in dit aangrijpende drama over een schooldirecteur wiens huwelijk begint te ontrafelen
als hij een terminale diagnose krijgt.
Frederik, een gerespecteerd directeur van een
privéschool, is met zijn familie voor vakantie op Mallorca. Door zijn roekeloze rijgedrag breekt er ruzie
uit in de auto, waarbij Frederik onverwachts instort.
In het ziekenhuis wordt ontdekt dat hij al lange tijd
een hersentumor heeft.
De arts bespreekt met Frederik en zijn vrouw Mia
de mogelijke consequenties. De hersentumor van
Fredrik kan de oorzaak zijn van persoonlijkheidsveranderingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
wordt Frederik onder het oog van zijn leerlingen en
Mia, lerares op dezelfde school, gearresteerd op
verdenking van miljoenenfraude. De arrestatie veroorzaakt een schok binnen zijn gezin en de school.
Dit is iets wat niemand had verwacht.
Aan het denken gezet door vragen van de arts die
de hersentumor ontdekte, vermoedt Mia dat het ge-

met het nieuwe Amerikaanse talent John McEnroe.
De ingetogen en vriendelijke Borg wordt door de
tenniswereld op handen gedragen. De excentrieke
McEnroe is naast zijn geweldige sportprestaties vooral
bekend om zijn temperament op de tennisbaan. Beide
mannen trainen ijverig ter voorbereiding op de finale;
voor geen van beiden is verliezen een optie. Hoewel
ze meer met elkaar gemeen hebben dan men op het
eerste gezicht zou verwachten, ontwikkelt de rivaliteit
zich steeds verder en lopen de spanningen hoog
op tot het langverwachte moment daar eindelijk is.
Lees verder op pagina 2

België 2017 119 min. Regie Jan Matthys Met
Brit Van Hoof, Koen de Graeve, Sara de Roo,
Peter Seynaeve, Viviane de Muynck
DI 31 OKTOBER VANAF 18.30 UUR 3gt
‘Vele Hemels Boven de Zevende’ gaat 30 november officieel uit in Nederland, maar is dinsdag 31 oktober bij
ons alvast in voorpremière te zien in combinatie met
een heerlijke maaltijd tijdens onze Film & Food special.
De prijs voor de film, het eten en twee drankjes
is slechts € 24,50. Het eten wordt geserveerd tussen
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De
film start om 20.30 uur.
(Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief
maaltijd te koop. Cineville helaas niet geldig.)

Terwijl de hele wereld meekijkt naar de finale tussen
deze twee grootheden, spelen Borg en McEnroe
een wedstrijd waardoor de tenniswereld nooit meer
hetzelfde zal zijn.
Regisseur Janus Metz maakte eerder de bekroonde documentaire ‘Armadillo’ en regisseerde o.a. een
aflevering van de HBO-serie ‘True Detective’. ‘Borg/
McEnroe’ had de eer onlangs het prestigieuze Filmfestival van Toronto te openen en beleefde haar Nederlandse première op het PAFF (Parool Film Festival).

MAANDAG 23 oktober 19.30 UUR

met Andrea Maier

P

rof. dr. Andrea Maier (Aurich, Duitsland,
1978) is internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
en de Universiteit van Melbourne, Australië. Zij
bestudeert het verouderende lichaam en zoekt
naar behandelingen tegen veroudering, die zij
eigenlijk als een ziekte beschouwt. Ook is zij
directeur van het Royal Melbourne Hospital.

Zweden 2017 140 min. Regie Janus Metz
Pedersen Met Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård,
Sverrir Gudnason
AANSLUITEND DE HELE MAAND DOOR 1t
Vervolg van pagina 1

VICTORIA AND ABDUL

D

e nieuwste film van de regisseur van ‘Philomena’ vertelt het waargebeurde verhaal
van de buitengewone vriendschap tussen
koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim
(Ali Fazal), een jonge klerk uit India.
Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee
te werken aan de vieringen rond het gouden jubileum
van de koningin, blijkt er een klik tussen hen te zijn.
Terwijl koningin Victoria steeds meer moeite heeft
met de strenge regels die haar positie als vorstin
met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee
hechter. Hoewel de mensen en bedienden om hen
heen deze band proberen te verbreken, wordt hun
vriendschap steeds sterker en de koningin gaat de
wereld met andere ogen bekijken.

‘Victoria and Abdul’ is gebaseerd op het boek ‘Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest
Confidant’ van Shrabani Basu. Stephen Frears kennen
we als de regisseur van publieksfavorieten als ‘The
Queen’, ‘Dangerous Liaisons’ en natuurlijk ‘Philomena’. Voor zijn nieuwste film werkt hij wederom
samen met Dench (nu ook bij ons te zien in ‘Tulip
Fever’) die wederom een prachtrol neerzet als de
even vurige als kwetsbare koningin Victoria.

Andrea Maier wordt geïnterviewd door journaliste
Cisca Dresselhuys.
De keuzefilm van Andrea Maier - die we aansluitend om 21.00 uur vertonen - is ‘Youth’.

GB, VS 2017 112 min. Regie Stephen Frears
Met Judi Dench, Olivia Williams, Ruth McCabe,
Fenella Woolgar, Ali Fazal, Michael Gambon,
Simon Callow, Adeel Akhtar, Eddie Izzard
DE HELE MAAND DOOR 3d

Programma
19.30 – 20.30 uur Gesprek met Andrea Maier o.l.v.
Cisca Dresselhuys (60 min)
20.30 – 21.00 uur Pauze en mogelijkheid tot het
laten signeren van boeken
21.00 uur De keuzefilm van Andrea Maier: Youth

TULIPANI Liefde, eer en een fiets

‘T

ulipani’ is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse
boer die na de watersnoodramp van
1953 nooit meer natte voeten wil en naar ZuidItalië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen.
‘Tulipani is een oer-Hollandse film met Italiaans
temperament. Origineel en sprankelend. Heerlijke, betoverende cinema.’ Aldus het Nederlands
Film Festival.
Aan de rand van een klein Italiaans dorpje weet
de boer (Gijs Naber) op miraculeuze wijze tulpen te
kweken en zo groeit hij uit tot een levende legende.
Dertig jaar later probeert een Italiaanse politieinspecteur (Giancarlo Giannini) erachter te komen
wat er werkelijk gebeurd is, maar dat blijkt nog niet
zo makkelijk.

‘Tulipani’ is de officiële openingsfilm van de 37e
editie van het Nederlands Film Festival (NFF) dat 20
september in Utrecht van start ging. Oscarwinnaar
Mike van Diem (‘Karakter’, ‘De Surprise’) nam de regie
van ‘Tulipani’ over toen Marleen Gorris (‘Antonia’)
tijdens het filmen ziek werd en de opnames voor
langere tijd stil kwamen te liggen. Gouden Kalfwinnaar Naber (‘Penoza’, ‘De Heineken Ontvoering’,
‘Aanmodderfakker’) speelt de hoofdrol in deze Nederlands-Italiaans-Canadese coproductie. ‘Tulipani’
werd op locatie geschoten in het prachtige Puglia in
het zuiden van Italië.

