
 

 

Woensdag 5 oktober 
opent Filmfestival Hilversum

met: 
TONI ERDMANN

★★★★★ ‘Origineel, wijs, grappig en ontroerend.’ NRC

Zie pag 3

WOENSDAG 
VOORPREMIÈRE-AVOND

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

De voorpremières deze maand:

‘Ants on a Shrimp’ is een unieke en span-
nende fooddocumentaire over een van 
de meest invloedrijke mensen ter we-

reld (volgens Time Magazine) die samen met 
zijn team het grootste culinaire experiment uit 
zijn leven aangaat.

Japan, januari 2015: een van de beste restaurants 
ter wereld, het in Kopenhagen gevestigde NOMA 
met zijn beroemde en charismatische chef-kok René 
Redzepi, verhuist voor een periode van vijf weken 
naar Tokio voor een uniek culinair experiment. NOMA 
staat bekend om zijn dogmatische aanpak van koken 
met natuurlijke ingrediënten uit de omgeving van 
het restaurant. Is Redzepi in staat om binnen een 
korte periode met voor hem nog onbekende Japanse 
ingrediënten een 14-gangen menu te creëren dat 
‘World’s Best Restaurant’-waardig is?

De Nederlandse Maurice Dekkers is journalist, te-
levisie- en radioprogrammamaker. Hij was de beden-
ker en oprichter van de Keuringsdienst van Waarde 
en zijn tv-serie ‘Tony and the Chocolate Factory’ over 
kinderarbeid in de cacao-industrie leidde tot het 
ontstaan van Tony’s Chocolonely, waarvan Dekkers 
een van de oprichters is. ‘Ants on a Shrimp’ is zijn 
eerste lange documentaire.

Nederland 2016 88 min. Regie Maurice Dekkers
     VANAF 31 AUGUSTUS  3at

Een uniek en compromisloos portret van 
een vader-dochterrelatie van internationaal 
gevierd Roemeens regisseur en Gouden 

Palmwinnaar Cristian Mungiu (‘4 maanden, 3 
weken & 2 dagen’, ‘Beyond the Hills’). Vader 
Romeo is vastberaden om zijn dochter aan de 
cijfers te helpen die nodig zijn om haar te laten 
studeren in het ‘meer geciviliseerde’ Verenigd 
Koninkrijk. En gaat daarin tot het uiterste.

Romeo Aldea (49) is dokter in een klein berg-
stadje in Transsylvanië. Hij heeft zijn dochter Eliza 
(gespeeld door een magnifieke Maria Dragus – ‘Das 
Weiße Band’) opgevoed met het idee dat wanneer 
ze achttien is, ze in het buitenland gaat studeren. Zijn 
plan lijkt een succes te worden: Eliza heeft een beurs 
gekregen om in het Verenigd Koninkrijk psychologie 
te gaan studeren. Ze moet alleen nog één laatste 
examen halen – niet meer dan een formaliteit voor 

zo’n voorbeeldige leerling. 
Maar op de dag voor haar laatste examen gebeurt 

er iets verschrikkelijks wat alle plannen in de war 
schopt. Het idee dat dit haar hele toekomst in gevaar 
brengt, kan vader Romeo niet verkroppen. Hij zal 
koste wat het kost de situatie oplossen. Zelfs als dat 
inhoudt dat hij principes moet toepassen, waarmee 
hij zijn dochter zeer zeker niet heeft opgevoed.

Regisseur Christian Mungiu won op het filmfes-
tival van Cannes met deze krachtige en universele 
studie over de uitdagingen van het ouderschap de 
Juryprijs en de prijs voor Beste Regisseur. De Britse 
krant The Guardian gaf alvast vijf sterren.
 
Roemenië, Frankrijk, België 2016 128 min. 
Regie Cristian Mungiu Met Adrian Titieni, Maria 
Dragus, Lia Bugnar
     VANAF 21 SEPTEMBER  3gt

Ben is de vader van zes jonge kinderen en 
leeft samen met zijn gezin een idyllisch 
bestaan, volledig geïsoleerd van de sa-

menleving, in de prachtige bossen van de Pa-
cific Northwest in de VS. Een meeslepend en 
komisch drama, geregisseerd door Matt Ross 
(ook bekend van zijn werk als acteur in onder 
andere ‘American Psycho’ en ‘The Aviator’). 
Viggo Mortensen (‘The Lord of the Rings’, ‘The 
Road’) schittert als de toegewijde vader van 
het grote gezin.

Ben voedt zijn kinderen op een nogal oncon-
ventionele manier op: hij geeft ze zelf thuis les en 
creëert een eigen, veilige omgeving voor ze. Wan-
neer zich een tragedie voordoet, is hij verplicht zijn 
zelf gecreëerde paradijs te verlaten. Geconfronteerd 
met de echte wereld begint Ben aan de uitdaging 
om de opvoeding van zijn kinderen voort te zetten. 

Het kroost komt terecht in een wereld waarvoor 
ze nooit zijn klaargestoomd. De film ontstond uit 
de gedachte dat ouders in de huidige maatschappij 
voor waanzinnig veel lastige keuzes komen te staan 
en het nog niet zo eenvoudig is om een kind op te 
voeden. Laat staan zes! 

Op het Filmfestival van Cannes won Ross de award 
voor Beste Regisseur in de sectie ‘Un Certain Regard’. 
Voor ‘Captain Fantastic’ werkte hij samen met direc-
tor of photography Stéphane Fontaine, die we nog 
kennen van ‘Un Prophète’ van Jacques Audiard. Dit 
resulteerde in prachtige, magische beelden tegen de 
achtergrond van het noordwesten van de VS.

Verenigde Staten 2015 118 min. Regie Matt 
Ross Met Viggo Mortensen, George MacKay, 
Samantha Isler
     31 AUG T/M 21 SEPT  3at

Meryl Streep kruipt in de huid van Flo-
rence Foster Jenkins, de New Yorkse 
erfgename die begin 20ste eeuw furore 

maakte als de slechtste operazangeres aller tij-
den. Van de regisseur van ‘Philomena’ en ‘The 
Queen’.

‘Florence Foster Jenkins’ vertelt het waargebeur-
de verhaal van de gelijknamige legendarische New 
Yorkse societydame (heerlijk overtuigend neergezet 
door Streep) die er alles aan deed om haar droom – 
een groots zangeres worden – uit te laten komen. 

De stem die ze in haar hoofd hoorde, was prach-
tig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk 
vals. Haar echtgenoot en manager, de aristocratische 
Engelse acteur St. Clair Bayfield (Hugh Grant), was 
vastbesloten om zijn geliefde Florence tegen de waar-
heid te beschermen. Wanneer Florence besluit een 
openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij 
voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan.

De 65-jarige Streep geeft glans aan de onverstoor-
bare Florence, net zoals ze dat deed aan rollen van 

andere bekende grootheden zoals Margaret Thatcher 
(waarvoor ze een Oscar won), tv-kok Julia Child en 
de Deense schrijfster Karen Blixen.

GB 2016 110 min. Regie: Stephen Frears
Met Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, 
Rebecca Ferguson
     VANAF 21 SEPTEMBER  1t

Nathalie (een prachtrol van de veelzijdige 
Isabelle Huppert) is een toegewijde, ge-
passioneerde filosofiedocente aan een 

Parijs lyceum. Wanneer haar eigen leven allerlei 
onverwachte wendingen neemt, merkt ze dat 
niet alle theorieën uit de filosofie zich zo mak-
kelijk in de praktijk laten omzetten. Subtiel en 

oprecht portret van een sterke vrouw op leeftijd 
die opeens ongevraagd een nieuw pad moet 
inslaan.

Nathalie is getrouwd, heeft twee kinderen en 
verdeelt haar tijd over haar familie, haar leerlingen 
en haar zeer bezitterige en zieke moeder. Tot haar 
man plotseling aankondigt dat hij haar verlaat voor 
een andere vrouw. Na vijfentwintig jaar huwelijk 
staat Nathalie er opeens alleen voor. Ze wordt ge-
confronteerd met een nieuwe vrijheid en ziet zich 
in de herfst van haar leven genoodzaakt zichzelf 
opnieuw uit te vinden.

‘L’Avenir’ is de vijfde speelfilm van Mia Hansen-
Løve (‘Le Père de Mes Enfants’, ‘Un Amour de Jeu-
nesse’). De fantastische hoofdrol is voor Isabelle 
Huppert (‘La Pianiste’, ‘L’Amour’) die we onlangs 
nog in Paul Verhoevens ‘Elle’ zagen. Hansen-Løve 
(35 jaar) liet weten dat ze de rol van Nathalie schreef 

met Huppert in gedachten. Ze gaf ook toe dat het 
personage van Nathalie losjes gebaseerd is op haar 
eigen moeder, die net als haar vader filosofiedocent 
was, en op latere leeftijd haar man verliet. Ondanks 
de serieuze levensvragen voelt ‘L’Avenir’ nooit erg 
zwaar: Hansen-Løve voegt de nodige humor toe.

‘L’Avenir’ ging in première op het Internationaal 
Filmfestival van Berlijn, waar regisseur Hansen-Løve 
de Zilveren Beer won voor Beste Regie. 

