
ELSER

Woensdag
Voorpremière-avond

Woensdagavond betekent bij ons voor-
première-avond! Kaartjes zijn alleen die 

avond slechts € 6,50!

De voorpremières deze maand:

13 januari:  Elser ★The Danish girl
20 januari:  The lady in the van ★ Janis: little girl blue

Slechts dertien minuten meer of timmerman 
Georg Elser had eigenhandig de wereldge-
schiedenis veranderd en miljoenen levens 

gered. Met die luttele dertien minuten meer zou 
de bom die hij zelf in elkaar had gezet, Adolf 

Hitler en andere nazikopstukken opge-
blazen hebben. Maar op 8 
november 1939 verlieten 

de ‘Führer’ en zijn gezel-
schap de Bürgerbräukel-
ler in München eerder 
dan gepland, omdat ze 
door het slechte weer 
niet per vliegtuig maar 
per trein naar Berlijn 
terugreisden. Door dit 
stomme toeval misluk-
te Elsers plan catas-
trofaal. Wie was deze 

man die het gevaar dat van Hitler uitging, veel 
eerder zag dan anderen en actie ondernam ter-
wijl iedereen gedwee orders volgde of zweeg?

In het begin van de jaren dertig is Georg Elser 
(Christian Friedel, ‘Das weisse Band’, ‘Amour fou’) 
tegenstander van het Nationaal Socialisme omdat het 
bewind de arbeiders onderdrukt en het grootkapitaal 
bevoordeelt. Langzaamaan wordt het hem duidelijk 
dat Hitler schaamteloos op oorlog uit is, wat volgens 
Elser alleen maar tot de ondergang van Duitsland 
kan leiden. De enige manier om die ontwikkeling 
te stoppen is door de nazileiding om te brengen. 
En Elser bedenkt een plan. Van het bedrijf waar hij 
werkt, steelt hij explosieven voor een bom. Om zijn 
geliefde Elsa (Katharina Schüttler), vrienden en familie 
te beschermen keert hij hen de rug toe. Hartver-
scheurend eenzaam laat hij zich tientallen nachten 
in de Bürgerbräukeller opsluiten om de steunpilaar 
achter de plek waar Hitler zijn toespraak zal houden, 

uit te hollen en er zijn explosieven in te bevestigen. 
Op de vlucht wordt Elser aan de Duits-Zwitserse 

grens gearresteerd. Dagenlang wordt hij ondervraagd 
door Arthur Nebe, het hoofd van de recherche in 
het Reichssicherheitshauptamt, en Heinrich Müller, 
het hoofd van de Gestapo. Uiteindelijk bekent hij en 
vertelt hij hoe hij tot zijn daad is gekomen. 

Regisseur Oliver Hirschbiegel (‘Der Untergang’, 
‘Five minutes of heaven’) heeft met deze spannende 
film over de man die inmiddels met een standbeeld 
wordt geëerd, een stukje geschiedenis op meesle-
pende wijze tot leven gebracht. 

Duitsland 2015•110 min.•Regie Oliver 
Hirschbiegel•Met Christian Friedel, David 
Zimmerschied, Katharina Schüttler, Johann von 
Bülow e.v.a.

       vanaf 13 januari  4g

‘Joy’ vertelt het onstuimige en waarge-
beurde verhaal van een familie van vier 
generaties en de alleenstaande moeder 

Joy Mangano (Jennifer Larence), die begin jaren 
negentig een wonderlijke uitvinding doet en 
uitgroeit tot hoofd van een huishoudartikelen-
imperium. Verraad, ontrouw, het verlies van 
onschuld en littekens van de liefde spelen een 
rol in deze emotionele en menselijke komedie. 
Genomineerd voor de Golden Globe Beste Kome-
die en Beste Actrice (Jennifer Lawrence).

Joy worstelt om haar werk en de zorg voor haar 
kinderen te combineren. Hoewel ze al twee jaar 
gescheiden is, woont haar ex Tony – een knappe 
maar luie muzikant – nog steeds in haar kelder. Joys 
ouders zijn ook gescheiden. En aan haar moeder die 
bij haar inwoont, heeft ze ook niets. Zij brengt de 

hele dag door op bed met haar favoriete soapseries. 
Tot overmaat van ramp staat haar vader (een fijne 
rol van Robert de Niro) opeens ook op de stoep. Zijn 
nieuwste vriendin heeft hem net gedumpt en hij kan 
nergens anders terecht. De enige plek die er nog rest 
in Joys toch al volle huis, is de andere helft van de 

kelder. Dit tot grote ergernis van Tony.
Joy moet haar beste beentje voorzetten om het 

huishouden te laten functioneren, terwijl ze leek 
voorbestemd tot grootsere dingen. Als ze op een 
middag tijdens het dweilen haar handen openhaalt 
aan een stuk glas, heeft ze een briljant idee. Ze pakt 

de potloden van haar dochter en de eerste schets 
is klaar: de Miracle Mop, de allereerste dweil die je 
makkelijk kunt uitwringen zonder je handen nat te 
hoeven maken. 

Met hulp en geld van familie en vrienden brengt 
Joy haar uitvinding op de markt. De superdweil vliegt 

de winkels uit. Maar met het geld en succes komen 
ook nieuwe problemen: vrienden worden vijanden en 
vijanden lijken plotseling vrienden. Joy blijft vastbera-
den om haar excentrieke familie bij elkaar te houden, 
ook als alles tegen lijkt te zitten.

‘Joy’ is de derde film van David O Russel (‘The 

silver linings playbook’) die hij maakte met zijn muze 
Jennifer Lawrence (‘The hunger games’, ‘Winter’s 
bone'). Lawrence is ijzersterk in haar rol als Joy. En 
net als in zijn vorige films beperkt Russel zich niet tot 
één genre om een verhaal te vertellen over familie, 
loyaliteit en liefde. 

VS, 2015•124 min.•Regie David O Russell
Met Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley 
Cooper, Isabella Rossellini e.a.

       vanaf 7 januari 

In het indrukwekkende filmdrama ‘Spotlight’ 
stuit de journalistieke onderzoeksafdeling van 
The Boston Globe op een zedenzaak binnen 

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

Als Marty Baron (Liev Schreiber) uit Miami ar-
riveert om The Boston Globe te gaan leiden, spoort 
hij de onderzoeksafdeling van de krant (Spotlight) 
onmiddellijk aan om een column waarin een lokale 
priester van jarenlang misbruik wordt beschuldigd, 
op te volgen. Volledig bewust van de grote en ver-
regaande invloed van de katholieke kerk in Boston 
gaan Spotlight redacteur Walter Robinson (Michael 
Keaton), reporters Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), 
Michael Rezendes (Mark Ruffalo) en onderzoeker 
Matt Carroll (Brian d’Arcy James) op onderzoek uit. 
Al snel blijkt de zaak groter en ingewikkelder dan 
gedacht. Tijdens de zoektocht naar de waarheid, die 
het uiterste van hun uithoudingsvermogen vraagt, 
raken ze verwikkeld in een politiek spel waarin ze 
ontdekken dat niet alle betrokken partijen hetzelfde 
belang hebben.

‘Spotlight’ vertelt het waargebeurde verhaal over 
het verslag van The Boston Globe over diverse seks-

schandalen binnen de katholieke gemeenschap in 
Massachusetts in 2001. Ondanks groot verzet van 
kerkbestuurders publiceerde The Boston Globe in 
januari 2002 haar onderzoek. In 2003 ontving de 
krant de Pulitzerprijs voor deze journalistieke daad, 
die uiteindelijk leidde tot vergelijkbare onthullingen 
in meer dan 200 steden over de hele wereld.