Veroudering is een actueel thema. Iedereen wil
wel oud worden, maar
dan wel gezond blijven.
Maar hoe kunnen we
onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn?
In haar boek ‘Eeuwig
houdbaar – De ongekende toekomst van ons
lichaam’ ( Prometheus,
januari 2017) neemt Andrea Maier ons mee in de
wereld van de veroudering. Zij beschrijft de oorzaken
ervan, de stand van de ouderengeneeskunde en wijst
de weg in de wetenschappelijke ontwikkelingen op
dit gebied. Ze maakt haarfijn duidelijk wat we zèlf
kunnen doen om de statistiek te ontstijgen en straks
120 jaar te worden of nog veel ouder.

Maier begon haar onderzoek naar veroudering tijdens haar studie geneeskunde aan de Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg en de Universiteit van
Lübeck. Zij specialiseerde in de interne geneeskunde
aan het Leids Universitair Medisch Centrum en koos
vervolgens de subspecialisatie ouderengeneeskunde.
Na haar studie en een- summa cum laude- promotie
in 2008 aan de Rijksuniversiteit van Leiden werd ze
in 2012 hoofd van de sectie ouderengeneeskunde
en gerontologie van het VU Medisch Centrum. Op
33-jarige leeftijd werd zij benoemd tot hoogleraar
gerontologie. Hiermee werd zij de jongste hoogleraar
interne geneeskunde ooit in Nederland.

’Hilversum in Gesprek’ is een initiatief van een team
enthousiaste Hilversummers, Boekhandel Voorhoeve
en Filmtheater Hilversum. Iedere maand wordt een
bijeenkomst in het filmtheater georganiseerd waar
bekende schrijvers en wetenschappers praten over
hun boek en de thema’s en maatschappelijke onderwerpen die daarin centraal staan. Aansluitend
vertonen we een film die is gekozen door onze gast
en die qua thematiek en inhoud aansluit op het voorafgaande gesprek.
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.

Nederland, Italië, Canada 2017 90 min.
Regie Mike van Diem Met Giancarlo Giannini,
Gijs Naber, Anneke Sluiters
T/M 28 OKTOBER 3at

A MINDFUL CHOICE

I

n elk leven komt er een moment dat je je realiseert dat er meer moet zijn… Deze documentaire, gemaakt door twee Ishaya monniken, is
een krachtige en ontroerende katalysator voor
verandering. Oogstrelende camerabeelden worden gecombineerd met portretten van mensen
die je diep raken.
Greg Hopkinson en Sally Lewis, twee Ishaya monniken uit Nieuw-Zeeland, reisden de wereld rond. Ze
spraken verschillende mensen die de keuze maken
voor innerlijke rust door meditatie, ondanks hun vaak
roerige omstandigheden. Balletdansers en schrijvers,

zakenmensen, een kankerpatiënt, weeskinderen en
zwaarbeveiligde gevangenen; hun verhalen laten
zien dat innerlijke rust mogelijk is. Deze verhalen
sporen ons aan ons af te vragen: als dat mogelijk is
voor individuen, is het dan ook mogelijk voor een
gemeenschap, voor een land en zelfs de mensheid
als geheel?
Nieuw-Zeeland 2016 75 min. Regie Tony
Simpson Documentaire
DE HELE MAAND DOOR

‘W

YOUTH [La giovinezza]

T

WALK WITH ME
alk With Me’ is een prachtige cinematografische reis in de wereld
van mindfulness, waarin de wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich
Nhat Hanh centraal staat.
Hij komt oorspronkelijk uit Vietnam en heeft
mindfulness naar het Westen gebracht. Als spiritueel
leider woont hij nu in Plum Village, een leefgemeenschap in rustiek Zuid-Frankrijk, vanwaar hij samen
met andere zen-boeddhistische monniken en nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen heeft
doen uitgroeien.
‘Walk With Me’ biedt een nooit eerder vertoonde

★★★★1/ 2 De Filmkrant

toegang tot deze gemeenschap. Drie jaar lang werden
de levens van de bewoners van Plum Village gevolgd.
In hun zoektocht naar acceptatie worden ze geconfronteerd met existentiële vragen. Treed binnen in
de wereld van bewustwording.
Deze wonderlijke documentaire wordt verteld
door niemand minder dan de charismatische Oscargenomineerde Benedict Cumberbatch.
Verenigd Koninkrijk, VS, Frankrijk 2017
94 min. Regie Marc Francis, Max Pugh
DE HELE MAAND DOOR 1

wee oude vrienden, Fred en Mick (Michael
Caine en Harvey Keitel), brengen iedere
zomer door in een luxe kuuroord hoog in
de Zwitserse Alpen. Fred, een voormalig componist en dirigent, is gepensioneerd en hoewel
zijn dochter Lena hem probeert aan te sporen
zijn carrière weer op te pakken, heeft hij daar
geen enkele behoefte aan. Dit in tegenstelling
tot Mick, die nog steeds actief is als regisseur
en aan zijn laatste filmscript werkt. Het moet
zijn meesterwerk worden.
Terwijl de dagen in de spa langzaam verstrijken,

kijken beide mannen terug op hun veelbewogen
levens en geven ze ondertussen op humoristische
wijze hun ongezouten mening over de levens van hun
kinderen, de jonge studenten in Micks scriptgroepje
en de andere hotelgasten.
Italië, Frankrijk, Zwitserland, GB 2015
118 min. Regie Paolo Sorrentino Met Michael
Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda,
Paul Dano

MA 23 OKTOBER 3st

GAY FILM NIGHT

A FAMILY QUARTET

I

N ‘A Family Quartet’ volgen we Nederlands
jongste en grootste viooltalent Noa Wildschut
(geboren in Hilversum in 2001) en haar familie
in de aanloop naar haar debuutalbum bij Warner
Classics en haar internationale doorbraak.
Met haar zus Avigal deelt Noa van jongs af aan
een enorme liefde voor muziek. Beiden worden binnen het gezin gestimuleerd om het beste uit zichzelf
te halen, met als drijvende kracht moeder en tevens
vioolpedagoog Liora. Wanneer Noa’s carrière een
vlucht neemt, heeft dat zijn weerslag op het gezin.

De film van regisseur Simonka de Jong (‘The Only
Son’) laat zien hoe elk gezinslid zich moet verhouden
tot haar talent. ‘A Family Quartet’ beleeft zijn officiële
première deze maand tijdens de 37e editie van het
Nederlands Film Festival.
Nederland 2017 90 min. Regie Simonka de
Jong Documentaire
T/M 24 OKTOBER 1

LAATSTE KANS

MITTE DER WELT

P

2

7, 21 en 26 okt

8 okt

6, 8 en 9 okt

5 t/m 10 okt

5 t/m 9 okt

de hele maand door

hil woont met zijn tweelingzus Diane en
hun moeder in een klein plaatsje. Ze zijn
de buitenbeentjes van het dorp. Niet eens
doordat Phil homo is, dat is in elk geval in hun
gezin geen enkel probleem en ook niet voor zijn
beste vriendin Kat. Maar zijn moeders vrije leven
valt niet bij iedereen in goede aarde. Als het
schooljaar aanbreekt komt een nieuwe jongen
in de klas, de knappe en atletische Nicolas...
Gebaseerd op een bekroonde roman is dit een heer-

lijke film waarin de verliefdheden, onzekerheden en
verlangens van het opgroeien op frisse wijze worden
getoond, gekruid met een dosis kitsch en met een
zeer aanstekelijke cast.
Duitsland, Oostenrijk 2016 115 min. Regie
Jakob M. Erwa Met Louis Hofmann, Jannik
Schümann, Sabine Timoteo, Ada Philine
Stappenbeck, Svenja Jung
MAANDAG 16 OKTOBER 1t