Frankrijk 2016 100 min. 
Regie Mia Hansen-Løve Met Roman Kolinka, 
Isabelle Huppert en Edith Scob
     VANAF 7 SEPTEMBER  1t 

Christian keert – na een jarenlang verblijf 
in Amerika – terug naar zijn ouderlijk huis 
voor het huwelijk van zijn vader Henry 

met de veel jongere Anna. Het toch al stroeve 
weerzien tussen vader en zoon komt tot een 
climax na de ontdekking van een diep verbor-
gen familiegeheim. Beklemmend en intiem fa-
miliedrama naar Henrik Ibsens toneelstuk ‘De 
Wilde Eend’ van de Australische regisseur Simon 
Stone, de nieuwe huisregisseur van Toneelgroep 
Amsterdam. 

Vlak voor de bruiloft gaat Christian op bezoek bij 
zijn jeugdvriend Oliver en ontmoet er Olivers vrouw 
Charlotte, zijn dochter Hedvig en zijn vader Walter. 
Door een argeloze opmerking van zijn vader over 
Charlotte doet Christian een schokkende ontdekking. 
Christian – gekweld door herinneringen aan zijn over-
leden moeder en zelf ongelukkig in de liefde – besluit 
dat hij niet langer met leugens wil leven. Zonder de 

gevolgen te overzien, gaat hij de confrontatie met 
zijn vriend en vader aan.

‘The Daughter’ is een aangrijpend en zinde-
rend familiedrama met Sam Neill en Oscarwinnaar  
Geoffrey Rush. De internationaal gevierde theater-
regisseur Simon Stone bracht in 2011 al een beju-
belde hedendaagse bewerking van Ibsens tijdloze 
toneelklassieker ‘De Wilde Eend’ op de planken. Nu 
maakt hij met ‘The Daughter’ de succesvolle overstap 
naar zijn eerste lange speelfilm. De Britse krant The 
Guardian vergelijkt ‘The Daughter’ met het werk van 
Jane Campion (‘The Piano’) en geeft de film alvast 
vier sterren. Dit najaar gaat Stone aan de slag als 
huisregisseur van Toneelgroep Amsterdam.

Australië 2015 96 min. Regie Simon Stone 
Met Geoffrey Rush, Sam Neill, Miranda Otto
     VANAF 31 AUGUSTUS  3ht

Dinsdag 13 september is ‘Florence Foster 
Jenkins’ alvast te zien in combinatie met 
een heerlijke maaltijd tijdens onze Film & 

Food special. Het avondeten wordt geserveerd tus-
sen 18.30 en 19.30 uur. De film start om 20.30 uur.

Film & Literatuur 
in samenwerking 

met Boekhandel Voorhoeve 
Over Florence Foster Jenkins is ook een boek geschre-
ven: ‘The Life of the World’s Worst Opera Singer’ van 
Darryl W. Bullock. Ivon van der Schuit van Boekhandel 
Voorhoeve vertelt er meer over tijdens haar inleiding 
bij deze voorpremière.
     ZONDAG 18 SEPTEMBER 19.10 UUR 

SPECIALE VOORPREMIÈRES 
FLORENCE FOSTER JENKINS

FILMFESTIVAL PREVIEW! 
Dinsdag 27 september, zie pag. 3
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DE FILMKRANT VAN

Meryl Streep schittert als
Florence Foster Jenkins

L’AVENIR

THE DAUGHTER

FLORENCE 
FOSTER 

JENKINS

BACALAUREAT 
[The Graduation]

CAPTAIN
FANTASTIC

★★★★ The Guardian 
★★★★ The Times 

★★★★ Time Out London 
★★★★ The Upcoming

★★★★ The Guardian 
★★★★ The Telegraph

★★★★ The Guardian 

★★★★★ The Hollywood Reporter
★★★★½ De Filmkrant (Ronald Rovers) 

★★★★½ NRC (Coen van Zwol)

★★★★★ Screen Daily

ANTS ON 
A SHRIMP

24 WOCHEN
‘Dapper, belangrijk en emotioneel drama’
★★★★★ Hollywood News

Zie pag. 3

Veel klassiekers deze maand!
Met o.a. Jack Nicholson in Chinatown

Zie pag 3

 31 aug Ants on a Shrimp
  Captain Fantastic
  The Daughter
 7 sept  L’Avenir
 21 sept Bacalaureat, Florence  

  Foster Jenkins
 28 sept 24 Wochen, Weiner

★★★★ The Hollywood News



t/m 3 oktober t/m 29 september t/m 2 oktober t/m 28 september t/m 24 september 4 en 11 september

LAATSTE KANS

In deze indringende documentaire zoeken de 
homoseksuele Andy en lesbische Cherry naar 
liefde en geluk in het levendige Shanghai. 

Onder druk van hun families proberen ze hun 
seksuele geaardheid te ontkennen en op zoek 
te gaan naar een heteroseksuele relatie en te 
bouwen aan een traditioneel gezin.

Nederland, 
China 2015 
72 min. 
Regie Sophia 
Luvara
     DI 6 SEPTEMBER 16.05 UUR  1 

HOLDING THE MAN
Timothy en John zijn elkaars grote liefde. 

Wanneer een van hen onverwacht ziek 
blijkt, worden ze geconfronteerd met de 

grootste uitdaging ooit. Wat volgt is een hartver-
scheurend verslag van een relatie die bijna twee 
decennia duurde en een teder, romantisch bewijs 
van de sterke en verlossende kracht van liefde. 

Naar de gelijkna-
mige bestseller van 
Timothy Conigrave.

Australië 2015 
127 min. Regie 
Neil Armfield Met 
Geoffrey Rush, Ryan Corr, Guy Pearce, Sarah 
Snook, Anthony LaPaglia, Craig Stott
     MA 5 SEPT 21.00 UUR   3std

Maandag 19 september – iedere derde 
maandagavond van de maand – is onze 
maandelijkse Gay Film Night weer te-

rug met ‘You’ll Never Be Alone’. Maar eerst 
sluiten we maandag 5 en dinsdag 6 september 
het Gay&Lesbian Summer Film Festival af met 
‘Holding the Man’ en ‘Inside the Chinese Closet’. 
Ben je lang op vakantie geweest of heb je geen 
tijd gehad om het festival te bezoeken? Nog t/m 
woensdag 14 september zijn alle negen films uit 
het festival ook te zien in onze online filmzaal: 
Filmthuis. Ga naar http://www.filmtheaterhil-
versum.nl/filmthuis en kijk de selectie op het 
moment dat het jou schikt. Via je tv, laptop, 
tablet of smartphone kan dat 24 uur per dag, 
voor € 8,50 per film. Betalen kan met iDeal, 
PayPal of creditcard.

GAY & LESBIAN SUMMER FILM FESTIVAL
t/m 6 september

Frieda, een zelfverzekerde vrouw en een 
gevierd fotograaf, brengt haar beste vrien-
dinnen vanuit heel India samen voor een 

reisje naar haar huis in de prachtige badplaats 
Goa. Daar wil ze iets aankondigen: ze gaat trou-

wen! En zo start een soort spontaan vrijgezel-
lenfeest, dat een hele week zal duren. ‘Angry 
Indian Goddesses’ is India’s eerste vrouwelijke 
‘buddy movie’ en een fris, realistisch portret van 
vrouwen in het India van vandaag.

Frieda’s vriendinnen vormen een bonte club. Zo 
is Su zakenvrouw en moeder, Jo timmert aan de weg 
als actrice, Pammy is huisvrouw, Mad is zangeres en 
Lakshmi is dienstmeisje. Allemaal feesten ze erop los 
en bereiden ze zich voor op de grote bruiloft. Een 
week vol drinken, dansen en open, intieme gesprek-
ken – van liefde en seks tot de knappe buurman – een 
bewogen achtbaan van ‘girl bonding’, vriendschap, 

break-ups, make-ups en fuck-ups, passie, verwoes-
ting, aarzeling, angst en zelfbewustzijn. 

Te midden van de lol en het gegiechel, het 
harten breken en de hartenpijn, de passie en de 
obsessie, en de jeugd en de onschuld, komen ge-
heimen en spanningen naar boven, worden hechte 
vriendschappen gesmeed en lopen de emoties 
hoog op. Deze komen zelfs tot een kookpunt wan-
neer Frieda eindelijk haar aanstaande onthult. 

India 2015 115 min. Regie Pan Nalin
Met Rajshri Deshpande, Rajshri Mahajan 
     T/M 9 SEPTEMBER   3gt

Woody Allen neemt je mee naar het 
Hollywood van de jaren 30 en vertelt 
het bitterzoete liefdesverhaal van de 

stuntelende lieverd Bob (Jesse Eisenberg) die het 
hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Daar 
valt hij als een blok voor Vonnie (Kristen Ste-
wart), de secretaresse van zijn oom. Een bitter-
zoete romance met een waanzinnige sterrencast. 