‘Spotlight’, vol spanning en met fantastisch ac-
teerwerk, is genomineerd voor drie Golden Globes 
waaronder Beste Film, Beste Regie en Beste Script, 
en wordt gezien als een van de grootste kansheb-
bers bij de Oscars.

VS, 2015•128 min.•Regie Tom McCarthy
Met Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci

       vanaf 27 januari  1t

Met zijn nieuwe film zet Tom Hooper 
(‘The king’s speech’ en ‘Les Miséra-
bles’) zijn tocht langs fascinerende, 

onbekende zijwegen in de geschiedenis voort. In 
‘The Danish girl’, gebaseerd op de gelijknamige 
en op feiten gebaseerde roman van David Elbers-
hoff en vergelijkbaar in geest met zijn prachtige 
‘The king’s speech’, vertelt Hooper opnieuw over 
een mens die worstelt met innerlijke demonen 
die zijn evenwicht bedreigen. 

Was het in ‘The King’s speech’ (2010) een koning 
met een spraakgebrek, in ‘The Danish Girl’ is het een 
gelukkig getrouwde en succesvolle jonge kunstenaar 
die zich niet thuis voelt in zijn eigen lichaam. De 
hoofdrol is voor Eddie Redmayne, die zich na zijn 
met een Oscar bekroonde rol als Stephen Hawking in 
‘The theory of everything’ van begin 2015 opnieuw 
op onnavolgbare wijze weet te transformeren. Hij is 

Miss Shepherd (een fantastische rol van 
Maggie Smith, genomineerd voor de 
Golden Globe Beste Actrice) is een ex-

centrieke, dakloze, oude dame. Ze woont in een 
aftands bestelbusje en op zoek naar een goede 
plek om te staan, parkeert ze doodleuk in een 
van de chicste straten van Londen. De buurtbe-
woners zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met 
Miss Shepherd – ze is onbeleefd en ze stinkt – en 
onder haar busje ligt het vol met oude rommel 
en vuilniszakken. Als het busje vanwege nieuwe 
parkeerregels niet langer in de straat mag staan, 
biedt een van de bewoners – de jonge schrijver 
Alan Bennett – haar uit medelijden aan drie 
maanden op zijn oprit te staan. 

Vijftien jaar later staat ze er echter nog steeds. 
Wat begon uit mededogen voor de oude dame, leidt 
tot een grote test voor Alans gastvrijheid. Toch is hij 
tegelijkertijd stiekem ook door haar geïntrigeerd. 
Waar heeft ze de bus vandaan? Waar heeft ze Frans 
leren spreken? En wie is toch die vreemde man (Jim 
Broadbent) die telkens langskomt? Miss Shepherd lijkt 

niet weg te slaan uit de welgestelde Londense wijk en 
van Alans oprit. Toch sluimert er aldoor de vraag of 
ze ooit nog verder zal gaan. Het contact tussen Alan 
en Miss Shepherd is gecompliceerd, maar toch lijkt er 
langzamerhand een ongewone vriendschap tussen 
Alan en de excentrieke bejaarde dame te ontstaan.

‘The lady in the van’ is gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal. Toen de beroemde Britse schrijver 
Alan Bennett (‘The history boys’, ‘The madness of 
King George’) eind jaren zestig naar de prachtige 
Londense straat Gloucester Crescent verhuisde, 
woonde de dame, die bekend kwam te staan als 
Miss Shepherd, daar al in haar lelijke bestelbusje. Niet 
recht tegenover zijn nieuwe huis, maar iets verder 
in de straat. Vanwege de afkeurende blikken van de 
buurtbewoners verplaatste ze haar busje steeds tot 
ze recht tegenover zijn huis op nummer 23 kwam te 
staan. Bennett raakte langzamerhand gewend aan 
de aanwezigheid van de bus en zijn bewoner en 
kreeg contact met haar, simpelweg omdat ze recht 
tegenover zijn huis stond. 

Het verhaal was reeds de basis voor een succesvol 

boek en toneelstuk op West End waarin Maggie 
Smith schitterde. Nu, zestien jaar later, speelt Maggie 
Smith opnieuw de rol van Miss Shepherd. Wat haar 
inmiddels dus al een Golden Globe nominatie ople-
verde. Een heerlijke en tegelijkertijd ontroerende 
Britse komedie.

GB, 2015•104 min.•Regie Nicholas Hytner
Met Maggie Smith, Alex Jennings, Dominic 
Cooper, Jim Broadbent

       vanaf 20 januari  3a

Heerlijke maaltijd met aansluitend een 
voorpremière!
‘The lady in the van’ gaat 21 januari in Nederland in 
première , maar is dinsdag 19 januari alvast te zien in 
combinatie met een lekkere maaltijd tijdens onze 
Film&Food special. De prijs voor de film, het eten 
en twee drankjes is slechts € 24,50.

‘The Revenant’ – de nieuwe film van de 
regisseur van ‘Birdman’ en ‘Biutiful’ – is 
een meeslepende en overweldigende 

avonturenfilm, geïnspireerd op een waarge-
beurd verhaal. In de barre wildernis van Noord-
Amerika moet de kolonist Hugh Glass (Leonardo 
di Caprio) zien te overleven in het onherberg-
zame Amerika van 1823. 

Avonturier Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) is op 
expeditie diep in de ruige Amerikaanse wildernis als 
hij en zijn kameraden worden bestormd door een 
groep woeste Indianen. De kolonisten slaan op de 
vlucht en belanden van de regen in de drup; Glass 
wordt aangevallen door een beer 
en niet veel later voor dood ach-
tergelaten door zijn vertrou-
weling John Fitzgerald (Tom 
Hardy). Gedre-

ven door zijn wil om te overleven en zijn liefde voor 
zijn familie, onderneemt Glass tijdens de strenge 
winter een meedogenloze tocht om uiteindelijk ver-
lossing te vinden.

‘The revenant’ – een epische film over de buiten-
gewone kracht van de menselijke geest – is gebaseerd 
op het leven van de echte Hugh Glass, wiens overle-
vingsverhaal uitgroeide tot een Amerikaanse mythe. 
De film werd volledig op locatie geschoten in Canada 
en Argentinië. Kou, korte dagen, lange nachten en 
sneeuw teisterden cast en crew. Met oogverblindend 
camerawerk van Emmanuel Lubezki (‘Birdman’, ‘The 
tree of life’) en met schitterende natuurbeelden: 
‘The revenant’ is inmiddels genomineerd voor vier 
Golden Globes, waaronder Beste film, Beste Acteur 
(Leonardo DiCaprio), Beste Regie en Beste Soundtrack 
(Ryuichi Sakamoto & Alva Noto).

VS, 2015•156 min.•Regie Alejandro González 
Iñárritu•Met Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

       vanaf 27 januari  4gt
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See all you can see met:

The lady in the van

JOY

The 
Danish 
girl

The revenant

Zaterdag 23 januari
Zie pag. 4

Zondag 10 januari
De beste films van 2015

Zie pag. 2

Janis: 
little girl blue
Ze zong kaskrakers als ‘Me and Bobby McGee’, ‘Piece 
of My Heart’ en ‘Cry Baby’, verkocht na haar dood 
vier miljoen elpees en is tot op heden een voorbeeld 
voor vrouwelijke rockartiesten: blueslegende Janis 
Joplin.