LOVING
VINCENT

KUNST & FILM
CRACKING
THE FRAME

‘L

oving Vincent’ is een uniek project over
het leven en de mysterieuze dood van
Vincent van Gogh én de eerste compleet
geschilderde speelfilm ter wereld.
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, 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
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 meest inspirerende schilderijen tot leven.
‘Loving Vincent’ won al meerdere internationale
prijzen waaronder de publieksprijs op het Annecy
Internationaal Animatie Filmfestival. Met Helen McCrory (‘The Queen’) en Saoirse Ronan (‘Brooklyn’).
VK 2017 95 min. Regie Hugh Welchman en
Dorota Kobiela Met Saoirse Ronan, Helen
McCrory, Aidan Turner
VANAF 25 OKTOBER 1
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

In samenwerking met

ELIZABETH MURRAY

S

lechts vier vrouwelijke kunstenaars voor
haar werden ooit geëerd met een grote
overzichtstentoonstelling in het New Yorkse Museum of Modern Art. Elizabeth Murray
was in 2005 de vijfde. Deze film schetst een
intiem portret van deze even invloedrijke als
baanbrekende kunstenaar die haar hele leven
de kunst van het schilderen trouw is gebleven,
ook in de jaren dat werken met doek en verf uit
de mode was geraakt.
Murray, in 1940 geboren in Chicago, schreef zich
op haar achttiende in aan de Kunstacademie van
Chicago. Ze wilde commercieel tekenaar worden,
maar toen ze op een dag overweldigd werd door
een stilleven van Cézanne, besefte ze dat ze ook
schilder kon worden. En dat werd ze, in een unieke
stijl die het abstracte combineert met een narratief,
die post-minimalistisch en neo-expressionistisch is.
Aan het woord komen collega-kunstenaars, curators, familie en vrienden, doorsneden met fragmenten uit haar dagboeken, voorgelezen door Meryl
Streep. Murray zelf overleed in 2007.

VS 2016 60 min. Regie Kristi Zea Engels
gesproken/ niet ondertiteld
MAANDAG 30 OKTOBER 20.35 UUR
Iedere 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. De film wordt ingeleid door Brand Berghouwer,
fotograaf en programmamaker van het Kenniscafé
van de Volkskrant en De Balie.
Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum. En bezoekers van Museum Hilversum krijgen
op vertoon van een museumkaartje € 1,50 korting
op een filmkaartje voor deze film (niet in combinatie
met andere kortingen). Museum Hilversum vind je aan
de Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor meer informatie:
www.museumhilversum.nl.

EXHIBITION ON SCREEN
British Museum Presents: HOKUSAI

D

it fascinerende, nieuwe bioscoopevenement ‘British Museum Presents: Hokusai’,
is een baanbrekende documentaire en
een exclusieve, persoonlijke blik op de tentoonstelling van het belangrijkste Britse museum.
Gefilmd in Japan, Amerika en Engeland, richt de
film zich op Hokusai’s werk en leven in de grote,
bruisende metropool Edo, het moderne Tokio.
Geïntroduceerd door kunstpresentator Andrew
Graham-Dixon en met kunstenaars als David

THE
GLASS
CASTLE

Hockney, Grayson Perry en Maggi Hambling,
is dit de eerste Engelse biografie over Japans
grootste kunstenaar.
Gebruikmakend van bijzondere close-ups en de
revolutionaire 8K Ultra HD videotechnologie, worden
Hokusai’s schilderijen en prenten onderzocht door
vooraanstaande experts op het gebied van de digitale
kunstgeschiedenis.
Hokusai spendeerde zijn leven aan het bestuderen
van zowel de ‘gewone mens’ als de natuurlijke en
spirituele werelden, met als middelpunt de beroemde
vulkaan Mount Fuji als beschermende aanwezigheid
en potentiële bron van onsterfelijkheid. Hij maakte
menige tragedie mee, werd ooit getroffen door
de bliksem en leefde jaren in armoede, maar gaf
nooit zijn constante streven naar de perfecte
kunst op. Hokusai was een kunstenaar die
Monet, Van Gogh en andere impressionisten
beïnvloedde, hij is de vader van de manga en
tevens de enige schilder met zijn eigen emoji.
GB 2017 87 min. Regie Patricia Wheatley
Engels gesproken en Nederlands
ondertiteld
29 EN 30 OKTOBER

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
haar excentrieke vader (Woody Harrelson – ‘True
Detective’) die zijn kinderen een fantasiewereld
beloofde ter afleiding van hun armoede.
Samen met haar broer en zussen leefde Jeanette
een bewogen nomadenbestaan. Altijd op de vlucht

en immer zonder geld. Uiteindelijk weten de kinderen
zich één voor een te onttrekken aan hun overheersende ouders en vinden ze hun eigen weg. Beïnvloed
door haar disfunctionele en alcoholistische vader
besluit Jeannette met een vurige vastberadenheid om
op haar eigen manier succesvol te worden.
De volwassen Jeannette wordt voortreffelijk neergezet door Brie Larson die vorig jaar nog een Oscar in
ontvangst mocht nemen voor haar acteerprestaties
in ‘Room’. In eerste instantie was Jennifer Lawrence

(‘The Hunger Games’) gecast voor de hoofdrol, maar
toen zij uitviel vond regisseur Cretton in Larson een
uitstekende vervanger.
VS 2017 127 min. Regie Destin Daniel Cretton
Met Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi
Watts
VANAF 19 OKTOBER
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

KLEINE
IJSTIJD
DAVID
HOCKNEY
AT THE ROYAL ACADEMY OF ARTS:
A Bigger Picture 2012 & 82 Portraits and One Still Life 2016

D
N

ieuw Nederlands drama van Paula van der
Oest, 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.
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.
Regisseur Paula van der Oest (‘Lucia de B’, ‘The
Domio Effect’, ‘Black Butterflies’, ‘Zus&Zo’) schreef
het script voor ‘Kleine IJstijd’ samen met actrice Rifka
Lodeizen (‘Tonio’).
Nederland 2017 81 min. Regie Paula van der
Oest Met Monic Hendrickx, Hannah Hoekstra,
Ariane Schluter, Cees Geel, Anniek Pheifer
VANAF 19 OKTOBER 3th
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

avid Hockney (1937) is een van de beroemdste kunstenaars van Groot-Brittannië. Hij is wereldwijd een sensatie
met exposities in onder andere Londen, New
York en Parijs waardoor miljoenen bezoekers
worden aangetrokken. Hockney, inmiddels 80
jaar oud, toont absoluut geen tekenen van het
vertragen of verliezen van zijn kenmerkende
stoutmoedigheid.

Met intieme en diepgaande interviews concentreert
deze onthullende film zich op twee blockbuster tentoonstellingen in 2012 en 2016 in de Royal Academy
of Arts in Londen.

Internationale 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.