New York, de jaren 30. Terwijl hij steeds meer 
moeite heeft met het omgaan met zijn kibbelende ou-
ders, zijn gangster-broer en de juwelenwinkel van de 
familie, verlangt Bobby Dorfman naar verandering van 
omgeving. En dus besluit hij zijn geluk in Hollywood te 
beproeven. Hij gaat aan de slag als loopjongen voor 
zijn oom, een machtige agent voor filmsterren. Hij 

wordt al snel verliefd, maar helaas heeft het meisje al 
een vriend. Bobby neemt genoegen met een vriend-
schap – tot de dag dat ze bij hem voor de deur staat 
en vertelt dat haar vriend het net heeft uitgemaakt. 
Bobby’s leven neemt plotseling een flinke wending, 
en dan ook nog eens een heel romantische. 

Scherpzinnig en vaak hilarisch; Woody Allens ro-
mantische film brengt de vervlogen wereld van de 
jaren 30 tot leven. 

Verenigde Staten 2016 96 min. Regie Woody 
Allen Met Jesse Eisenberg, Blake Lively, Kristen 
Stewart, Steve Carell, Judy Davis
     T/M 4 OKTOBER  3g 

De 18-jarige Pablo is student aan een dans-
academie en woont met zijn vader Juan 
(Sergio Hernandez, ‘Gloria’) in een arbei-

dersbuurt in Santiago. Zijn vader maakt lange 
dagen bij een mannequinfabriek en dat komt 
Pablo wel goed uit, want dan kan hij lekker zijn 
gang gaan. Hij houdt ervan zich te kleden in drag 
en komt graag in de gay clubs. Hij is verliefd op 
zijn jeugdvriend Felix, maar daar durft hij niet 
voor uit te komen.

In de buurt wordt Pablo vaak geplaagd. Op een 
avond wordt hij nagezeten door twee bekenden en 

wordt hij zwaar mishandeld en belandt in coma in 
het ziekenhuis. Zijn vader is diep geschokt en komt 
erachter dat de verzekering nauwelijks iets vergoedt. 
Juan wilde net investeren in de fabriek en moet nu 
de medische kosten betalen. Hij staat er alleen voor 
en merkt dat de maatschappij ook voor hem wreed 
is. Hij maakt een wanhopige keuze, want hij wil dat 
er goed voor zijn zoon wordt gezorgd.

Chili 2016 81 min. Regie Alex Anwandter Met 
Sergio Hernández, Andrew Bargsted, Jaime Leiva
     MA 19 SEPT 21.00 UUR   4gts

Een echte ouderwetse, hartverwarmende 
familiefilm, gebaseerd op het gelijknami-
ge boek ‘De Grote Vriendelijke Reus‘ van 

Roald Dahl. Speciaal voor een nieuwe generatie 
kinderen heeft regisseur en meesterverteller 
Steven Spielberg samen met Disney het betove-
rende en uiterst populaire kinderverhaal, waarin 
een weesmeisje kennismaakt met de magische 
reuzenwereld, in een nieuw jasje gestoken. 

De kleine Sophie vraagt zich af wie toch die 

reus is, die ’s nachts langs haar raam schuifelt. Haar 
vraag wordt al snel beantwoord nadat ze plotseling 
uit haar bed geplukt en ontvoerd wordt. Het blijkt 
dat ze niets te vrezen heeft van deze hele lange 
man: het is de Grote Vriendelijke Reus! Bovendien 
heeft hij een reden om ’s nachts nog op te zijn. Met 
een lange trompet blaast hij dromen in de slaap-
kamers van kinderen. Sophie en de reus worden 
vrienden en samen met de koningin van Engeland 
nemen ze het op tegen de kwaadaardige reuzen, 
die mensen als een lekker hapje zien. 

‘De GVR’ is de eerste film van Spielberg waarbij 
het team achter kinderfilm en kaskraker ‘E.T.’ weer 
betrokken is. Bovendien is het een extra bijzonder 
jaar waarin de film wordt uitgebracht, want het is 
precies 100 jaar geleden dat de legendarische kinder-
boekenschrijver Roald Dahl (ook bekend van ‘Matilda’ 
en ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’) werd geboren.

VS 2016 117 min. Regie Steven Spielberg 
Met de stemmen van Warre Borgmans, 
Eva Kolsteren, Bas Keijzer, Murth Mossel 
2D, Nederlands gesproken
     VANAF 3 SEPTEMBER   2ag 

Julieta (Adriana Ugarte) staat op het punt 
om met haar geliefde Lorenzo een nieuw 
leven te beginnen in Portugal, maar een 

onverwachte ontmoeting met een oude bekende 

brengt haar op andere gedachten. Wat blijkt: 
haar dochter Antia, die op haar achttiende weg-
liep van huis, is tegen alle verwachtingen in nog 
in leven. ‘Julieta‘ – de nieuwste film van Pedro 
Almodóvar (‘Volver’, ‘Todo Sobre Mi Madre’) 
– is een Spaanstalig melodrama met wederom 
ijzersterke actrices, waarbij het contrast tussen 
het bekende, felle, zonnige, typisch Almodóva-
riaanse kleurenspektakel en de hartverscheu-
rende scènes groot is.

Nadat dochter Antia van de ene op de andere 
dag verdween, heeft ze nooit meer iets van zich 
laten horen. Het is de druppel voor haar depressieve 
moeder, die eerder al haar grote liefde – de vader 

van Antia – Xoan verloor. Ze start nog wel een zoek-
actie naar haar dochter, maar komt er al snel achter 
dat ze eigenlijk niet veel weet over haar. Vervolgens 
verdringt ze jarenlang de ingrijpende gebeurtenis. 
Het nieuws dat Antia na al die jaren nog in leven is, 
doet Julieta besluiten haar dochter alles te vertellen 
over haar onstuimige relatie met Xoan, zijn ex Ava 
en hun huishoudster en vriendin Marian. Ze begint 
aan een lange brief.

‘Julieta’ gaat over schuld en de vraag wat mensen 
ertoe zet degene van wie ze houden te verlaten. 

Spanje 2016 99 min. Regie Pedro Almodóvar
Met Ariana Ugarte, Michelle Jenner, Inma 
Cuesta, Rossy de Palma
     T/M 4 OKTOBER   3g 

Thelma & Louise in Toscane! Beatrice is een 
snel gebekte fantast en zelfbenoemd mil-
jardair die gelooft dat ze op intieme voet 

staat met alle wereldleiders. Donatella is een 

stoere, maar introverte, kwetsbare jonge vrouw. 
Beiden zijn ze patiënt in Villa Biondi, een geslo-
ten inrichting in Toscane. ‘La Pazza Gioia’ – de 
nieuwste film van Paolo Virzì (‘Il Captila Umano’, 
‘La Prima Cosa Bella’) – is een komisch drama 
over vriendschap en de zoektocht naar geluk, 
met het prachtige landschap van Toscane als 
decor.

Beatrice is een decadente kletskous en een opval-
lende figuur in de psychiatrische inrichting waar ze 
woont en zich gedraagt of ze de koningin is. Ondanks 
haar praatjes vindt ze maar weinig aansluiting bij de 
andere patiënten. Wanneer de gesloten en gekwetste 
Donatella ook wordt opgenomen in de inrichting, 

ontfermt Beatrice zich al snel over de nieuweling en 
bloeit er een onverwachte vriendschap op tussen de 
twee. Ze besluiten samen te ontsnappen en komen 
tijdens hun avontuurlijke reis oog in oog te staan met 
hun verleden. Gelukkig zijn ze dit keer niet alleen, 
maar hebben ze elkaar. 

Actrices Valeria Bruni Tedeschi (‘Il Capitale Uma-
no’, ‘5X2’) en Micaela Ramazzotti (‘La Prima Cosa 
Bella’, ‘Anni Felici’) spelen de sterren van de hemel in 
deze ontwapenende roadmovie: een mix van kome-
die, sociale observatie en teder psychologisch drama.

Italië, Frankrijk 2016 116 min. Regie Paolo 
Virzì Met Valeria Bruni Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti
     T/M 3 OKTOBER   2agt 

Ga mee op een komisch en spannend avon-
tuur met ‘Meester Kikker’. Gebaseerd op 
het succesvolle, gelijknamige boek van 

kinderboekenschrijver Paul van Loon.
‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn superge-

heim. Niemand mag het weten, behalve jullie.’ De 
boodschap van Meester Frans (Jeroen Spitzenberger, 
‘Divorce’) is wel heel bijzonder! Het leven van de 
kinderen uit de klas van Meester Frans staat op zijn 
kop als blijkt dat hij soms spontaan in een kikker 

verandert. Helemaal niet handig, want hun nieuwe, 
strenge schooldirecteur Stork ziet de enthousiaste, 
maar licht chaotische Frans liever vandaag dan mor-
gen vertrekken. 

Het meisje Sita, wier moeder Cecile (Georgina 
Verbaan) het dierenasiel runt, is ontzettend dol op 
haar meester. Samen met haar klasgenootje Wouter 
doet ze er alles aan om haar lievelingsmeester te 
beschermen tegen zowel de directeur als de wrede 
natuur. Zeker wanneer blijkt dat hij als kikker maar 
een kwetsbaar diertje is. Vooral voor een heel sluwe 
ooievaar moet hij oppassen!