In ‘Janis: little girl blue’ geeft filmmaakster 
Amy Berg ons een uniek inkijkje in de hoogte- 
en dieptepunten uit het leven van Janis Joplin. 

We zien haar jeugd en het succes, de staande 
ovaties tijdens beroemde optredens op het 
popfestival Monterey in 1967 en we zien haar 
volledig uit haar dak gaan tijdens Woodstock in 
1969. Maar de film toont ook het drugsgebruik 
dat haar uiteindelijk fataal wordt.

Prachtig gemonteerd archiefmateriaal vol inter-
views met de ster zelf en haar naasten maken de 
persoon achter het ruige, extraverte podiumbeest 
zichtbaar. De woorden van Janis staan centraal. 
Brieven die ze schreef aan haar ouders en geliefden 
worden voorgelezen door singer-songwriter Cat Po-
wer. De film toont een naar liefde hunkerende vrouw, 
die niets liever wil dan zichzelf geven aan de wereld.

Met ‘Janis: little girl blue’ biedt Amy Berg een 
intiem portret van de slimme, complexe vrouw die 
uit het niets opkwam en de muziekwereld voor altijd 
veranderde.

VS, 2015•107 min.•Regie Amy Berg•Met Janis 
Joplin, Dave Getz, Melissa Etheridge, Pink, Kris 
Kristofferson, Jimi Hendrix, John Lennon e.v.a.

       vanaf 20 januari  lees verder op pagina 2

27 janari:  Spotlight ★ The revenant
  James White

Charles 
Groenhuijsen 
in DEFORUM

Zie pag. 2

BUURMAN & BUURMAN 
zijn terug!

Zie pag. 2

Zondag 10 januari om 18.30 uur: 

FILM & LITERATUUR
Speciale voorpremière
 in samenwerking met 

Boekhandel Voorhoeve
De film wordt kort ingeleid 

door Yvon van der Schuit 
van Boekhandel Voorhoeve.

       vanaf 13 januari 



2

Laatste kans!

KINDER- EN FAMILIEFILMS

t/m 24 jan.
3st

8 jan.
3ht

7 jan.9 & 11 jan.
2gt

9 jan.
1t

10 jan.
1t

7& 11 jan.
3tg

9 jan.
1

St. Petersburg, 1882. Sasha is een aristo-
cratisch meisje en een groot bewonderaar 
van haar opa. Hij is een ontdekkingsreizi-

ger die niet meer terugkwam van een expeditie 
naar de noordpool. Als ze zijn reisplan ontdekt, 
loopt ze van huis weg om hem te gaan zoeken. 
Ze sluit zich aan bij de bemanning van een ex-
peditieschip en vaart samen met hen naar het 
verre noorden.

Een bijzonder meeslepend en avontuurlijk verhaal 
waarin Sasha al haar moed en wilskracht nodig heeft 
om haar uiteindelijke doel te bereiken. Onderweg 
leert ze geld te verdienen als bediende in een res-
taurant en zich als aristocrate aan te passen aan het 
‘gewone’ volk. Ze moet zich redden op een boot vol 
mannen en jongens en deze ook nog eens voor haar 

zien te winnen. Maar ze is dapper en weet met haar 
charmes en haar grote hart uiteindelijk iedereen mee 
te krijgen in haar eigen ontdekkingsreis.

De animatie is fenomenaal. De film ziet eruit alsof 
hij getekend is door iemand die het allemaal zelf heeft 
meegemaakt. Het kleurgebruik en de composities 
roepen bijzonder levensecht aandoende sferen op van 
zowel de aristocratische kringen in St. Petersburg als 
van het zeilen over de Arctische wateren.

Frankrijk, 2015•81 min.•Regie Rémi Chayé 
(Nederlands gesproken)•originele titel ‘Tout en 
haut du monde’

       de hele maand door  2ag 
Adviesleeftijd: 7+

'The good dinosaur’ geeft antwoord op 
een eeuwenoude vraag: wat als de me-
teoor die het leven op aarde voorgoed 

veranderde, niet was ingeslagen? De enorme 
dinosaurussen zouden nooit zijn uitgestorven, 
maar juist het intelligentste ras op aarde zijn. 

Pixar Animation Studios – bekend van ‘Binnenste-
buiten’ en ‘Frozen’ – neemt je mee op een span-
nend avontuur in een wereld van dinosaurussen 
waar de rollen volkomen zijn omgedraaid. Een 
dino genaamd Arlo, een 70 meter hoge tiener-
Apatosaurus met een groot hart, sluit voor het 
eerst vriendschap met een mensenkind en noemt 
hem Spot. Samen gaan zij op ontdekkingsreis door 
een wild en mysterieus landschap. De onzekere 
Arlo leert zijn angsten te overwinnen en ontdekt 
waar hij allemaal toe in staat is.

VS, 2015•100 min.•Regie Peter Sohn 
Nederlands gesproken door o.a. Gerard Ekdom, 
Sanne Wallis de Vries e.v.a.

       de hele maand door  2ag

Publieke werken

New York, begin jaren vijftig. Therese Bel-
livet (Rooney Mara) is verkoopassistente 
in een chic New Yorks warenhuis. Ze is in 

de twintig, heeft een hekel aan haar baantje en 
heeft een vriend voor wie ze geen liefde voelt. 
Ze droomt van een ander, meer vervullend leven. 
Op een dag staat de prachtige en elegante Carol, 
een verleidelijke vrouw van in de dertig, voor 
haar toonbank. Carol is op zoek naar een cadeau 
voor haar dochtertje en plaatst een bestelling 
bij Therese. De timide Therese is volledig over-
rompeld door haar verschijning. 

Als Carol weg is, vindt Therese haar handschoe-
nen op de toonbank. Therese neemt contact met 
haar op en al snel zitten de twee vrouwen samen te 
lunchen. De vonk slaat onmiddellijk over en als de 
onschuld van hun eerste ontmoeting vervaagt, wordt 
hun verbondenheid dieper.

Carol, een rijke en verveelde huisvrouw, zit gevan-
gen in een mislukt huwelijk met een duffe zakenman. 

Als haar verhouding met Therese aan het licht komt, 
neemt Carols echtgenoot wraak door haar geschikt-
heid als moeder aan te vechten en dreigt hij haar 
dochtertje voor altijd van haar af te nemen. Carol 
en Therese voelen zich gedwongen de situatie te 
ontvluchten en ondernemen een spontane reis door 

Amerika. Een onverwachte gebeurtenis gooit hun 
beider levens overhoop.

‘Carol’ – een aangrijpend en meeslepend liefdes-
verhaal waarin twee mensen vechten om gelukkig te 
mogen zijn – is gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Patricia Highsmith (‘The talented Mr Ripley’) 
uit 1952. 

 
GB, 2015•118 min.•Regie Todd Haynes
Naar het gelijknamige boek van Patricia 
Highsmith (‘The talented Mr Ripley’)
Met Cate Blanchett en Rooney Mara

       de hele maand door  3st

★★★★★ ‘beeldschoon en ouderwets romantisch’, ‘Cate 
Blanchetts derde Oscar’ de Volkskrant ★★★★★ Het 
Parool ★★★★★ Cineville | Dé grote Golden Globe en 
Oscar favoriet! Genomineerd voor vijf (!) Golden Globes 
waaronder Beste Film, Beste Regie en Beste Actrices!