GB 2017 85 min. Regie Phil Grabsky &
gepresenteerd door Tim Marlow Engels
gesproken en Nederlands ondertiteld
7 EN 28 OKTOBER

3
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DIKKERTJE DAP
N

ederlandse familiefilm, gebaseerd op het beroemde
liedje van Annie M.G. Schmidt. Vanaf Wereldierendag
– woensdag 4 oktober – bij ons te zien!
Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend
Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk en delen
alles, tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en erachter
komt dat giraffen niet naar school mogen. Dikkertje mist
Raf enorm, maar maakt ook spannende
nieuwe dingen mee. Hij maakt zelfs een
nieuwe vriend, Yous. Raf mist Dikkertje ook en wil graag mee naar school.
Daarom bedenkt Dikkertje een plan om de
giraf mee naar school te nemen en zijn twee
vrienden bij elkaar te brengen.
De regie van ‘Dikkertje Dap’ is in handen van Barbara Bredero, onder meer
bekend van de eerste drie ‘Mees Kees’
verfilmingen. ‘Dikkertje Dap’ gaat in
première op het Nederlands Film Festival.
Nederland 2017 90 min. Regie
Barbara Bredero Met Martijn
Fischer, Egbert Jan Weeber,
Liam de Vries, Medi
Broekman, Dolores
Leeuwin

Vier de
tie
n
a
k
a
v
t
s
f
r
he
met het
Cinekid
Festival!

ijdens de herfstvakantie is er voor onze
jongste bezoekers weer
van alles te doen in het
filmtheater!
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober staat de
giraf van Dikkertje Dap klaar om jullie te verwelkomen. En
van 10 tot 16 uur zijn er puzzels en kleurplaten genoeg.

Dikkertje Dap klom op de trap
‘s morgens vroeg om kwart over zeven
Om de giraf een klontje te geven
Dag giraf, zei Dikkertje Dap,
Weet je wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
’t Is toch niet waar, zei de giraf
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.

MOLLY MONSTER
I

n deze betoverende en fantasierijke 2D-animatiefilm voor
kinderen vanaf vier jaar, volgen we de avontuurlijke reis van
Molly Monster naar ei-eiland. Molly wil er dolgraag bij zijn
wanneer haar nieuwe zusje of broertje uit het ei kruipt dat
mama heeft gelegd. Maar dat gebeurt ver weg, achter de Wilde
Heuvels. Als papa en mama
Molly’s cadeau voor de baby
vergeten, begint ze samen met
haar beste vriend Edison aan
een avontuurlijke reis.
Duitsland, Zwitserland, Zweden
2015 72 min. Regie Matthias Bruhn,
Michael Ekblad en Ted Sieger Nederlands
gesproken

PAW: DE REDDINGSHOND

D

e jonge herdershond Paw heeft een geweldige speurneus. Samen met
zijn baas schiet hij te hulp wanneer er bij branden of andere rampen
mensen gered moeten worden. Zijn grootste heldendaad verricht hij
bij een aardbeving wanneer iedereen de moed al heeft opgegeven, behalve
Paw . Losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Hongarije 2015 92 min. Regie Robert-Adrian
Pejo Nederlands ondertiteld 8+

4

ZO 22 OKTOBER
11:00 Molly Monster
14:35 Dikkertje Dap

MA 23 OKTOBER
10:30 Dikkertje Dap
10:45 Molly Monster
12:15 De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
12:30 Ballerina
13:30 Dikkertje Dap
15:15 Pluk van de Petteflet

DI

24 OKTOBER

10:30 Dikkertje Dap
10:45 De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
12:15 Molly Monster
12:30 Buurman & Buurman:
Al 40 jaar beste vrienden!
13:20 Dikkertje Dap
15:00 Minoes

Doe mee met de meetwedstrijd van de giraf,

DE KLEINE GRIJZE TRACTOR
EN DE DANSENDE GEIT

of maak de vouwplaat van de dierentuin met de
uitgeknipte giraf en de trap met Dikkertje Dap erop.
Je kan ook een eigen giraf of Dikkertje Dap tekening maken of er één versieren als een feest-giraf

I

of feest-Dikkerje, want ze zijn allebei wel jarig!

n deze muzikale komedie beleeft stadsjongen Gavin voor het eerst een zomer
op het platteland. Een zomer om nooit te vergeten, met nieuwe vrienden, gekke
uitvindingen, een stout jong geitje en niet te vergeten de levende tractor Fergie.
Iedereen kijkt vol spanning uit naar de jaarmarkt waar je allerlei prijzen kunt
winnen. Gavin en zijn vrienden binden de strijd aan met de
sluwe buurvrouw Hilde, die hen voortdurend dwarszit.

Deze stellen we dan tentoon en wie weet win je
twee vrijkaartjes voor een mooie film in het
filmtheater.
Naast allerlei activiteiten pakken we natuurlijk ook weer uit met extra veel kinderfilms!

Noorwegen 2016 78 min. Regie Peder
Hamdahl Næss Nederlands gesproken 5+

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober staan er
iedere dag al vanaf 10.30 uur fijne kinderfilms
op het programma!

Tot in de vakantie!
WO 25 OKTOBER
10:30 Dikkertje Dap
10:45 Molly Monster
12:10 Casper en Emma
de Bergen in
12:30 Verschrikkelijke Ikke 3
14:30 Dikkertje Dap
15:15 Paw: De Reddingshond

DO 26 OKTOBER
10:30 Molly Monster
10:45 Dikkertje Dap
12:10 De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
12:25 Brandweerman Sam:
UFO Alarm
13:00 Dikkertje Dap
14:45 De Geheime Club
van Soepstad

VR 27 OKTOBER
10:30 Dikkertje Dap
10:45 Ballerina
12:15 Buurman & Buurman:
Al 40 jaar beste vrienden!
12:40 Molly Monster
13:20 Dikkertje Dap
15:05 De GVR
(Nederlands gesproken)

ZA 28 OKTOBER
11:00 Molly Monster
11:15 The invisible boy
12:40 De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
15:10 Dikkertje Dap

De dertienjarige Michele is verliefd op Stella, maar
zij ziet hem niet staan. Dan ontdekt hij dat een
Chinees superheldenpak hem écht onzichtbaar kan
maken. Zo rolt hij in een ongelooflijk avontuur met
gevaarlijke tegenstanders. Zal Stella hem nu wel
opmerken?

ZO 29 OKTOBER
11:15 De Kleine Prins
13:20 Dikkertje Dap

Italië, Frankrijk 2014 120 min. Regie Gabriele
Salvatores Nederlands ondertiteld 10+

Ook te zien!

THE INVISIBLE BOY

DE GEHEIME CLUB
VAN SOEPSTAD

E

en stadsfeest verandert in chaos als er een gevaarlijk gif verspreid wordt waardoor volwassenen zich
gaan gedragen als kinderen. De tienjarige Mari en
haar vrienden hebben 48 uur om de oplossing van het
raadsel te vinden. Een opwindend avontuur vol spanning,
humor en verrassingen.
Estland, Finland 2015 105 min. Regie Margus Paju
Nederlands ondertiteld 8+
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WE MARGIELA
SPECIAL:
WEEK VAN DE PALLIATIEVE ZORG 2017

GOOI & VECHTSTREEK

Thema-avond Palliatieve Zorg
met vertoning van HET DOET ZO ZEER

‘H

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

www.netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek

‘Het Doet Zo Zeer’ wordt vertoond in het kader van
Week van de Palliatieve Zorg van 14 t/m 18 oktober,
georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg
Gooi en Vechtstreek.