Nederland 2016 85 min. Regie Anna van 
der Heide Met Georgina Verbaan, Jeroen 
Spitzenberger, Joke Tjalsma, Wine Dierickx, 
Yenthe Bos, Michiel Nooter, Harriet Stroet, Paul 
Kooij, Bianca Krijgsman, Bobby van Vleuten, 
Coen van Vlijmen en Charmène Sloof
     VANAF 3 SEPTEMBER   2a 

JULIETA

ANGRY INDIAN GODDESSES

Iedere derde maandagavond van de maand 
vertonen we een splinternieuwe gay film. 
Deze maand:

GAY FILM NIGHT

Kinderklassiekers terug 
op het witte doek!

MINOES Tibbe wordt bijna ontslagen als journalist wanneer hij 
juffrouw Minoes ontmoet, die hem – dankzij de ‘kattenpersdienst’ – aan 
exclusief nieuws helpt. Het levert Tibbe voorpaginanieuws op, totdat hij een 
pittig verhaal schrijft over de plaatselijke weldoener.
Nederland 2001 88 min. Regie Vincent Bal 
     ZO 4 SEPTEMBER  1

PLUK VAN DE PETTEFLET Pluk komt in de 
Petteflet terecht en gaat in het torenkamertje wonen. Hij wordt vrienden met 
de bewoners en de dieren uit de Torteltuin. Totdat hij ontdekt dat de Torteltuin 
vernietigd dreigt te worden en alles op alles moet zetten om de tuin te redden. 
Nederland 2004 90 min. Regie Ben Sombogaart en Pieter van Rijn 
     ZO 11 SEPTEMBER  1

PIM & POM De katten Pim en Pom zijn beste vrienden en wonen 
bij ‘de Vrouw’. De nichtjes Treesje en Sjaantje nemen de poezen mee naar buiten, 
en willen de katten houden. Gelukkig ontsnappen Pim en Pom, maar ze moeten 
op straat overleven. Lukt het ze hun baasje terug te vinden?
Nederland 2014 70 min. Regie Gioia Smid 
     ZO 25 + WO 28 SEPTEMBER  1

ABELTJE Abeltje Roef krijgt een baantje als liftboy, maar op zijn 
eerste werkdag gaat het al mis. Hij drukt op het enige knopje waar hij niet op 
mag drukken: het groene knopje!
Nederland 1998 110 min. Regie Ben Sombogaart
     ZO 18 SEPTEMBER  2

BRAMMETJE BAAS De energieke Brammetje is zeven 
jaar en kan een heleboel dingen heel goed. Er is eigenlijk maar één ding dat 
Brammetje helemaal niet goed kan, en dat is stilzitten. 
Nederland 2012 83 min. Regie Anna van der Heide 
     ZO 2 OKTOBER  1

Willem Marinus Dudok is wereldbe-
roemd. Hilversum had honderd jaar 
geleden de moed hem als gemeen-

tearchitect aan te stellen. Hij heeft het gezicht 
van de stad bepaald met een opmerkelijke visie 
op ontwerpen: ‘Hoe eenvoudig is toch alles. Je 
belijnt maar wat je ziet. Maar als er geen ziel 
vloeit door den punt van het potlood, hoe dor 
is dan de lijn!’ 

Filmmakers Leo Kerkhoff en Gijs Konings gaan 
op zoek naar de ziel in de lijn van Dudok. Talloze 
huizen, scholen en begraafplaatsen bepalen het aan-
gezicht van de mediastad. Want er is veel meer dan 

het raadhuis. Welke rol speelt deze architectuur in 
ons modern bestaan? Wat is er mooi aan? En zien 
we dat nog wel?

Nederland 2015 50 min. 
Regie Leo Kerkhoff en Gijs Konings
     PREMIÈRE: ZA 10 SEPTEMBER 18.00 UUR 
Ook te zien op 11 en 14 september

Alvast een leuk nieuwtje voor de herfst-
vakantie: van 16 t/m 23 oktober gaan 
we speciaal voor onze jongste bezoekers 

weer lekker vroeg open! We pakken uit met ex-
tra veel kinderfilms en allerlei activiteiten en ver-

tonen iedere dag heel veel 
fijne films vanaf 11.00 uur 
’s ochtends. In onze ok-
toberkrant wijden we er 
twee volle pagina’s aan! 

Een aantal van de leukste familiefilms van 
Nederlandse bodem is gedigitaliseerd 
en kan weer vertoond worden! Titels als 

‘Abeltje’, ‘Pluk van de Petteflet’, ‘Minoes’ en ‘Pim 
& Pom’ zijn nog steeds bijzondere en tijdloze 
 films waarvan kinderen samen met hun ouders 

enorm kunnen genieten.
Wat ons betreft een uitgelezen gelegenheid om 

deze Nederlandse familieklassiekers opnieuw op het 
grote doek te laten zien en weer volop te genieten 
van deze bijzondere en tijdloze juweeltjes!

DE LIJN VAN DUDOK

Herfstvakantie met het 
Cinekid Festival!INSIDE THE CHINESE CLOSET

CAFÉ SOCIETY

LA PAZZA GIOIA

‘Een geweldig komedie-drama over twee 
vrouwen in een psychiatrische inrichting. 
Noch Valeria Bruni Tedeschi noch Micaela 
Ramazzotti waren ooit beter.’ Variety

You’ll Never 
Be Alone

KINDER- EN FAMILEFILMS

MEESTER KIKKER

★★★★ VPRO Cinema
★★★★ Het Parool

DE GVR

★★★★ de Volkskrant
★★★★ Het Parool
★★★½ NRC

★★★★ NRC
★★★★ De Filmkrant
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KLASSIEKERS

Iedere laatste maandagavond van de maand 
vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire 
in Cracking the Frame: een programma met een 
internationale selectie van veelgeprezen kunst-
films en films over hedendaagse kunstenaars, fo-
tografen, 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 CB Berghouwer, fotograaf 
en programmamaker van het Kenniscafé van de 
Volkskrant en De Balie. 

Deze maand:

I DON’T BELONG ANYWHERE – 
THE CINEMA OF CHANTAL AKERMAN

Reizend van Brussel tot Tel Aviv en van 
Parijs tot New York trok experimenteel 
filmmaker Chantal Akerman de wereld 

rond voor haar avant-gardistische en politieke 
filmkunst. De Belgische, die zich vorig jaar van 
het leven beroofde, maakte meer dan 40 films 
en is het bekendst om haar meesterstuk ‘Jeanne 
Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ 
(1975) en haar formalistische en feministische 
benadering van het filmmaken. 

Aan de hand van filmfragmenten en interviews 
belicht filmmaker Marianne Lambert, samen met 
Akermans editor Claire Atherton, in ‘I Don’t Belong 
Anywhere’ de filosofie van deze baanbrekende kun-
stenaar en haar ontwikkeling als filmmaker. 

Marianne Lambert werkte langdurig samen met 
Akerman als setmanager, eerste regieassistent en later 
als productiemanager. ‘I Don’t Belong Anywhere – 
The Cinema of Chantal Akerman’ is haar regiedebuut.

België 2015 67 min. Regie Marianne Lambert
Let op: deze film is Frans gesproken en Engels 
ondertiteld.
     MA 26 SEPTEMBER 20.30 UUR 

De volgende Cracking the Frame is maandag 31 okto-
ber en dan vertonen we de documentaire ‘Eva Hesse’ 
over deze baanbrekende Amerikaanse kunstenaar.

Maak je bij ‘24 Wochen’ klaar voor een 
emotionele reis. Actrice Julia Jentsch, 
bekend van haar award-winning rol in 

‘Sophie Scholl’, speelt in dit aangrijpende verhaal 
de bekende cabaretière Astrid. Samen met haar 
manager Lucas vormt ze ook privé een succesvol 
koppel. Ze hebben al een dochter van negen 
jaar en Astrid is in verwachting van hun tweede 
kindje. Het lijkt alsof het leven ze toelacht, maar 
dan ontvangen ze verschrikkelijk nieuws.

Astrid en Lucas krijgen te horen krijgen dat hun 
ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Ter-
wijl hun wereld instort, moeten ze beslissen om voor 
24 weken een abortus te laten plegen of een onzekere 
toekomst tegemoet te gaan. Hoewel ze gewend 

zijn alles samen te doen, komt Astrid tot het besef 
dat alleen zij deze moeilijke beslissing kan nemen…

Duitsland 2016 103 min. Regie Anne Zohra 
Berrached Met Julia Jentsch, Bjarne Mädel, 
Johanna Gastdorf
     VANAF 28 SEPTEMBER  3at 

Privédetective J.J. Gittes (Jack Nicholson) 
stuit in het LA van de jaren 30 op een 
schandaal waarbij hogere politieke krin-

gen zijn betrokken. Roman Polanski’s hommage 
aan de film noir leidt de kijker om de tuin in een 
nachtmerrieachtig doolhof. 