Wat als Hitler vandaag weer op zou 
duiken? Dat is het uitgangspunt van 
de satirische komedie ‘Er ist wieder 

da’, die in Duitsland al bijna twee miljoen men-
sen naar de bioscoop trok. De film is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller van Timur Vermes 
(vertaald als ‘Daar is hij weer’). 

Zeventig jaar na zijn vermeende dood wordt Adolf 
Hitler wakker naast zijn voormalige bunker, nu ergens 
in een Berlijnse woonwijk. De oorlog is voorbij, zijn 
partij is verdwenen en zijn geliefde Eva is er niet om 
hem gerust te stellen. De Duitse samenleving is zo 
multicultureel dat hij niets herkent. Maar verrassend 

genoeg begint Hitler een nieuwe carrière op tv en 
internet, omdat hij als briljante komediant wordt 
gezien. Ook al is hij wel degelijk de echte en is er 
niets veranderd aan zijn ideeën…

‘Er ist wieder da’ zit weliswaar vol met satirische 
grappen, de film houdt tegelijkertijd Duitsland en 
ook Europa een spiegel voor. 

Duitsland, 2015•110 min.•Regie David Wnendt
Met Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph 
Maria Herbst 

       t/m 24 januari  3gdt

Naar de gelijknamige bestseller van  
Thomas Roosenboom. Amsterdam, eind 
negentiende eeuw. Als vioolbouwer Wal-

ter Vedder (Gijs Scholten van Aschat) in de krant 
leest dat er op de plek van zijn huis – recht te-
genover het net opgeleverde Centraal Station 
van Amsterdam – een groot hotel gebouwd gaat 
worden, ruikt hij meteen geld. De eigenaren van 
het te bouwen Victoria Hotel zullen hem immers 
uit moeten kopen. Hij besluit hard te onderhan-
delen – zonder hem immers geen Victoria Hotel 
– en vraagt vijftigduizend gulden in plaats van 
de geboden twintig.

In dezelfde tijd, maar dan in het Drentse Hooge-

veen, heeft zijn neef en apotheker Anijs (Jacob Der-
wig) zich door ongeoorloofd medisch handelen flink 
in de nesten gewerkt. Hij zoekt een uitweg. Niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor een groep arme 
turfstekers die hij een toekomst in Amerika heeft 
beloofd. Maar dat kost een vermogen. Als Vedder en 
zijn neef elkaar spreken, lijkt de oplossing voor zijn 
probleem nabij. Vedder staat immers op het punt een 
kapitaal te verwerven voor zijn huis en heeft daarmee 
meteen een mooi project om zijn geld in te investeren. 
Bevlogen – of is het hoogmoed? – beramen de twee 
een plan om het onderste uit de kan te halen. Met 
tragische gevolgen van dien.

Nederland, 2015•115 min.•Regie Joram Lürsen
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas 
Roosenboom•Met Gijs Scholten van Aschat, Jacob 
Derwig en Rifka Lodeizen

       de hele maand door  4tg

Zwartkomische satire van Mohsen Makh-
malbaf. Een dictator staat na een staats-
greep oog in oog met de mensen die hij 

jarenlang onderdrukte. Samen met zijn jonge 
kleinzoon slaat hij op de vlucht. Terwijl de oude 
man zich geconfronteerd ziet met de ernst van 
zijn daden, komt zijn onschuldige kleinzoon in 
de ‘waarom-fase’.

In een niet nader bepaald land schept een oude 
dictator tegen zijn kleinzoon op over de grootsheid 
van zijn macht. Hij toont hoe hij met één telefoontje 
alle lichten in de stad kan doven. Nog een telefoontje 
en alle lichten zijn weer aan. Vanuit het presidentieel 
paleis kijken ze uit over de stad. Het kind probeert 
het ook eens en roept door de telefoon dat de lichten 

aan en uit moeten. Het werkt.
Maar als opstandelingen een staatsgreep plegen, 

staat er een prijs op het hoofd van de alleenheerser. 
Hij ziet zich genoodzaakt samen met zijn kleinzoon te 
vluchten. Vermomd als straatmuzikanten reizen ze het 
land door, op weg naar de kust. Onderweg komt de 
voormalig dictator oog in oog te staan met mensen 
die jarenlang te lijden hadden van geweld, armoede 
en onderdrukking tijdens zijn regime.

GB, DL, FR, Georgië 2014•119 min.•Regie 
Mohsen Makhmalbaf•Gesproken taal Georgisch, 
Engels (Engels ondertiteld)•Met Mikheil 
Gomiashvili, Dachi Orvelashvili 

       di 12 januari 20.15 uur 

In het kader van Movies that Matter on Tour verto-
nen we deze film dinsdag 12 januari om 20.15 uur. 
De Hilversumse afdeling van Amnesty International 
nodigt iedere maand een inleider uit die deskundig 
is op het gebied van het onderwerp van de film. 

'Buurman & Buurman’ bestaan 40 jaar 
en dat mag gevierd worden! Daarom 
komen onze doe-het-zelf vrienden met 

nog niet eerder vertoonde afleveringen naar de 
bioscoop. Een uur vol inventief geklus met de 
stemmen van Kees Prins en Siem van Leeuwen.

‘Buurman & Buurman – al 40 jaar beste vrienden!’ 
is een compilatie van de ongekend populaire serie 
over twee klunzige maar altijd positieve buurman-
nen. Aan de lopende band bedenken de vrienden 

nieuwe klusideeën om hun levens nog leuker en 
handiger te maken. 

Het resultaat liegt er niet om: met hun eigen-
zinnige geklus is niets in huis veilig en de ravage 
blijkt enorm. Vol goede moed zien de buurmannen 
dit als een mooie aanleiding voor een nieuwe klus 
en lossen ze de mankementen samen weer op! In 
de gloednieuwe afleveringen zien we de hilarische 
buurmannen klussen aan hun nieuwe badkamer, 
een zelfgemaakte hometrainer en een levensgrote 
sinaasappelpers, verhuizen ze een immense cactus, 
en wat dacht je van een potje schaken op het dak? 
Niets is ze te gek. A Je To!

Nederland, 2016•56 min.•Regie Marek Beneš
Met de stemmen van Kees Prins en Siem van 
Leeuwen

       vanaf 8 januari  

Deze compilatie bevat de volgende 7 nieuwe afle-
veringen: Cactus, Sinaasappelpers, Zonnescherm, 
Vloer, Badkamer, Hometrainer & Projector

Buurman & Buurman
– al 40 jaar beste vrienden!

Charles Groenhuijsen, Amerika-kenner, 
woont deels in Washington, waar hij ja-
renlang correspondent was voor het NOS-

journaal. Daarnaast is hij al 34 jaar actief als 
journalist voor de publieke omroep en geschre-
ven media als de Volkskrant, ANP en Vrij Neder-
land. Hij schrijft journalistieke boeken, vooral 
over de Amerikaanse politiek en steekt daarbij 
zijn enthousiasme over zijn tweede vaderland 
niet onder stoelen of banken. Bij DeForum een 
gesprek onder leiding van Rixt Zijlstra over de 
komende presidentiële voorverkiezingen, met 
speciale aandacht voor het ‘verschijnsel’ Donald 
Trump, over wie Groenhuijsen recent het boek 
‘Oh, oh, Amerika’ publiceerde.