Bijna iedereen krijgt er mee te maken en toch is het
niet vanzelfsprekend: nadenken over de laatste fase
van je leven. De film ‘Het Doet Zo Zeer’ is voor velen
herkenbaar en roept vragen op als: “Wat zou ik willen
als het zover is?” Voor en na de film zijn er mensen uit
de palliatieve zorg aanwezig om informatie te geven
en vragen te beantwoorden.
Voor het complete programma van de week van
de Palliatieve Zorg kijk op www.palliatievezorggooi.nl
bij week van de palliatieve zorg 2017.

★★★★★ NRC
★★★★★ The Guardian

MOTHER!

Nederland 2017 85 min. Regie Heleen van
Royen
WO 18 OKTOBER 20.30 1tw

D

e Belgische modeontwerper Margiela
begint in 1988, samen met Jenny Meirens, modehuis Maison Martin Margiela.
In ‘We Margiela’ praten Meirens en leden van
het creatieve team openlijk over de creatieve
processen, de aanpak en de bijzondere filosofie
van het huis.
Diepgaande interviews en uniek archiefmateriaal
geven een fascinerend beeld van het ontstaan en de
uiteindelijke verkoop van dit gesloten en mysterieuze
huis. Ondanks het feit dat de ontwerper en het team
in complete anonimiteit werkten, wist modehuis
Maison Martin Margiela uit te groeien tot een van de
meest bekende, radicale en invloedrijke modehuizen
van de twintigste eeuw.
De filmmakers gaan op zoek naar de impact van

het werk van Margiela op de huidige modewereld. De
unieke innovaties van het modehuis – zoals anonimiteit, hergebruik, het ‘wij’ versus het ‘ik’ – zijn voor veel
creatieve makers nog steeds centrale concepten. In
de film komt naar voren dat veel iconische beelden en
inzichten van het modehuis tot stand kwamen door
toeval en intuïtie, niet door vooropgezette plannen.
Het modehuis werd geleid door een sterk ‘gut feeling’ en een groot plezier in het nemen van creatieve
risico’s. Tegelijkertijd was Maison Martin Margiela één
van de eerste hedendaagse modehuizen die ten ondergingen aan de druk van financiële groei. Toen het
huis werd verkocht, trokken de oprichters zich vrijwel
meteen terug uit het publieke leven. Werknemers en
fans bleven gedesillusioneerd achter. Meirens en Margiela hebben elkaar sindsdien niet meer gesproken.

Mede-oprichter Jenny Meirens is op 1 juli 2017 overleden. De documentaire laat zien hoe zij onzichtbaar
en bij velen onbekend, toch gezichtsbepalend was
voor het ontstaan, de aanpak en vormgeving van het
huis. Na Meirens dood werd in de internationale media haar visionaire en baanbrekende werk geroemd.
‘Raising questions of originality, authorship, and
authenticity, We Margiela is a brilliant, intimate look
at one of fashion’s most fabled houses.’ – Dazed and
Confused Magazine

KISS en Stan Lee tot de Japanse keizer.
De afgelopen drie decennia volgde regisseur Stephen Kijak (‘Stones in Exile’, ‘Scott Walker: 30 Century
Man’) de band en frontman Yoshiki en legde hun
bewogen en wonderlijke geschiedenis vast: van de
opkomst van Yoshiki in de jaren ’80, het tragische
uiteenvallen van de succesvolle band in 1997 door
ruzies, de dood van een bandlid en de aanhoudende
depressies van Yoshiki tot de comeback met een
memorabel concert in Madison Square Garden in

New York in 2014.
‘We Are X’ is een intiem portret van een gekwelde, maar onstuitbare en charismatische rockster die
wereldwijd miljoenen mensen met zijn muziek weet
te raken.

Nederland 2017 99 min. Regie Mint Film
Office Documentaire
ZO 29 OKTOBER 1

‘M

other!’ volgt een stel dat een rustig
bestaan leidt. Als er op een dag
onuitgenodigde gasten hun huis
binnenkomen, wordt dat bestaan ernstig verstoord. Het gevolg is dat de relatie van het stel
danig op de proef wordt gesteld.
Darren Aronofsky regisseerde in het verleden
onder andere ‘Requiem for a Dream’ en ‘Black Swan’.
Net zoals in deze films begaat Aronofsky in ‘mother!’
weer duistere psychologische territoria, en doet daar
zelfs nog een schepje bovenop; volgens de regisseur
is dit zijn donkerste film tot nu toe. In de hoofdrollen
spelen de acteurs Jennifer Lawrence, Javier Bardem,
Michelle Pfeiffer en Ed Harris. De soundtrack wordt
verzorgt door Clint Mansell, die ook eerdere films van
Aronofsky van muziek voorzag, en Jóhann Jóhannsson (‘Arrival’, ‘Prisoners’).
VS 2017 121 min. Regie Darren Aronofsky Met
Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris,
Domhnall Gleeson, Brian Gleeson, Michelle
Pfeiffer
28 EN 31 OKTOBER 4gat

WE ARE X

V

an de makers van ‘Searching for Sugar
Man’ komt nu de nieuwe documentaire ‘We Are X’. Een rock & roll-verhaal
over X Japan: de grootste en succesvolste band
ter wereld… waar je waarschijnlijk nog nooit
van gehoord hebt.
Onder de bezielende leiding van frontman, drummer, pianist en componist Yoshiki verkocht de band
meer dan 30 miljoen platen en weet een wereldwijde
schare fans aan zich te binden: van Sir George Martin,

GB, JAPAN, VS 2016 93 min. Regie Stephen
Kijak Met Yoshiki, Hiroshi Morie, Sugizo
Documentaire
ZO 29 OKTOBER

★★★★★ NRC
★★★★ VPRO Cinema
★★★★ Trouw
★★★★ Het Parool
★★★★ de Volkskrant

CITY OF GHOSTS

W
NO PLACE FOR A REBEL

D

e documentaire ‘No Place For A Rebel’
verbeeldt de wrange strijd van voormalig rebellen die na hun terugkeer in de
samenleving willen breken met het verleden.
Wanneer zij thuiskomen 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 zelf als kind
werd ontvoerd door het rebellenleger van Joseph
Kony, keert hij terug naar huis als volwassen oorlogscommandant. Hij wist te ontsnappen uit het
leger. Nu moet hij zijn plek in de maatschappij zien te
vinden. Maar zonder zijn vertrouwde geweer worstelt
hij met de regels van het burgerleven. Opono leert
brommer te rijden, volgt een business course en laat
visitekaartjes drukken. Hij realiseert zich echter hoe
moeilijk het is zijn draai te vinden tussen de mensen
tegen wie hij bijna zijn hele leven vocht, inclusief zijn
eigen familie. Opono worstelt met zijn verleden én
zijn toekomst. Alleen bij zijn beste vriend Tabu, ook
een ex-rebel die nu sateetjes verkoopt, kan Opono
ontspannen.