Los Angeles, jaren 30. Privédetective J.J. Gittes 
wordt ingehuurd door femme fatale Faye Dunaway 
om haar vermiste dochter te traceren en komt daarbij 
op het spoor van ingewikkelde machinaties rond 
onrechtmatig onttrokken land en kunstmatig gecre-
eerde droogte. Polanski’s hommage aan de Ameri-
kaanse film noir werd een klassieker, zowel door het 
verrassend ingehouden spel van Nicholson, als door 

het briljante scenario 
en de door Polanski 
opgeroepen sfeer van 
dreiging en corruptie. 
Detective Gittes blijkt 
te zijn beland in een 
stad waar niemand te 
vertrouwen is.

Scenarioschrijver 
Robert Towne won 
met ’Chinatown’ een Oscar en schreef ook het ver-
volg ’The Two Jakes’ (1990). Memorabele bijrollen 
zijn van regisseur Polanski zelf (in de befaamde ‘nose 
slitting scene’) en John Huston, als malafide project-
ontwikkelaar. De film werd heruitgebracht door het 
EYE Filminstituut dat jaarlijks vier (gerestaureerde) 

klassiekers opnieuw uitbrengt in de Nederlandse 
filmtheaters.

VS 1974 130 min. Regie Roman Polanski Met 
Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston
     23, 25 EN 27 SEPTEMBER  4ga

Zet het alvast in je agenda: Filmfestival Hilver-
sum komt eraan! Van 5 t/m 9 oktober staan we 
geheel in het teken van – alweer – de vierde 
editie! En met trots kondigen we de openingsfilm 
aan: ‘Toni Erdmann’.

‘Toni Erdmann’ is een bitterzoete tra-
gikomedie over een vader die tijdens 
een spontaan bezoek aan zijn dochter 

merkt hoe ongelukkig zij is. Hij vindt het tijd 
om in te grijpen, op zijn eigen clowneske ma-
nier. ‘Toni Erdmann’ was dé verrassing van het 
Filmfestival van Cannes en werd daar unaniem 
lovend ontvangen. ‘Niet vaak werd in Cannes zo 
hard gelachen om een film’, aldus de Volkskrant. 
Uniek, uiterst origineel en de ultieme ode aan 
de band tussen vaders en dochters!

Winfried, een gescheiden en gepensioneerd le-
raar, is een grappenmaker die graag verkleed opduikt. 
Met vreemde grapjes, pruiken en valse tanden verrast 
hij graag zijn omgeving. Zijn dochter Ines, een suc-
cesvolle zakenvrouw, woont in Boekarest en ziet hij 
vrijwel nooit. Als Winfrieds hond overlijdt, besluit hij 
onaangekondigd zijn dochter te verrassen met een 
bezoek. Ines is echter niet geamuseerd wanneer haar 
vader opeens voor de deur staat. 

Ze heeft het zeer druk op haar werk en wordt 

geleefd door haar mobiel. Duidelijk geïrriteerd tracht 
ze te verbergen dat ze niet lekker in haar vel zit. Ze 
laat haar vader weten dat het juist uitstekend met 
haar gaat en dat ze met volle teugen geniet van haar 
succesvolle carrière en vette salaris. Toch ziet Winfried 
al snel dat zijn dochter niet gelukkig is. 

Hij besluit haar op zijn eigen manier te helpen. Op-
eens verrast hij haar – als zijn alter ego Toni Erdmann 
met valse tanden en een malle pruik – op haar werk 
en introduceert zich als haar mentor; een levenscoach 
voor uiterst succesvolle zakenmensen. Overal waar 
Ines gaat, duikt Toni op. Van zakendiners tot belang-
rijke vergaderingen. Ines, die zich geen houding weet 
te geven, heeft geen andere optie dan erin mee te 
gaan en te doen alsof Toni Erdmann echt haar coach 
is. En dankzij Toni’s gekkigheid en ondanks de gê-
nante situaties, lijkt het alsof Ines begint te begrijpen 
dat haar excentrieke vader misschien juist wel een 
plekje verdient in haar leven.

Duitsland 2016 162 min. Regie Maren Ade 
Met Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael 
Wittenborn, Hadewych Minis  

Het complete programma van de vierde 
editie van ons filmfestival maken we half 
september bekend op onze website en 

via ons Festival Magazine.
Kaartjes voor de feestelijke openingsavond met 

‘Toni Erdmann’ op woensdag 5 oktober zijn € 12,50 
(inclusief een glaasje prosecco en hapjes) en zijn nu 
alvast te koop.

     WO 5 OKT, INLOOP VANAF 19.00 UUR 
     START PROGRAMMA 19.30 UUR   
Ook Cinevillepashouders kunnen met hun pas 
naar deze en alle andere films van Filmfestival 
Hilversum. ‘Toni Erdmann’ gaat 10 november 
officieel uit in de Nederlandse bioscopen.

Niets in haar simpele afkomst als Ameri-
kaanse boerendochter uit ‘the midwest’ 
maakt Loïe Fuller (Soko) voorbestemd 

om het te schoppen tot pionier van de moderne 
dans. En toch ontketende ze met haar adem-
benemende serpentinedans in Parijs een ware 
revolutie. Ze werd het symbool van een gene-
ratie; een sensatie die de lichtstad voorstelling 
na voorstelling in lichterlaaie zette. 

‘La Danseuse’ vertelt dit waargebeurde, doch 
onwaarschijnlijke en tumultueuze levensverhaal van 
Loïe Fuller. De film focust zich hierbij op de gecom-
pliceerde relatie met wonderkind en rivale Isodora 
Duncan (Lily-Rose Depp). Constant voelt Fuller de hete 
adem in haar nek. Zelfs als haar ogen achteruitgaan 
en haar rug het begeeft onder het gewicht van haar 
outfit gaat ze door en blijft ze de strijd aangaan.

 
Frankrijk, België 2016 108 min. 

Regie Stéphanie Di Giusto Met Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-Rose Depp

‘La Danseuse’ gaat 6 oktober officieel uit 
in Nederland en is te zien op de vierde 
editie van Filmfestival Hilversum, maar 

is ook alvast in voorpremière te zien in combi-
natie 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.

     DI 27 SEPT VANAF 18.30 UUR  4st

Speelse, anarchistische klassieker over twee 
verveelde meisjes die de boel op stelten 
zetten. Ze stelen, liegen en doen niets an-

ders dan onrust stoken. Het verfrissend radicale 
‘Madeliefjes’ van nouvelle vague-pionier Vera 
Chytilová houdt zich aan geen enkele regel.

De madeliefjes uit de titel zijn twee meisjes van 17, 
die allebei Marie heten. Ze zitten in hun bikini aan het 
zwembad en omdat de wereld verrot is en conventies 
zinloos zijn, beslissen ze dat ze zich overeenkomstig 
mogen gedragen. Ze vermaken zich met het prikkelen 
en vervolgens teleurstellen van de seksuele verwach-
tingen van oudere mannen. Wanneer dit spelletje gaat 
vervelen, trekken ze naar een nachtclub waar ze zich 
bezatten en misdragen tot ze eruit worden gegooid. 

De twee lijken niet te stoppen in hun haat tegen de 
consumptiemaatschappij. Een banket eindigt in een 
orgie van vernieling in pure slapstickstijl.

Deze surrealistische fantasie bleek de meest avon-
tuurlijke en anarchistische van alle Tsjechische films 
van de jaren 60. Vera Chytilová maakte in 1962 al 
persoonlijke, controversiële films. De film werd ge-
financierd met geld van de staatsfilmstudio, maar 
werd bij het uitbrengen in de ban gedaan door de 
autoriteiten. Zogenaamd vanwege de vele scènes 
waarin met eten gegooid wordt, maar de onder-
huidse kritiek op het regime was waarschijnlijk meer 
bepalend voor de afwijzende reactie. Na de Russische 
inval in 1968 maakten de Tsjechische autoriteiten 
het Chytilová moeilijk werk te vinden; ze ging com-
mercials regisseren onder de naam van haar man, 
cameraman Jaroslav Kučera.

Tsjechoslowakije 1966 76 min. Regie Věra 
Chytilová Met Jitka Cerhová, Ivana Karbanová, 
Marie Češková
     4, 6 EN 14 SEPTEMBER  

In ‘The General’ raakt Buster Keaton als trein-
machinist verzeild in de Amerikaanse Bur-
geroorlog en maakt er één lange, hilarische 

achtervolging van. Het zal je maar gebeuren: 
afgekeurd worden omdat je in je gewone baan 
onmisbaar bent, net als je in je soldatenpak 
indruk wilt maken op je vriendin! 

‘The General’ speelt zich af tijdens de Ameri-
kaanse Burgeroorlog. Als treinmachinist Johnny Gray 
verslaat Keaton in zijn eentje de Noordelijke troepen 
met zijn trein ‘The General’ en raakt verzeild in een 
langgerekte, hilarische achtervolging. De visuele 
grappen, de deadpan humor – Keaton bleef altijd on-
bewogen onder alle rampen die hem troffen – en de 
zorgvuldig opgebouwde spanningsboog maken ’The 
General’ tot een klassieker onder de stille films. 

Keaton wordt altijd 
omschreven als de 
man met de stoïcijnse 
gelaatsuitdrukking, 
een gezicht zonder 
spoor van emotie: 
‘The Great Stone Face’. 
Deze film bewijst dat 
er juist heel veel uit zijn 
ogen spreekt: verdriet, 
teleurstelling, wanhoop, opluchting, begeestering.