Aansluitend vertonen wij om 21.00 uur ‘The ides 
of March’ met George Clooney en Ryan Gosling.

Lengte ca 60 min.•Entree € 6,50
Combinatie DeForum + film € 13,00

       woensdag 27 januari 19.30 uur  

Stephen is een ambitieuze persvoorlichter 
die onder campagneleider Paul Zara mee-
werkt aan de campagne van de democrati-

sche presidentskandidaat gouverneur Morris. Al 
snel valt Stephen ondanks zijn goede intenties 
ten prooi aan achterkamerpolitiek en verrader-
lijke manipulatie, en wordt hij verleid door een 
jonge stagiaire. Hij probeert zich staande te 
houden, terwijl een journalist en de campag-
neleider van de andere grote kandidaat hem 
tegenwerken. Als Stephen vervolgens binnen 
zijn eigen team op een schandaal stuit, raakt 
hij volledig de weg kwijt.

VS, 2011•97 min.•Regie George Clooney
Met Paul Giamatti, George Clooney, Philip 
Seymour Hoffman

       wo 27 januari 21.00 uur  2at

The ides of March

reeds genomineerd voor de Golden Globe voor Beste 
Acteur en het kan bijna niet anders dan dat daar 
in ieder geval een Oscarnominatie op gaat volgen.

Kopenhagen, 1926. Einar (Eddie Redmayne) en 
Gerda Wegener (Alicia Vikander, ‘Anna Karenina’, 
‘Testament of youth’) zijn een getrouwd kunstenaars-
koppel. Ze schilderen beiden. Hij maakt voornamelijk 
landschappen, zij timmert aan de weg als portret-
schilder. Einar heeft net een succesvolle expositie in 

een galerie achter de rug, maar Gerda worstelt om 
aandacht te krijgen voor haar werk. 

Op een dag vraagt zijn vrouw Einar in te vallen 
voor een vrouwelijk model dat niet op komt dagen 
opdat ze haar schilderij af kan maken. Einar wordt 
overweldigd door zijn gevoelens als hij in een jurk 
voor zijn vrouw poseert. Deze ervaring verandert al 
snel in een stille obsessie. Terwijl Einar zichzelf gelei-
delijk opnieuw ontdekt, beginnen Gerda’s schilderijen 
eindelijk serieuze aandacht van kopers te trekken. 
Steeds vaker poseert Einar voor haar als vrouw en 
hij ontpopt zich tot haar muze, maar zijn nieuwe 
identiteit zorgt ook voor spanningen. Niet alleen 
vanuit de buitenwereld, maar ook binnen hun eigen 
huwelijk. Gerda realiseert zich dat dat nooit meer 
hetzelfde kan zijn. 

David Elbershoffs opmerkelijke liefdesverhaal was 
lange tijd een passieproject van actrice Nicole Kid-

man, die zelf Einar wilde spelen. Het project kwam 
echter niet van de grond en het verhaal belandde 
bij regisseur Tom Hooper, die het dolgraag wilde 
verfilmen, maar moeite had het benodigde budget 
voor de film te vinden, tot hij het met vier Oscars be-
kroonde ‘The king’s speech’ maakte. Hij castte Eddie 
Redmayne en Alicia Vikander in de hoofdrol – beiden 
inmiddels genomineerd voor een Golden Globe, net 
als de muziek van Alexandre Desplat – en maakte ‘een 
prachtige, humane en emotionele biopic’, aldus de 
Britse krant The Telegraph (★★★★).

GB, Duitsland, VS, 2015•120 min.•Regie Tom 
Hooper•Met Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 
Ben Whishaw, Amber Heard e.a.

       vanaf 13 januari  3sgdt

Nog t/m zondag 3 januari kun je stemmen 
op jouw beste, fijnste, leukste en aller-
mooiste films van het afgelopen jaar! Heb 

je dat nog niet gedaan, wees dan snel om kans 
te maken op 2 van de 10 vrijkaartjes!

Stemmen kan op www.filmtheaterhilversum.nl/
stemmen of door middel van de stembriefjes in het 
filmtheater.

Zondag 10 januari vertonen we de complete top 5 
van films die de meeste stemmen hebben gekregen 
nog een keer op het witte doek! Hét moment om 
het beste van 2015 in te halen of die ene film nu 
eindelijk toch te zien!

De complete top 5 maken we woensdag 6 januari 
bekend in onze nieuwsbrief en op onze website.

DE BESTE FILMS
VAN 2015?

Zondag 10 januari 
vertonen we de 

5 publieksfavorieten

Movies that Matter presenteert: 

The president

The good dinosaur

CHARLES GROENHUIJSEN 
over DONALD TRUMP 
en de Amerikaanse verkiezingen

★★★★ SCHITTEREND - NRC Handelsblad 
★★★★ OVERTUIGEND - Metro 
★★★★ ★ INDRUKWEKKEND - Nieuwe Revu

Carol

Er ist 
wieder 
da

Reis naar 
het 
noorden

‘Misschien wel de scherpste 
en meest realistische van alle 
Amerikaanse politieke campag-
nefilms.’ ★★★★ De Filmkrant

The Danish girl (vervolg van pag. 1)



In 2013 werd Misty Copeland de prima bal-
lerina van het beroemde American Ballet 
Theatre (ABT). Dat was heel bijzonder, omdat 

Copeland de eerste Afro-Amerikaanse danseres 
is die deze eer ten deel viel in de 75-jarige ge-
schiedenis van het gezelschap. In dat jaar kreeg 
zij, nadat ze al tien jaar aan het ABT verbonden 
was, de hoofdrol aangeboden in Stravinsky’s 
sprookjesballet ‘De vuurvogel’. 

Na de succesvolle uitvoering werd bekend dat ze 
gedanst had met zware blessures aan haar scheen-
been. Het kostte haar veel pijn en moeite om hiervan 
te herstellen en de weg terug naar de top te vinden. 

Documentairemaker Nelson George brengt het 
hele proces in beeld, waarbij hij tussen de regels door 
ook twee heikele issues in de wereld van het ballet 
aansnijdt: waarom zijn er zo weinig zwarte ballerina’s 

en waarom moeten ballerina’s altijd broodmager 

zijn, terwijl Copeland met haar figuur bewijst dat 
dat nergens voor nodig is?

VS, 2015•85 min.•Regie Nelson George
Met Misty Copeland, Deirdre Kelly, Susan Fales-
Hill•Let op: deze film is Engels gesproken en niet 
ondertiteld!

       maandag 25 januari 20.30 uur  

Als kind wist regisseur Ester Gould pre-
cies wat ze later wilde worden: haar 
twee jaar oudere zus Rowan. Met haar 

blakende zelfvertrouwen leek de wereld aan 
Rowans voeten te liggen: 'Alles is mogelijk, als 
je maar in jezelf gelooft.'

In deze indringende film vormt de bewondering 
voor Rowan het begin van een wonderlijke reis waarin 
de behoefte om gezien te worden centraal staat. 
Van het Schotse platteland tot Los Angeles – langs 
verschillende personages in verschillende levensfases 
– volgt Ester de voetsporen van haar zus. Gaande-
weg ontdekt ze hoe de Supervrouw die ze als kind 
bewonderde nooit heeft bestaan.