6

Nederland, 2017 76 min. Regie Maartje
Wegdam, Ariadne Asimakopoulos Documentaire
DI 10 OKTOBER 20.15 UUR
Voorpremière. ‘No Place For A Rebel’ wordt officieel
donderdag 9 november uitgebracht in de Nederlandse filmtheaters.
Te zien in het kader van Movies that Matter on
Tour, een landelijk film-en-debat-programma i.s.m.
Amnesty International. Iedere tweede dinsdag om
20.15 uur vertoont Filmtheater Hilversum een film
waarin een mensenrechtenkwestie aan de orde komt.
De film wordt met de zaal nabesproken door Lauren
Gould, Assistant Professor bij het Centrum voor
Conflict Studies, onderdeel van de Universiteit van
Utrecht. Van 2007 tot 2016 heeft ze veldonderzoek
gedaan in Oeganda, specifiek in Noord-Oeganda over
het conflict tussen het Leger van de Heer van Joseph
Kony ( Lord’s Resistance Army) en de regering van
Oeganda. Ze promoveerde op dit onderzoek en gaf
het de titel ‘The Global Justice Assemblage: International Criminal Law Enforcement and the Governing
of the Northern Ugandan Conflict’.

eergaloze en ontroerende documentaire die van dichtbij laat zien wat er
gebeurt in Syrië. Een must-see voor
iedereen en een baanbrekend manifest over de
kracht van moderne journalistiek.
‘In mijn ogen is een camera sterker dan een wapen.’ Aldus één van de leden van RBSS, ‘Raqqa is
Being Slaughtered Silently’, een groep mensen die
de wereld wil laten zien hoe het er aan toegaat in

M

eeslepend verhaal over achterdocht en
wantrouwen. Een eenvoudige NoordKoreaanse visser komt per ongeluk
in Zuid-Koreaanse wateren terecht. Hij wordt
onmiddellijk gearresteerd op verdenking van
spionage, afgevoerd naar Seoul en eindeloos
verhoord. Maar zelf wil hij alleen naar zijn gezin terug.
De Zuid-Koreaanse politie probeert Nam Chulwoo over te halen om overloper te worden,
en een ding wordt hem duidelijk: of hij nou
wel of niet terugkeert naar Noord-Korea, zijn
leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij ontdekt
de donkere kant van de Zuid-Koreaanse
maatschappij die in schril contrast staat met het
beeld dat hij ervan had. Eenmaal terug in zijn
thuisland ondergaat hij een zelfde verhoor en
begint de ellende opnieuw.
Zuid-Korea, 2016 114 min. Regie Kim KiDuk Met Ryoo Seung-bum, Lee Won-gun, Kim
Young-min, Choi Guy-hwa
22 EN 24 OKTOBER

Raqqa. Sinds IS-strijders deze Syrische stad in 2013
veroverden en in 2014 uitriepen tot hoofdstad van het
IS-kalifaat, is het leven er in een ware hel veranderd.
De strenge regels van de sharia moeten door iedereen
strikt worden nageleefd. Wie niet instemt, wacht
zware straffen. Maar zelden bereiken ons beelden uit
de stad; daar ziet IS streng op toe. Toch zijn er mensen
die in alle geheim en met gevaar voor eigen leven
het dagelijkse bestaan en alle gruwelen vastleggen

THE NET

om die via de social media met de wereld te delen.
Regisseur Matthew Heineman kreeg voor zijn
eerste film ‘Cartel Land’ meteen een Oscar-nominatie.
Met ‘City of Ghosts’ is hij nu al de meest genoemde
Oscar-favoriet.
VS 2017 92 min. Regie Matthew Heineman
Documentaire
29, 31 OKT EN 1 NOV 4ga

WORDT VERWACHT
IN NOVEMBER

WHITE SUN

‘W

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
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.

OUDE LIEFDE
Nepal, VS, Qatar, Nederland 2016 89 min.
Regie Deepak Rauniyar Met Dayahang Rai,
Asha Maya Magrati
VANAF 25 OKTOBER
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

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.
Fransje en Fer zien elkaar weer voor het eerst
sinds vele jaren wanneer hun 40-jarige zoon plotseling komt te overlijden. 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 ge-

nomen. Fransje en Fer zijn de hoofdpersonen maar
hun kinderen (en schoondochter en kleinkind) zijn
zeer belangrijke personages in het verhaal. Zij blijken
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
VANAF 1 NOVEMBER 1
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

LIEFDE IS AARDAPPELEN

W

onderschone en diep ontroerende
film over documentairemaker Aliona
van der Horsts Russische moeder en
haar vijf zussen. Ze vertellen onvoorstelbare
verhalen over het leven onder Stalin; magistraal
en poëtisch verbeeld door beroemd animatiekunstenaar Simone Massi. Een kleine vrouwengeschiedenis over grote gebeurtenissen.
Op een dag krijgt Van der Horst een erfenis: een
zesde deel van een houten huisje op het platteland
van Rusland. Het is het huis waar haar moeder opgroeide. Samen met haar Russische familieleden ruimt

zij het huisje leeg en leert zij langzaamaan steeds
meer over het onbekende verleden van haar moeder
en vijf zussen. Makkelijk gaat dat niet. Men laat liever
het verleden rusten en zeker de slechte dingen. Ze
zijn er echter allemaal door getekend. Het gebrek
aan alles; de vereiste opoffering aan de grote zaak;
de onbelangrijkheid van de individuele mens. Heel
voorzichtig weet Aliona de bijzonder ontroerende
en indrukwekkende verhalen los te weken en krijgen
vermakelijke details ineens een heel andere lading.
Dit persoonlijke verhaal vertelt Van der Horst zo
verfijnd en meeslepend dat de film de allure van een

speelfilm krijgt. Mede dankzij de poëtische verbeelding van het verleden door Massi is dit een film die
nog lang in je hoofd blijft zoemen.
Nederland 2017 90 min. Regie Aliona van der
Horst Documentaire
TE ZIEN OP FILMFESTIVAL HILVERSUM
EN AANSLUITEND T/M 30 OKTOBER 1

THE SQUARE

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!
Een modern museum stelt een nieuwe installatie tentoon; het is 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 die zij bedachten, zorgt echter
voor de nodige commotie.

UN BEAU
SOLEIL INTÉRIEUR

E

en sfeervolle en weemoedige romantische
komedie met Juliette Binoche (‘The English
Patient’) in één van haar meest boeiende
en veeleisende rollen ooit. Over de relaties van
een vrouw van in de vijftig, onlangs gescheiden
en op zoek naar een zinvolle liefde: Een liefde
die echt is, die het verschil maakt en verrijkt.
We volgen Isabelle (Binoche), een gescheiden
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 te zelfbewuste acteur, een sensitieve kunstenaar,
haar ex en een emotionele man. Samen vormen ze
het complete beeld dat ze zoekt, maar ondertussen
belemmeren ze haar bij het maken van een keuze.
Uiteindelijk belandt ze op de bank van de new-age
babbelaar/therapeut in de hoop van hem te horen

Frankrijk 2017 94 min. Regie Claire Denis
Met Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe
Catherine, Nicolas Duvauchelle, Gérard
Depardieu
VANAF 1 NOVEMBER
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

D

LE FIDÈLE

D

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 verzeild
raakt en hoe zwaarder hun liefde op de proef wordt
gesteld. Gigi zal moeten kiezen en Bibi ook, maar
hoe lang kan je vechten voor iets dat misschien al
lang verloren is?