Het American Film Institute plaatste de film in zijn 
top 100 van beste films allertijden op nummer 18, een 
mooi eerbetoon aan een film die bij uitbreng flopte 
aan de kassa. Het scenario is gebaseerd op het boek 
‘The Great Locomotive Chase’ van William Pittenger. 
Ter herdenking aan het vijftigste sterfjaar van Buster 
Keaton (1895-1966) is deze klassieker – in digitaal 

gerestaureerde versie met de nieuwe soundtrack van 
componist Robert Israel uit 1995 – opnieuw door het 
Eye Film Instituut uitgebracht.

VS 1926 67 min. Regie Buster Keaton , Clyde 
Bruckman Met Buster Keaton, Marion Mack, 
Glen Cavender
     16, 18, 19 EN 20 SEPTEMBER  1

Heel wat politici hebben hun carrière zien 
ontsporen, maar zelden is dat zo uitge-
breid en genadeloos gedocumenteerd als 

in het scherpzinnige en pijnlijk grappige ‘Wei-
ner’. De Amerikaanse politicus Anthony Weiner 
kwam in 2011 in opspraak vanwege sexting – het 
leidde tot zijn aftreden als congreslid. Twee 
jaar later maakt hij een onverwachte politieke 
comeback door zich te mengen in de race om 
het burgemeesterschap van New York. Regis-
seurs Josh Kriegman en Elyse Steinberg volgen 
de dramatische wederopstanding en – wan-
neer Weiners seksuele exhibitionisme wederom 
opspeelt – onvermijdelijke ondergang van de 
hardleerse politicus. 

Regisseur Kriegman werkte voor Weiner toen hij 

een gooi deed naar het burgemeesterschap van NYC 
in 2005 en later als New York Chief of Staff. Nadat 
Kriegman uit de politiek stapte en hoorde dat Weiner 
in 2013 weer probeerde om burgemeester te worden, 
wist hij dat hij dit verhaal wilde filmen. Vanaf de eerste 
dag van de campagne tot de laatste is hij, samen met 
regisseur Elyse Steinberg, blijven filmen. Wat begon 
als een fantastische ‘comeback story’, bleek al snel 
een fascinerende wending te krijgen. Winnaar van 
de Grote Jury Prijs voor Beste Documentaire op het 
Sundance Film Festival in de VS.

GB 2016 96 min. Regie Josh Kriegman, Elyse 
Steinberg Met Huma Abedin, Amit Bagga, 
Adam S. Barta, Donald Trump, Howard Stern
     VANAF 28 SEPTEMBER  1g

★★★★★ The Hollywood News

New York, de jaren twintig. Max Perkins 
(Colin Firth) is redacteur bij Scribner, 
uitgever van literaire grootheden als  

Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald. Als een 
manuscript van de onbekende Thomas Wolfe 
(Jude Law) op zijn bureau belandt, is Max ervan 
overtuigd dat hij een literair genie heeft ontdekt. 
Samen gaan de twee mannen aan de slag om het 
enorme manuscript van meer dan 1000 pagina’s 
klaar te stomen voor publicatie. 

Tijdens dit proces – een enorme klus en een strijd 
om iedere zin – ontstaat er een complexe vriend-
schap tussen de twee mannen. Het boek ‘Look Ho-
meward, Angel’ wordt een doorslaand succes, maar 
voor Perkins – zelf een rustig en gelukkig getrouwd 
man – wordt het steeds lastiger de geniale, maar 
onhandelbare Thomas Wolfe in toom te houden. 

‘Genius‘ gebaseerd op de bekroonde biografie 
‘Max Perkins: Editor of Genius’ van A. Scott Berg – is 

het filmdebuut van de succesvolle theaterregisseur 
Michael Grandage, die voor zijn eerste film meteen 
grootheden als Colin Firth, Nicole Kidman en Jude 
Law wist te strikken.

VS, GB 2016 104 min. Regie Michael Grandage
Met Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman
     ZO 2 OKTOBER 21.00 UUR  3g

Op een eindeloze, winderige vlakte zijn 
Cochise en Gilou, twee onafscheidelijke 
premiejagers, op zoek naar een gestolen 

telefoon met gevoelige inhoud. Op hun weg 
komen ze Esther en Willy tegen, een stel dat 
op de loop is. Is het einde der tijden nabij? Zul-
len ze in dat vergeten stadje, waar iedereen 
belandt, opnieuw de menselijke natuur op zijn 
best ontdekken? Dit zijn misschien wel de laat-
ste mensen, maar ze zijn niet zo heel anders 
dan de eerste.

De Belgische acteur en regisseur Bouli Lanners 
verraste de filmwereld op aangename wijze met de 
regie van zijn films ‘Ultranova’, ‘Eldorado’ en ‘Les 
Géants’. Nu is hij terug met zijn vierde speelfilm ‘Les 

Premiers Les Derniers’, een misdaadkomedie over 
twee premiejagers die op zoek zijn naar een mobiele 
telefoon en onderweg allerlei rare types tegenkomen.

België, Frankrijk, 2016 98 min. Regie Bouli 
Lanners Met Albert Dupontel, Bouli Lanners, 
Suzanne Clément, Michael Lonsdale
     18, 19 EN 20 SEPTEMBER  3gat

LES PREMIERS, 
LES DERNIERS

★★★★★ ‘Origineel, wijs, grappig en ontroerend.’ NRC

NIEUWE FILMS

WEINER

★★★★★ NRC Handelsblad  
★★★★ Het Parool

★★★★★ De Filmkrant

MADELIEFJES

CHINATOWN

THE GENERAL

★★★★★ The Guardian

★★★★  VPRO Cinema

met: 
LA DANSEUSE
Dinsdag 27 september

FILMFESTIVAL PREVIEWS

FILM&KUNST: CRACKING THE FRAME

24 WOCHEN

Ons maandelijkse kunstfilmprogramma is terug!

Genius

F I L M F E S T I V A L
H I L V E R S U M

5 t/m 9 oktober

VPRO Cinema ★★★★ ‘Nieuw hoogtepunt 
in oeuvre  Bouli Lanners’ de Volkskrant 
★★★★ ‘Absurdistisch sprookjesland’
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DO 15 SEPTEMBER 
13:30 The Daughter
13:45 Captain Fantastic
14:00 L’Avenir
15:30 Julieta
16:00 Heaven on Earth
16:15 La Pazza Gioia
17:30 Ants on a Shrimp
18:50 Julieta
19:05 L’Avenir
19:25 The Daughter
20:55 Captain Fantastic
21:10 La Pazza Gioia
21:25 Cafe Society

VR 16 SEPTEMBER 
13:30 The General
13:45 The Daughter
14:00 L’Avenir
15:10 La Pazza Gioia
15:45 Ants on a Shrimp
16:05 Julieta
17:30 The Red Turtle
17:45 Absolutely Fabulous
19:00 L’Avenir
19:15 The Daughter
19:35 Julieta
21:00 La Pazza Gioia
21:15 Captain Fantastic
21:35 Cafe Society

ZA 17 SEPTEMBER 
13:30 Meester Kikker
13:45 The Daughter
14:00 De GVR
15:45 L’Avenir
16:25 Ants on a Shrimp
16:40 Julieta
17:50 Absolutely Fabulous
18:25 La Pazza Gioia
19:00 The Daughter
19:40 Julieta
20:45 Captain Fantastic
21:00 L’Avenir
21:40 Cafe Society

ZO 18 SEPTEMBER 
11:00 De GVR
11:15 Julieta
11:30 Finding Dory
13:15 The Red Turtle
13:30 The General
13:45 Abeltje
15:00 The Daughter
15:15 L’Avenir
16:00 La Pazza Gioia
17:00 Cafe Society
17:15 Ants on a Shrimp
18:20 The Daughter
18:55 L’Avenir
19:10 Film&Literatuur: 
 Florence Foster Jenkins
20:20 Captain Fantastic
21:00 Les Premiers Les Derniers
21:25 Julieta

MA 19 SEPTEMBER 
13:30 The Daughter
13:45 Les Premiers Les Derniers
14:00 L’Avenir
15:30 Ants on a Shrimp
15:45 La Pazza Gioia
16:00 Captain Fantastic
17:25 The General
18:45 Julieta
19:00 The Daughter
19:15 L’Avenir
20:45 Captain Fantastic
21:00 You’ll Never Be Alone
21:15 Cafe Society

DI 20 SEPTEMBER 
13:30 The Daughter
13:45 Les Premiers Les Derniers
14:00 L’Avenir
15:30 The General
15:45 Julieta
16:05 Heaven on Earth
17:05 Ants on a Shrimp
17:45 Absolutely Fabulous
18:45 The Daughter
19:00 L’Avenir
19:35 The General
20:45 Captain Fantastic
21:00 La Pazza Gioia
21:15 Les Premiers Les Derniers