Net als in de Griekse mythe over de beeldscho-
ne Narcissus die op zijn eigen spiegelbeeld verliefd 
wordt, verandert Rowans ogenschijnlijke zelfverze-
kerdheid in grootheidswaan. Op sprookjesachtige 
wijze verkent ‘A strange love affair with ego’ de grens 
tussen gezonde en ongezonde zelfliefde. Met als 
leidraad de hechte band tussen twee zussen, groeit 
de film uit tot een relaas over de menselijke relatie 
tot het ego. Op het IDFA (International Documentary 
Filmfestival Amsterdam) bekroond met de prijs voor 
Beste Documentaire.

Nederland, 2015•93 min.•Regie Esther Gould

       24 en 26 januari  1t

In het smaakvolle ‘Burnt’ speelt Bradley Cooper 
(‘Silver Linings Playbook’) de rol van chef-kok 
Adam Jones. Ooit had hij met z’n fantastische 

gerechten de culinaire wereld aan zijn voeten, 
maar vanwege zijn wilde levensstijl raakte hij 
alles kwijt. Nu is hij er klaar voor om weer terug 
te keren in de keuken en de wereld te trakteren 
op de allerbeste gerechten. 

Met als doel het beste restaurant ooit in Londen 
neer te zetten, stelt Adam een uiterst vakkundig 
team samen. Zal het hem met de hulp van souschef 
Michel (Omar Sy, ‘Intouchables’), de beeldschone  
Helene (Sienna Miller), therapeute dr. Rosshilde 
(Emma Thompson, ‘A Walk in the Woods’) en de 
rest van zijn team lukken om opnieuw aan de top 
te komen en die derde Michelinster te verdienen?

Eten diende vroeger vooral als brandstof om het 
lichaam te laten functioneren, maar inmiddels is 

voedsel ‘hotter’ dan ooit en een manier van leven. 
Kookboeken zijn immens populair en de keuken is de 
hoeksteen van de samenleving. Op deze gedachte 
bouwt regisseur John Wells (‘August: Osage County’, 
‘ER’) voort. ‘Burnt’ is een smaakvol drama en een film 
om van te watertanden voor liefhebbers van films als 
‘The hundred-foot journey’ en ‘Chocolat’. 

VS, GB 2015•100 min.•Regie John Wells (‘August: 
Osage County’)•Met Bradley Cooper, Omar 
Sy, Emma Thompson, Alicia Vikander, Sienna 
Miller, Daniel Brühl

       7 t/m 18 januari  3gt

★★★★ De Telegraaf ‘Je zou willen dat deze film in 
4D uitgebracht zou worden, met geur.’ 
★★★ TrosKompas

Sommigen zeggen dat water een geheu-
gen heeft; ‘El botón de nácar’ laat 
zien dat het ook een stem heeft. 

In deze poëtische en persoonlijke docu-
mentaire laat regisseur Patricio Guzmán 
het water het verhaal van de Chileense 
geschiedenis vertellen. De oceaan bevat de 
geschiedenis van de mens. De zee herbergt alle 
stemmen van de aarde en die uit het heelal, en 
bewaart het geheim van een mysterieuze knoop 
die op de zeebodem werd gevonden. 

Chili, met zijn kust van bijna 4300 km de 
grootste archipel ter wereld, biedt een buitenge-

woon landschap van vulkanen, bergen en gletsjers. 
Dit landschap bevat de stemmen van de in-

heemse Patagonische bevolking, van de eerste 
Engelse zeemannen en ook die van de politieke 
gevangenen. Met prachtige beelden – fraaie 

shots van het grillige landschap, luchtopnamen 
en beelden van bergen die overgaan in duizenden 
eilanden – mooi afgewisseld met interviewfragmen-
ten en oude archiefbeelden  toont Guzmán de kijker 
hoe het water door de geschiedenis van de mens 

stroomt, en hoe het alles met elkaar verbindt. In 
‘El botón de nácar’ gebruikt de Chileense regisseur 
water op een unieke manier als metafoor voor 

het verbinden van de genocide van Chili’s inheemse 
‘waternomaden’ met de politieke moorden tijdens 
het regime van Pinochet.

Eerder maakte Guzmán de veelgeprezen docu-
mentaire ‘Nostalgia de la luz’, waarin de Atacama 
Woestijn in Chili wordt verbonden met Pinochets 
dictatuur. ‘El botón de nácar’ won op het Filmfestival 
van Berlijn 2015 de Zilveren Beer voor Beste Scenario.

Chili, Frankrijk, Spanje 2015•82 min.
Regie Patricio Guzmán

       vanaf 21 januari  3st

Van 27 januari t/m 7 februari vindt de 
45ste editie van het IFFR (International 
Film Festival Rotterdam) plaats. Het IFFR, 

een van de grootste filmfestivals van Nederland, 
heeft een enorm aanbod aan nieuwe films en 
documentaires. Ben je benieuwd wat er vanaf 
27 januari allemaal te zien is in Rotterdam? 
Woensdag 13 januari – tijdens de landelijke IFFR 
Preview avond – lichten we alvast een tipje van 
de sluier op en vertonen we het romantische en 
visueel betoverende ‘Tanna’. 

Tanna – een klein, afgelegen eiland in de Stille 
Zuidzee – is bedekt met regenwoud en wordt ge-
domineerd door een actieve vulkaan. Op dit kleine 
eiland woont de Yakel-stam. Regelmatig hebben 
zij het aan de stok met een naburige stam. Wawa, 
een jong meisje, is verliefd op Dain, de kleinzoon 
van het opperhoofd. Ze willen graag trouwen, maar 

Wawa’s familie is tegen hun huwelijk. Als er een 
conflict uitbreekt, wordt Wawa – zonder dat ze het 
weet – als onderdeel van het vredesproces als bruid 
beloofd aan een krijger van de rivaliserende stam. 
Bang van elkaar gescheiden te worden, gaan de 
jonge geliefden ervandoor.

‘Tanna’ is de eerste speelfilm die volledig werd 
opgenomen op de prachtige Zuid-Pacifische eilanden 
van Vanuatu. Voor hun Romeo & Julia-achtige verhaal, 
dat is gebaseerd op echte gebeurtenissen, werkten 
regisseurs Dean en Butler met echte stamleden als 
acteurs.  

Australië, 2015•100 min.•Regie Martin Butler,
Bentley Dean•Met Martin Butler, John Collee

       13 januari 19.15 uur  3ag

James White is een onrustige twintiger die 
probeert te overleven in New York City. Hoe-
wel hij intelligent is, heeft hij geen werk, 

woont hij nog bij zijn moeder en maakt hij ook 
geen enkele aanstalten carrière te maken. James’ 
leven is chaotisch en behoorlijk richtingloos. 
Hoewel hij zijn aandacht en passie voortdurend 
richt op de verkeerde dingen, geeft hij ook intens 
veel om de mensen om hem heen. Zijn moeder 
(een sterke rol van Cynthia Nixon, ‘Sex and the 
city’, ‘Ruth & Alex’) keurt zijn hedonistische 
levensstijl flink af, maar heeft hem hard nodig 

als ze plotseling ernstig ziek blijkt te zijn. 
James moet de zorg voor zijn moeder op zich 

nemen en wordt flink op de proef gesteld. Terwijl de 
druk toeneemt, zet hij alle zeilen bij om gefocust te 
blijven, de verleidingen in zijn omgeving te negeren, 
en niet volledig kopje onder te gaan…

‘James White’ is een zelfverzekerd debuut – vol 
humor, woede en tederheid – over verlies en de 
diepe relatie tussen moeder en zoon. ‘Regisseur 
Josh Mond zet de camera zo dicht op hoofdrolspe-
ler Christopher Abbott dat we de spanning achter 
James’ ogen kunnen zien. Het hart van de film vormt 

James’ relatie met zijn stervende moeder. Zij dringt 
er wanhopig op aan dat haar zoon het leven leert 
te omarmen, zelfs als haar eigen leven aan het weg-
glijden is.’ – Cineville.