Zweden 2017 144 min. Regie Ruben Östlund
Met Claes Bang, Dominic West, Elizabeth Moss
VANAF 8 NOVEMBER 3gsth
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

welke knopen ze moet doorhakken.

HAPPY END

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 crimethriller én liefdesverhaal van de Belgische regisseur Michaël R. Roskam (‘Rundskop’).

Regissseur Östlund (‘Turist’, ‘Involuntary’) mocht voor
‘The Square’ de Gouden Palm voor beste film in ontvangst nemen tijdens het Internationale Filmfestival
in Cannes. Met bijrollen voor Elisabeth Moss (‘Mad
Men’, ‘Top of the Lake’) en Dominic West (‘The Wire’,
‘The Affair’).

België, Frankrijk, Nederland 2017 130 min.
Regie Michaël Roskam Met Matthias
Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos
VANAF 1 NOVEMBER
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM

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 over Europese
identiteit en de wijze waarop we via technologie
verbinding zoeken, vermomd in een satanische
soap.
De rijke doch ongelukkige en bovenal angstige
familie Laurent woont in een groot landhuis in Calais
alwaar de achtergrond 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 ge-

★★★★★ The Guardian
★★★★½ IndieWire

volgen van een recent ongeluk op de bouwplaats
en met haar volledig losgeslagen zoon. Ondertussen
weet haar broer zich ook geen raad met zijn kind.
Hij neemt de zorg over van zijn zieke ex-vrouw voor
hun twaafjarige bijdehante dochter Eve. Contact
maken lijkt onmogelijk en gaat voor Eve beter 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 3at
VOORPREMIÈRES FILMFESTIVAL HILVERSUM
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PROGRAMMA
5 oktober t/m 1 november 2017

Wij accepteren alleen pin!

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Bling Bling Baby

'Bling Bling Baby' gaat over nieuwe trends in fotografische kunst. De internationale groepstentoonstelling
toont de nieuwe kleurrijke wereld van de fotografie, die rijkdom, succes, schoonheid en geluk in beeld
brengt. De bijeengebrachte kunstenaars doen dat allemaal op een eigen oorspronkelijke manier en elk
beeld is op unieke wijze confronterend.
Geen ingetogenheid of kalme beschouwing, maar een directe confrontatie: smashing en over the top. Een spektakel
waarin de fotografen flirten met kleur, glans en rijkdom.
Het museum is dagelijks geopend van 11 tot 17 uur. Kijk voor meer informatie op www.museumhilversum.nl.

Onbeperkt* naar de film
voor maar € 19,95 per maand.

Verkrijgbaar via
www.cineville.nl/pas

* Specials uitgezonderd: Film & Food

5 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:25
16:00
16:30
17:20
18:30
19:00
19:15
20:25
20:50
21:30

Manifesto
Victoria and Abdul
Loveless
Walk With Me
Du Forsvinder
Maudie
A Family Quartet
Walk With Me
Tulipani
Du Forsvinder
Victoria and Abdul
Loveless
The Beguiled

VR

6 OKTOBER

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

Walk With Me
Victoria and Abdul
Du Forsvinder
The Beguiled
Loveless
Maudie
Kedi
Tulipani
Manifesto
Victoria and Abdul
Loveless
120 BPM
Du Forsvinder

ZA

7 OKTOBER

13:30 Dikkertje Dap
13:45 Exhibition on Screen:
David Hockney at the
Royal Academy of Arts
14:00 Tulipani
15:10 Victoria and Abdul
15:35 Manifesto
15:55 Loveless
17:25 A Mindful Choice
17:40 Down to Earth
18:30 Maudie
19:00 Victoria and Abdul
19:30 Walk With Me
20:45 Loveless
21:15 Du Forsvinder
21:30 Tulipani

Tot en met 15 oktober

See All You Can See
met

DO

ZO

8 OKTOBER

11:00
11:15
12:30
12:50
13:30
14:10
14:45
15:50
16:25
16:40
18:20
‘s-Gravelandseweg
46-A | 1211
BT Hilversum
| www.deoogkas.nl
‘s-Gravelandseweg
46-A
| 1211 BT
Hilversum
18:35
www.deoogkas.nl
18:50
Advertentie_filmtheater.indd 1
05/04/17 12:17
20:35
20:55
‘s-Gravelandseweg 46-A | 1211 BT Hilversum | www.deoogkas.nl
21:15

MA
Advertentie_filmtheater.indd 1

10% korting
op een nieuwe agenda
of agendavulling op
vertoon van
deze coupon

05/04/17 12:17

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

Franse jurist
sophierodrigues.com 06 15 03 81 27

467100941
Schoutenstraat 2B
1211 BM Hilversum
035 - 20 30 024
www.postenoffice.nl
hilversum@postenoffice.nl

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

Josephine
Kom dans met mij
en ervaar
wat
muziek
en
beweging
met jou doet!

w w w . bi o d a nza m e t jo se phi ne . nl

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Dikkertje Dap
Hampstead
Kedi
A Family Quartet
Du Forsvinder
Victoria and Abdul
Tulipani
Loveless
Walk With Me
Manifesto
Victoria and Abdul
Du Forsvinder
Loveless
120 BPM
Maudie
The Beguiled

9 OKTOBER

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

Victoria and Abdul
Du Forsvinder
120 BPM
Tulipani
Loveless
Walk With Me
Kedi
Tulipani
Manifesto
Victoria and Abdul
Loveless
Du Forsvinder
The Beguiled

DI

10 OKTOBER

13:30
13:45
15:20
16:05
16:20
17:15
18:25
18:50
19:05
20:15

Tulipani
Du Forsvinder
Manifesto
Maudie
Loveless
A Mindful Choice
Tulipani
Walk With Me
Victoria and Abdul
Movies that Matter:
No Place for a Rebel
20:45 Loveless
21:15 Du Forsvinder

WO

11 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:40
16:15
17:00
20:15

Dikkertje Dap
Manifesto
Victoria and Abdul
Tulipani
Loveless
Du Forsvinder
Walk With Me
Openingsfilm Filmfestival:
Loving Vincent

n
n

11 T/M 15 OKTOBER 2017

OPENINGSFILM:

LOVING
VINCENT

Meer dan 25 voorpremières!
Nieuwe films van Michael Haneke, Paula van der Oest en Todd Haynes
Film & Literatuur
Live muziek in het festivalpaviljoen

Vijfde editie
Filmfestival Hilversum
Voor programma:
zie festival magazine
MA

16 OKTOBER

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

Walk With Me
Borg / McEnroe
Victoria and Abdul
Manifesto
Du Forsvinder
Loveless
Tulipani
Victoria and Abdul
Borg / McEnroe
Walk With Me
Loveless
Du Forsvinder
Gay Film Night:
Die Mitte der Welt

DI

17 OKTOBER

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

Tulipani
Victoria and Abdul
Loveless
Liefde Is Aardappelen
Du Forsvinder
Borg / McEnroe
A Mindful Choice
Walk With Me
Manifesto
Victoria and Abdul
Du Forsvinder
Loveless
Borg / McEnroe

WO

18 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:45
16:15
17:05
18:30
18:45
19:00
20:30

Dikkertje Dap
Borg / McEnroe
Victoria and Abdul
Manifesto
Du Forsvinder
Loveless
Kedi
Walk With Me
Victoria and Abdul
Borg / McEnroe
Special Palliatieve Zorg:
Het Doet Zo Zeer
21:00 Loveless
21:15 Du Forsvinder