WO 21 SEPTEMBER 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 De GVR
14:00 L’Avenir
15:15 Meester Kikker
16:00 The Daughter
16:15 La Pazza Gioia
17:10 Cafe Society
18:30 Julieta
18:45 The Daughter
19:10 L’Avenir
20:30 Bacalaureat
20:45 Florence Foster Jenkins
21:10 Captain Fantastic

DO 8 SEPTEMBER 
13:30 L’Avenir
13:45 The Daughter
14:00 La Pazza Gioia
15:30 Cafe Society
15:45 Captain Fantastic
16:20 Angry Indian Goddesses
17:25 The Red Turtle
18:45 Ants on a Shrimp
19:00 The Daughter
19:15 L’Avenir
20:40 La Pazza Gioia
21:00 Captain Fantastic
21:15 Julieta

VR 9 SEPTEMBER 
13:30 L’Avenir
13:45 La Pazza Gioia
14:00 The Daughter
15:35 Ants on a Shrimp
16:00 Captain Fantastic
16:15 Angry Indian Goddesses
17:30 Absolutely Fabulous
19:00 L’Avenir
19:15 Julieta
19:30 The Daughter
21:00 La Pazza Gioia
21:15 Captain Fantastic
21:30 Cafe Society

ZA 10 SEPTEMBER 
11:00 The Greenstone
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Meester Kikker
14:00 L’Avenir
15:15 De GVR
15:35 Ants on a Shrimp
16:00 Julieta
17:30 Absolutely Fabulous
17:45 The Daughter
18:00 Dudok 100 jaar in Hilversum
19:15 L’Avenir
19:30 Julieta
19:45 The Daughter
21:15 La Pazza Gioia
21:30 Captain Fantastic
21:45 Cafe Society

ZO 11 SEPTEMBER 
11:00 Finding Dory
11:15 La Pazza Gioia
12:45 Dudok 100 jaar in Hilversum
13:20 Pluk van de Petteflet
13:35 Julieta
14:00 L’Avenir
15:15 The Daughter
15:35 Captain Fantastic
16:00 La Pazza Gioia
17:15 Compostella
17:55 The Red Turtle
18:20 L’Avenir
19:15 The Daughter
19:40 Ants on a Shrimp
20:25 Captain Fantastic
21:15 Cafe Society
21:30 Absolutely Fabulous

MA 12 SEPTEMBER 
13:30 Julieta
13:45 The Daughter
14:00 L’Avenir
15:30 Ants on a Shrimp
15:45 Heaven on Earth
16:00 La Pazza Gioia
17:25 Absolutely Fabulous
18:45 The Daughter
19:00 Heelmeesters Filmfestival
19:15 L’Avenir
20:45 Captain Fantastic
21:15 La Pazza Gioia
21:30 Cafe Society

DI 13 SEPTEMBER 
13:30 L’Avenir
15:30 Ants on a Shrimp
16:10 The Daughter
16:25 La Pazza Gioia
17:25 Cafe Society
18:30 Julieta
18:30 Film&Food:
 Florence Foster Jenkins
19:00 L’Avenir
19:20 The Daughter
21:00 Captain Fantastic
21:15 La Pazza Gioia

WO 14 SEPTEMBER 
13:30 Meester Kikker
13:45 Dudok 100 jaar in Hilversum
14:00 L’Avenir
15:00 De GVR
15:20 The Daughter
16:00 Captain Fantastic
17:20 Ants on a Shrimp
17:35 Madeliefjes
19:00 L’Avenir
19:15 The Daughter
19:30 Julieta
21:00 La Pazza Gioia
21:15 Captain Fantastic
21:30 Cafe Society

DO 1 SEPTEMBER 
13:30 Ants on a Shrimp
13:45 The Daughter
14:00 La Pazza Gioia
15:25 Julieta
15:45 Captain Fantastic
16:20 Angry Indian Goddesses
17:25 Absolutely Fabulous
18:45 Ants on a Shrimp
19:00 The Daughter
19:15 Julieta
20:40 La Pazza Gioia
21:00 Captain Fantastic
21:15 Cafe Society

VR 2 SEPTEMBER 
13:30 The Daughter
13:45 Ants on a Shrimp
14:00 Captain Fantastic
15:30 Julieta
15:45 Angry Indian Goddesses
16:20 La Pazza Gioia
17:30 Ants on a Shrimp
18:00 The Red Turtle
18:55 La Pazza Gioia
19:30 The Daughter
19:45 Julieta
21:15 Captain Fantastic
21:30 Cafe Society
21:45 Absolutely Fabulous

ZA 3 SEPTEMBER 
13:30 Meester Kikker
13:45 De GVR
14:00 Ants on a Shrimp
15:20 La Pazza Gioia
15:55 The Daughter
16:10 Angry Indian Goddesses
17:40 Cafe Society
17:55 Ants on a Shrimp
18:40 La Pazza Gioia
19:35 The Daughter
19:50 Julieta
21:00 Captain Fantastic
21:35 Cafe Society
21:50 Absolutely Fabulous

ZO 4 SEPTEMBER 
11:00 Finding Dory
11:15 De GVR
11:30 Compostella
13:20 Minoes
13:35 Ants on a Shrimp
13:50 The Daughter
15:15 Julieta
15:30 Captain Fantastic
15:50 La Pazza Gioia
17:15 Cafe Society
17:50 Absolutely Fabulous
18:20 The Daughter
19:10 Julieta
19:40 Madeliefjes
20:20 Angry Indian Goddesses
21:10 Captain Fantastic
21:25 Cafe Society

MA 5 SEPTEMBER 
13:30 Ants on a Shrimp
13:45 Angry Indian Goddesses
14:00 The Daughter
15:25 Julieta
16:00 Heaven on Earth
16:15 La Pazza Gioia
17:25 Ants on a Shrimp
18:45 Julieta
19:00 The Daughter
19:20 Cafe Society
20:45 La Pazza Gioia
21:00 Holding the Man
21:15 Captain Fantastic

DI 6 SEPTEMBER 
13:30 The Daughter
13:45 Captain Fantastic
14:00 La Pazza Gioia
15:30 Madeliefjes
16:05 Inside the Chinese Closet
16:20 Angry Indian Goddesses
17:15 Julieta
17:40 Cafe Society
18:45 La Pazza Gioia
19:15 The Daughter
19:35 Ants on a Shrimp
21:00 Captain Fantastic
21:15 Julieta
21:30 Madeliefjes

WO 7 SEPTEMBER 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Ants on a Shrimp
14:00 The Daughter
15:15 Meester Kikker
15:40 Cafe Society
16:00 La Pazza Gioia
17:10 Julieta
17:35 Absolutely Fabulous
18:40 La Pazza Gioia
19:10 The Daughter
19:25 L’Avenir
21:00 Captain Fantastic
21:15 Angry Indian Goddesses
21:30 Julieta

DO 29 SEPTEMBER 
13:30 Weiner
13:45 24 Wochen
14:00 Florence Foster Jenkins
15:30 L’Avenir
15:50 Bacalaureat
16:15 Heaven on Earth
17:30 Julieta
18:45 Weiner
19:00 Florence Foster Jenkins
19:30 24 Wochen
20:45 Bacalaureat
21:15 L’Avenir
21:35 The Daughter

VR 30 SEPTEMBER 
13:30 24 Wochen
13:45 Weiner
14:00 Florence Foster Jenkins
15:35 Bacalaureat
15:50 The Daughter
16:15 La Pazza Gioia
17:50 Absolutely Fabulous
19:00 Weiner
19:15 Florence Foster Jenkins
19:40 24 Wochen
21:00 Bacalaureat
21:30 Florence Foster Jenkins
21:45 L’Avenir

ZA 1 OKTOBER 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Julieta
14:00 De GVR
15:15 Florence Foster Jenkins
15:45 Weiner
16:25 Bacalaureat
17:25 Cafe Society
17:45 The Daughter
18:55 24 Wochen
19:20 Florence Foster Jenkins
19:45 L’Avenir
21:00 Bacalaureat
21:30 Florence Foster Jenkins
21:45 Weiner

ZO 2 OKTOBER 
11:00 Finding Dory
11:15 Florence Foster Jenkins
12:40 Meester Kikker
13:20 Brammetje Baas
13:35 Weiner
14:30 Florence Foster Jenkins
15:00 24 Wochen
15:35 Bacalaureat
16:45 L’Avenir
17:10 Ants on a Shrimp
18:20 The Daughter
18:45 Florence Foster Jenkins
19:10 24 Wochen
20:20 Bacalaureat
21:00 Filmfestival Preview: Genius
21:15 Absolutely Fabulous

MA 3 OKTOBER 
13:30 24 Wochen
13:45 Bacalaureat
14:00 Florence Foster Jenkins
15:35 Weiner
16:15 La Pazza Gioia
16:30 Julieta
17:35 The Red Turtle
18:30 L’Avenir
19:00 Florence Foster Jenkins
19:20 24 Wochen
20:30 Bacalaureat
21:10 Weiner
21:25 The Daughter

DI 4 OKTOBER 
13:30 Weiner
13:45 Florence Foster Jenkins
14:00 Bacalaureat
15:30 24 Wochen
16:00 The Daughter
16:30 Julieta
17:35 The Red Turtle
18:30 L’Avenir
18:50 Weiner
19:20 24 Wochen
20:30 Florence Foster Jenkins
20:50 Bacalaureat
21:25 Cafe Society