VS, 2015•85 min.•Regie Josh Mond•Met  Christopher 
Abbott, Cynthia Nixon, Scott Mescudi 

       vanaf 27 januari  3ht

In 2016 organiseert Het Noordbrabants Muse-
um een grote tentoonstelling ter gelegenheid 
van de 500ste sterfdag van de middeleeuwse 

schilder Jheronimus Bosch. De film volgt het 
team van Bosch-experts dat, met het oog op 
deze tentoonstelling, het mysterie van alle 25 
nog bestaande schilderijen van Bosch probeert 
te ontrafelen. 

Vier jaar lang reisde het team de wereld over om 
zijn schilderijen in musea als Museo Nacional del 
Prado en Musée du Louvre met röntgenfotografie en 
infraroodtechnieken in detail te onderzoeken. Voor 
het eerst in de geschiedenis krijgen we de kans door 
te dringen tot de onderste verflagen om zo een indruk 
te krijgen van het creatieve proces van de ‘duivels-
kunstenaar’. Maar het roept ook de vraag op of alle 
schilderijen wel echt door hem geschilderd zijn. Wat 
maakt een Bosch een Bosch? Tot welke bevindingen 

zal het onderzoek leiden?

Nederland, 2015•83 min.•Regie Pieter van Huystee

       17 jan t/m 2 feb  3st

Na dertig jaar is regisseur George Miller, 
bedenker van het postapocalyptische 
genre en meesterbrein achter de legen-

darische Mad Max-cyclus, terug met ‘Mad Max: 
fury road’. Met grandioze stunts en geweldige 
aankleding neemt George Miller ons mee terug 
naar de wereld van de ‘road warrior’, Max Rocka- 
tansky (Tom Hardy, ‘The revenant’, ‘Locke’). Het 
leverde George Miller niet alleen twee Golden 
Globe nominaties op – voor Beste Film en Beste 
Regie – maar hij wordt ook nog eens als grote 
kanshebber op een Oscar gezien.

Achtervolgd door zijn turbulente verleden is Mad 

Max ervan overtuigd dat hij alleen kan overleven als 
hij in zijn eentje opereert. Toch komt hij in contact met 
een groep die in een oorlogsvoertuig, bestuurd door 
Furiosa (Oscarwinnares Charlize Theron, ‘Monster’), 
door de woestenij trekt. De groep is op de vlucht voor 
de tiran Immortan Joe, van wie iets onvervangbaars 
is gestolen. De woedende krijgsheer stuurt al zijn 
bendes achter de rebellen aan, wat uitmondt in een 
meedogenloze, bloedstollende ‘Road War’. 

Australië, VS, 2015•120 min.•Regie George Miller
Met Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

       8, 10 en 11 januari  4g

Verafgelegen, in de Russische wildernis, 
vaart postbode Lyokha rond en bezorgt 
met zijn kleine motorboot de post. De 

inwoners van Kenozero Lake leven op een eiland 
gescheiden van de buitenwereld. Lyokha is het 
enige contact tussen het eiland en het vasteland, 
en met zijn boot is hij de brug tussen de twee 
werelden. Maar wanneer de motor van zijn boot 
wordt gestolen en de vrouw van wie hij houdt 
voornemens is samen met haar zoontje Timur 
het eiland te verlaten, vangt een heel ander 
leven aan voor de postbode. Wat volgt is een 
verhaal over zelfontdekking, liefde en demonen 
uit het verleden.

‘The postman’s white nights’ is een prachtig por-
tret van een gemeenschap waarin de geest van het 
vroegere Sovjettijdperk nog rondwaart. Kleine en 
grote dorpsverhalen worden aaneengesmeed tot 
een fabelachtig geheel. De soundtrack van Eduard 
Artemyev, de vaste componist van Takovsky die o.a. 
delen uit Verdi’s Requiem gebruikt, versterkt diepe, 
nostalgische verlangens.

Rusland; 2014•101 min.•Regie Andrei 
Konchalovsky•Met Aleksey Tryapitsyn, Irina 
Ermolova, Timur Bondarenko

       7 t/m 14 januari  3st

The postman’s white nights
‘Schitterende docufictie’ 
★★★★1/2 De Filmkrant 
★★★★ TROUW 
★★★★ NRC Handelsblad 
★★★★ Het Parool

IFFR PREVIEW Tanna

El botón de nácar [The pearl button]

‘Uiterst persoonlijke en maatschap-
pelijk urgente film’ – de Volkskrant

 ‘Een indringend, fascinerend, intiem ego-
document!’ – Ally Derks, directeur IDFA

Winnaar Beeld & Geluid Award for 
Best Dutch Documentary, IDFA 2015

A strange love affair with ego

Mad Max: 
fury road

LATE NIGHT SPECIAL

Jheronimus Bosch – Touched by the devil

Boeiend, humoristisch en soms hilarisch 
kijkje in het onrustige brein van een derti-
ger die tijdens een weekendje alleen in de 

natuur zijn sleurvolle bestaan onder ogen ziet. 
De nette 35-jarige Martin weet niet zo goed wat 
hij wil, behalve dan dat het niet is wat hij nu 
heeft. Zijn baantje boeit hem niet, zijn huwelijk 
heeft zijn spanning verloren en hij voelt dat zijn 
band met zijn zoontje net zo oppervlakkig gaat 
worden als die van hemzelf met zijn eigen vader. 

Bang om iets te missen en als het hem te veel 
wordt, vlucht hij naar buiten en trekt dan een paar 
dagen alleen in de woeste natuur. Tijdens zo’n week-

endje alleen met een rugzak wil hij weer de zaken 
voor zichzelf op een rij zetten. Hij is, vindt hij, toch 
nog steeds een aantrekkelijke en dynamische vent! 
Hij fantaseert erop los wat het leven hem nog zou 
kunnen bieden. Enkele onverwachte ontmoetingen 
schrikken hem op uit zijn gedachtestroom... 

Noorwegen, 2014•80 min.•Regie Ole Giæver, 
Marte Vold•Met Ole Giæver, Rebekka Nystabakk, 
Marte Magnusdotter Solem

       14 t/m 26 januari  3s

Out of nature

De 43-jarige Fusi woont nog steeds thuis bij 
zijn moeder. Zijn dagelijkse leven bestaat 
uit vaste routines. Het lukt hem niet om 

in contact te komen met vrouwen. Zijn moeder 
moedigt hem daarom aan om linedance-lessen 
te nemen. Wanneer hij de levendige Alma ont-
moet, worden zijn vrijgezellenbestaan en vaste 
gewoontes overhoop gegooid.

‘Virgin Mountain’  is een gepassioneerde, war-
me film over een man met een groot hart gemaakt 
door de regisseur van ‘Nói Albinói’.