DO

19 OKTOBER

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

Kleine IJstijd
Borg McEnroe
The Glass Castle
Manifesto
Du Forsvinder
Walk With Me
Liefde Is Aardappelen
Victoria and Abdul
Kleine IJstijd
Borg McEnroe
The Glass Castle
Loveless
Du Forsvinder

VR

20 OKTOBER

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

Borg McEnroe
Loveless
The Glass Castle
Kleine IJstijd
Walk With Me
Victoria and Abdul
Manifesto
Victoria and Abdul
The Glass Castle
Kleine IJstijd
Loveless
Du Forsvinder
Borg McEnroe

Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

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

Mail je adres naar:info@filmtheaterhilversum.nl
Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

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

DO 12 t/m ZO 15 OKTOBER

MAGAZINE

Martin Schoeller, Jeff Koons 2013, Courtesy Camera Work

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

floris
Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com

catering & traiteur
www.f loriscatering.nl
info@floriscatering.nl
06 - 45 30 02 98

ZA

21 OKTOBER

VR

27 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:45
16:00
17:05
17:35
18:45
19:00
19:30
20:45
21:00
21:30

Dikkertje Dap
Victoria and Abdul
Kleine IJstijd
Manifesto
Liefde Is Aardappelen
The Glass Castle
Walk With Me
Down to Earth
Victoria and Abdul
Kleine IJstijd
Borg McEnroe
Loveless
The Glass Castle
Du Forsvinder

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

Dikkertje Dap
Ballerina
Victoria and Abdul
Buurman & Buurman
Molly Monster
Dikkertje Dap
Loving Vincent
The Glass Castle
De GVR (Ned.gesproken)
Kleine IJstijd
White Sun
Loving Vincent
Walk With Me
Kleine IJstijd
Loving Vincent
White Sun
The Glass Castle
Borg / McEnroe
Victoria and Abdul

ZO

22 OKTOBER

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

Molly Monster
Victoria and Abdul
Du Forsvinder
Walk With Me
Manifesto
Kleine IJstijd
Dikkertje Dap
Borg McEnroe
The Glass Castle
Loveless
Kedi
Borg McEnroe
The Net
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Victoria and Abdul
Du Forsvinder

MA

23 OKTOBER

10:30
10:45
11:00
12:15

20:30
21:00
21:15

Dikkertje Dap
Molly Monster
Victoria and Abdul
De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
Ballerina
Dikkertje Dap
The Glass Castle
Kleine IJstijd
Pluk van de Petteflet
Loveless
Borg McEnroe
Manifesto
Kleine IJstijd
Borg McEnroe
Hilversum in Gesprek
met Andrea Maier
The Glass Castle
Youth (La giovinezza)
Du Forsvinder

DI

24 OKTOBER

12:30
13:30
14:00
14:30
15:15
16:15
16:30
17:15
18:45
19:15
19:30

10:30 Dikkertje Dap
10:45 De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
11:00 Walk With Me
12:15 Molly Monster
12:30 Buurman & Buurman
13:20 Dikkertje Dap
13:45 Kleine IJstijd
14:00 The Glass Castle
15:00 Minoes
15:30 The Net
16:30 Borg McEnroe
17:00 Liefde Is Aardappelen
17:45 A Family Quartet
18:30 Victoria and Abdul
19:00 Borg McEnroe
19:35 Kleine IJstijd
20:45 The Glass Castle
21:00 Loveless
21:15 Du Forsvinder

WO

25 OKTOBER

10:30
10:45
11:00
12:10
12:30
13:30
14:00
14:30
15:15
16:15
16:30
17:15
18:45
19:00
19:15
20:45
21:00
21:30

Dikkertje Dap
Molly Monster
Tulipani
Casper en Emma de Bergen in
Verschrikkelijke Ikke 3
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Dikkertje Dap
Paw: De Reddingshond
Du Forsvinder
Victoria and Abdul
Walk With Me
Loving Vincent
The Glass Castle
Kleine IJstijd
Loveless
White Sun
Borg McEnroe

DO

26 OKTOBER

10:30
10:45
11:00
12:10

Molly Monster
Dikkertje Dap
Loving Vincent
De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
BrandweermanSam: UFO Alarm
Dikkertje Dap
Loving Vincent
The Glass Castle
De Geheime Club van Soepstad
Kleine IJstijd
White Sun
Borg / McEnroe
Down to Earth
Kleine IJstijd
White Sun
Loving Vincent
The Glass Castle
Victoria and Abdul
Borg / McEnroe

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

ZA

28 OKTOBER

11:00
11:15
11:30
12:40

18:45
19:00
19:30
21:00
21:15
21:30

Molly Monster
The invisible boy
Walk With Me
De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit
Kleine IJstijd
White Sun
Loving Vincent
Dikkertje Dap
Borg / McEnroe
The Glass Castle
Tulipani
Exhibition on Screen:
David Hockney at the
Royal Academy of Arts
Victoria and Abdul
Loving Vincent
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Mother!
Borg / McEnroe

ZO

29 OKTOBER

13:25
13:45
14:30
15:10
15:35
16:25
16:55
17:40

11:00 Loving Vincent
11:15 De Kleine Prins
11:30 Exhibition on Screen:
British Museum Presents
HOKUSAI
12:55 Kedi
13:20 Dikkertje Dap
13:35 White Sun
14:35 Loving Vincent
15:00 Kleine IJstijd
15:25 We Margiela
16:30 The Glass Castle
16:45 Borg / McEnroe
17:25 We Are X
18:45 Kleine IJstijd
19:00 Loving Vincent
19:20 City of Ghosts
20:30 The Glass Castle
20:55 Victoria and Abdul
21:10 Borg / McEnroe

MA

30 OKTOBER

13:30
13:45
14:00
15:15
15:40
16:30
17:05
17:30
18:45

Kleine IJstijd
Loving Vincent
The Glass Castle
White Sun
Walk With Me
Victoria and Abdul
Manifesto
Liefde Is Aardappelen
Exhibition on Screen:
British Museum Presents
HOKUSAI
Kleine IJstijd
Loving Vincent
Cracking the Frame:
Everybody Knows
Elizabeth Murray
The Glass Castle
Borg / McEnroe

19:00
19:20
20:35

20:50
21:15

DI

31 OKTOBER

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

City of Ghosts
Loving Vincent
Mother!
Kleine IJstijd
White Sun
The Glass Castle
A Mindful Choice
Borg / McEnroe
Film&Food:
Vele Hemels
Boven de Zevende
White Sun
Loving Vincent
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Borg / McEnroe

18:40
19:00
19:30
20:55
21:10

WO

1 NOVEMBER

13:30
13:45
14:00
15:10
15:35
16:00
16:55
17:35
18:45
19:00
19:30
20:45
21:00
21:15

Dikkertje Dap
White Sun
Loving Vincent
Kleine IJstijd
Borg / McEnroe
The Glass Castle
City of Ghosts
Walk With Me
Oude Liefde
Loving Vincent
Kleine IJstijd
The Glass Castle
Le Fidèle
Un Beau soleil intérieur

Filmtheater-Hilversum
@FilmHilversum
filmtheaterhilversum