WO 5 OKTOBER 
13:30 Weiner
13:45 De GVR
14:00 Florence Foster Jenkins
15:25 Meester Kikker
16:10 24 Wochen
16:25 Bacalaureat
17:15 L’Avenir
 Opening FILMFESTIVAL  
 HILVERSUM: Toni Erdmann
 19:00 Inloop 
 19:30 Start programma

DO 22 SEPTEMBER 
11:00 Bacalaureat
11:15 Florence Foster Jenkins
11:30 Heaven on Earth
13:30 The Daughter
13:45 Florence Foster Jenkins
14:10 Bacalaureat
15:30 L’Avenir
16:00 La Pazza Gioia
16:40 Ants on a Shrimp
17:30 Cafe Society
18:35 The Daughter
19:00 Florence Foster Jenkins
19:25 L’Avenir
20:35 Bacalaureat
21:15 Florence Foster Jenkins
21:30 Julieta

VR 23 SEPTEMBER 
13:30 Chinatown
13:45 Florence Foster Jenkins
14:00 Bacalaureat
16:00 The Daughter
16:15 L’Avenir
16:30 La Pazza Gioia
17:55 Absolutely Fabulous
19:00 L’Avenir
19:15 Florence Foster Jenkins
19:45 The Daughter
21:00 Bacalaureat
21:30 Florence Foster Jenkins
21:45 Julieta

ZA 24 SEPTEMBER 
13:30 Casper en Emma op Safari
13:45 Meester Kikker
14:00 L’Avenir
15:15 Florence Foster Jenkins
15:35 De GVR
16:05 Bacalaureat
17:25 Ants on a Shrimp
18:00 Cafe Society
18:45 Bacalaureat
19:20 Florence Foster Jenkins
19:55 The Daughter
21:15 L’Avenir
21:35 Florence Foster Jenkins
21:50 Julieta

ZO 25 SEPTEMBER 
11:00 Pim & Pom
11:15 Florence Foster Jenkins
11:30 Julieta
12:35 Cafe Society
13:25 Meester Kikker
13:40 L’Avenir
14:30 Florence Foster Jenkins
15:15 Bacalaureat
15:45 Chinatown
16:45 The Daughter
17:45 The Red Turtle
18:20 Bacalaureat
18:45 Florence Foster Jenkins
19:30 L’Avenir
20:50 Chinatown
21:00 La Pazza Gioia
21:30 Absolutely Fabulous

MA 26 SEPTEMBER 
13:30 Florence Foster Jenkins
13:45 L’Avenir
14:00 Bacalaureat
15:40 The Daughter
15:55 Heaven on Earth
16:30 La Pazza Gioia
17:40 The Red Turtle
18:30 Julieta
18:50 L’Avenir
19:25 Florence Foster Jenkins
20:30 Film&kunst:
 Cracking the Frame
20:50 Bacalaureat
21:35 Cafe Society

DI 27 SEPTEMBER 
13:30 Bacalaureat
13:45 Chinatown
14:00 Florence Foster Jenkins
16:00 La Pazza Gioia
16:15 L’Avenir
16:30 Julieta
18:30 L’Avenir
18:30 Film&Food: La Danseuse
18:45 Florence Foster Jenkins
19:00 Bacalaureat
21:00 Chinatown
21:30 The Daughter

WO 28 SEPTEMBER 
13:30 Pim & Pom
13:45 Finding Dory
14:00 Florence Foster Jenkins
15:05 De GVR
15:50 Bacalaureat
16:15 Julieta
17:30 Ants on a Shrimp
18:30 L’Avenir
18:45 The Daughter
19:25 24 Wochen
20:30 Florence Foster Jenkins
20:45 Bacalaureat
21:30 Weiner

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor € 6,50
n Gay en Lesbian films

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

PROGRAMMA
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

LIKE ONS OP FACEBOOK.
DAT VINDEN WE LEUK!
Filmtheater-Hilversum

Filmtheater-Hilversum @FilmHilversum

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

Wij accepteren alleen pin!

1 september t/m 5 oktober 2016

See All You Can See 
met               

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

Verkrijgbaar via 
www.cineville.nl/pas

* Specials uitgezonderd:
Film & Food op 13 en 27 september

Speciaalzaak 
voor zijden bloemen 

& planten

Open: do,vrij, za van 10.00 tot 17.00 uur                                                                                                        

Havenstraat 18c
1211 KL Hilversum
035 623 09 20

www.meanderbloemsierkunst

bloemsierkunst

Bij inlevering van deze bon 
ontvangt u 20% korting op onze 

collectie zijden bloemen
(m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen) 

“Bloemen in het filmtheater worden verzorgd door Meanderbloemsierkunst“

Het Heelmeesters Filmfestival 
is een initiatief dat voortkomt 
uit het kunstproject ‘Heel-

meesters’. Tijdens dit festival zal 
een aantal korte (art)films met het 
thema ‘Ethiek en Esthetiek’ worden 
getoond. Wij zullen onder andere 
de kunstfilm ‘Beauty’ van gerenom-
meerd filmkunstenaar Rino Stefano 
Tagliafierro vertonen. Voorafgaand 
aan de films zijn er bijpassende korte 
lezingen van drie verschillende ‘heel-
meesters’; deskundigen werkzaam 
op het gebied van de gezondheids-
zorg. Deze heelmeesters zullen 
spreken over de morele dilemma’s 
en esthetiek binnen hun vakgebied. 

Het unieke aan het Heelmeesters-

Het Hilversumse productiebe-
drijf DKLV heeft een verre be-
stemming gekozen voor zijn 

debuutfilm ‘The Greenstone’. In ‘The 
Greenstone’ reist Jade Marais vanuit 
Zuid-Afrika naar Nieuw-Zeeland om 
haar biologische vader te traceren. 
Vlak voordat haar moeder overlijdt, 
krijgt ze een ketting met daaraan 
een jadesteen (‘greenstone’) in de 
vorm van een koru, Maori voor ‘ge-
krulde vaarn’. Als ze dezelfde ket-
ting kan vinden, vindt ze ook haar 
biologische vader. Ze heeft een paar 
brandende vragen voor hem….

Het verhaal is gefilmd in het prach-
tige decor van de Nieuw-Zeelandse win-
terlandschappen. In de hoofdrol speelt 
Celé du Plessis, het nieuwste acteerta-
lent uit Zuid-Afrika. Celé heeft inmiddels 

met Sean Penn gewerkt en is bezig met 
een aantal filmprojecten. Ze komt voor 
opnames in IJsland naar Europa en zal 
op 10 september bij de voorpremière 
van de film in Hilversum aanwezig zijn! 

De film is geschreven en geregis-
seerd door de Hilversummer Christoph 
van der Bij, met assistentie van Nicole 
te Boekhorst en Tim Bonekamp. De 
overige cast komt uit Zuid-Afrika, Aus-
tralië en Nieuw-Zeeland. Het DKLV-
team en Celé du Plessis zullen na de film 
vragen van het publiek beantwoorden.

Nederland 2016 122 min. Regie 
en scenario Christoph van der Bij
Met Celé Du Plessis, Simon Jones, 
Rob Flanagan (Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld)
     ZA 10 SEPTEMBER 11.00 UUR  

project is dat het een platform biedt 
voor zowel cultuur als gezondheids-
zorg. De kunstzinnige interpretaties 
van kunstenaars en filmmakers kunnen 
aanzetten tot andere perspectieven 
op dilemma’s binnen de heelkunde. 
Het filmfestival en de exposities van 
het kunstproject bieden zowel profes-
sionals, studenten en geïnteresseerden 
in gezondheidszorg en kunst een frisse 
blik. Na afloop van het filmfestival is er 
gelegenheid om in de foyer met elkaar 
van gedachten te wisselen.

Sprekers filmfestival: Lucas Boer, con-
servator Museum voor Anatomie en Pa-
thologie; Roderik Blom, neuroloog; Jo-
hanneke Bromberg, rouwdeskundige.

     MA 12 SEPT 19.00 TOT 21.00 UUR   

Exposities van het kunstproject Heel-
meesters zijn van 16 september 2016 
t/m 29 januari 2017 te zien op vier 
locaties in Nederland. 

Meer informatie: www.Facebook.
com/DeKunstvanhetOndernemen.

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Vivaldipark 70
Hilversum

Middenweg 81-F
Nederhorst den berg

Postbus 290
1200 AG Hilversum

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

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

www.floriscatering.nl
info@floriscatering.nl

06 - 45 30 02 98

floris
catering & traiteur

sophierodrigues.com  06 15 03 81 27

Franse jurist

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

Boek snel je cursus onthaasting 
bij A2 Reizen, of laat je in elk 

geval op onze mailinglist zetten. 
Voor meer informatie: 

a2@a2hilversum.nl

Reis met ons mee naar Ierse 

regen of Spaanse zon 

HEELMEESTERS
FILMFESTIVALMaandagavond 

12 september

Speciale voorpremière, zaterdag 10 september 11.00 uur

THE GREENSTONE