IJsland, 2015•94 min.
Regie Dagur Kari
Met Gunnar Jónsson, 
Ilmur Kristjánsdóttir, 
Sigurjón Kjartansson

       14 t/m 19 januari  

2g

★★★★ NRC 
★★★★ Parool 'Prachtige tragikomedie' 

★★★★ Telegraaf 'onvergetelijke film' 
★★★★ Algemeen Dagblad

Virgin 
mountain

CRACKING THE FRAME
Maandelijks kunstfilmprogramma met inleiding

A ballerina’s tale

★★★★

‘Miller overtreft zich-
zelf’ de Volkskrant

★★★★

‘Mad Max is een 
mijlpaal’ Het Parool

Burnt

James White

Iedere laatste maandag van de maand presenteren 
wij Cracking the Frame, een programma met een 
internationale selectie van veelgeprezen kunstfilms 
en films over hedendaagse kunstenaars, fotogra-
fen, muzikanten, filmmakers, designers en schrijvers. 
Kortom, over mensen die het huidige culturele land-

schap een ander aanzien hebben gegeven. Cracking 
the Frame brengt films die niet eerder in Nederland 
vertoond zijn. De film wordt ingeleid door CB Berg-
houwer, fotograaf en programmamaker van het Ken-
niscafé van de Volkskrant en De Balie.
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DO 14 JANUARI
13.30 Out of nature
13.45 The Danish girl
14.00 Publieke werken
15.15 Virgin mountain
16.00 Joy
16.15 Elser
17.15 Burnt
18.30 Publieke werken
19.00 Elser
19.15 Out of nature
20.45 The Danish girl
21.00 Joy
21.15 Carol

VR 15 JANUARI
13.30 Virgin mountain
13.45 Publieke werken
14.00 The Danish girl
15.30 Out of nature
16.00 Elser
16.15 Joy
17.15 Er ist wieder da
18.45 Publieke werken
19.00 Carol
19.30 Out of nature
21.00 The Danish girl
21.15 Joy
21.30 Carol

ZA 16 JANUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Reis naar het noorden
14.00 Elser
14.55 The Danish girl
15.45 Out of nature
16.15 Publieke werken
17.15 Burnt
17.30 Virgin mountain
18.30 Publieke werken
19.15 The Danish girl
19.30 Out of nature
20.45 Carol
21.15 Joy
21.35 Elser

ZO 17 JANUARI
11.15 The good dinosaur
11.30 Youth
13.30 Publieke werken
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Elser
15.00 Jheronimus Bosch
15.45 The Danish girl
16.15 Carol
16.45 Out of nature
18.15 Publieke werken
18.30 Joy
18.45 Jheronimus Bosch
20.30 Elser
20.45 Er ist wieder da
21.00 Virgin mountain

MA 18 JANUARI
13.30 Out of nature
13.45 Elser
14.00 The Danish girl
15.15 Virgin mountain
16.00 Joy
16.20 Carol
17.15 Burnt
18.30 Elser
18.45 Publieke werken
19.15 Out of nature
20.45 Joy
21.00 The Danish girl
21.15 Hidden away

DI 19 JANUARI
13.30 Jheronimus Bosch
13.45 Elser
14.00 Carol
15.15 Out of nature
16.00 Joy
16.20 Virgin mountain
17.00 Er ist wieder da
18.30 Publieke werken
18.30 Film&Food: The lady in the van
18.45 Out of nature
19.15 Jheronimus Bosch
20.45 The Danish girl
21.00 Elser

WO 20 JANUARI
13.30 Reis naar het noorden
13.45 The good dinosaur
14.00 Publieke werken
15.15 Buurman & Buurman
16.00 Carol
16.15 The Danish girl
16.30 Out of nature 
18.30 Elser
18.45 Carol
19.00 The lady in the van
20.45 Joy
21.05 The Danish girl
21.20 Janis: Little girl blue

DO 7 JANUARI
13.30 The postman´s white nights
13.45 Publieke werken
14.00 Joy
15.30 Burnt
16.00 Carol
16.30 Suffragette
17.30 Herman Brood: 
 Kunst begin drrr niet an
18.45 Publieke werken
19.00 Joy
19.15 The postman´s white nights
21.00 Carol
21.15 Er ist wieder da
21.30 Burnt

VR 8 JANUARI
13.30 The postman´s white nights
13.45 Publieke werken
14.00 Joy
15.30 Burnt
16.00 Carol
16.30 Er ist wieder da
17.30 Rams
18.45 Burnt
19.00 Publieke werken
19.15 The postman´s white nights
20.45 Joy
21.15 Carol
21.30 Mad Max: fury road

ZA 9 JANUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Reis naar het noorden
14.00 Publieke werken
14.45 The good dinosaur
15.30 Burnt
16.15 Carol
17.00 A walk in the woods
17.30 Holland, natuur in de delta
18.45 Publieke werken
19.05 Carol
19.20 The postman´s white nights
21.00 Joy
21.20 Steve Jobs
21.35 Er ist wieder da

ZO 10 JANUARI
11.00 Buurman & Buurman
 
11.30 De Beste Films van 2015: 
 de 5 publieksfavorieten!
 (De top 5 maken we woensdag  

 6 januari bekend.)

12.20 Reis naar het noorden
12.35 Er ist wieder da
14.15 Joy
14.45 Publieke werken
16.40 The postman´s white nights
17.00 Burnt
18.45 Voorpremière: The Danish girl
19.00 Carol
21.20 Mad Max: fury road
21.30 45 Years

MA 11 JANUARI
13.30 The postman´s white nights
13.45 Carol
14.00 Joy
15.30 Burnt
16.15 Publieke werken
16.30 Suffragette
17.30 A walk in the woods
18.40 Carol
19.00 Publieke werken
21.00 Joy
21.15 Mad Max: fury road

DI 12 JANUARI
13.30 The postman´s white nights
13.45 Publieke werken
15.30 Carol
16.00 Joy
16.30 Er ist wieder da
18.15 Burnt
18.45 Publieke werken
19.00 Joy
20.15 Movies that matter: 
 The president
21.00 Carol
21.25 The postman´s white nights

WO 13 JANUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Joy
14.00 Publieke werken
14.50 The good dinosaur
16.15 The postman´s white nights
16.30 Er ist wieder da
17.00 Burnt
18.30 Joy
19.00 Publieke werken
19.15 Tanna: IFFR Preview
21.00 Carol
21.15 The Danish girl
21.30 Elser

PROGRAMMA
7 jan. t/m 3 febr.

DO 28 JANUARI
13.30 Spotlight
13.45 James white
14.00 The lady in the van
15.30 El botón de nácar*
16.00 Janis: Little girl blue
16.15 Publieke werken
17.15 Jheronimus Bosch
18.20 Elser
19.00 Spotlight
19.15 The lady in the van
20.30 The revenant
21.20 The Danish girl
21.35 James white

VR 29 JANUARI
13.30 El botón de nácar*
13.45 The revenant
14.00 The lady in the van
15.15 James white
16.05 Spotlight
16.40 Carol
17.00 Publieke werken
18.45 The lady in the van
19.00 James white
19.15 Janis: Little girl blue
20.45 The revenant
21.00 Spotlight
21.30 The Danish girl

ZA 30 JANUARI
13.30 Reis naar het noorden
13.45 Buurman & Buurman
14.00 The lady in the van
15.00 El botón de nácar*
15.15 Janis: Little girl blue
16.10 Spotlight
16.45 Publieke werken
17.25 Carol
18.40 The lady in the van
19.00 Elser
19.45 James white
20.45 The revenant
21.15 Spotlight
21.30 The Danish girl

ZO 31 JANUARI
11.00 Jheronimus Bosch
11.15 Buurman & Buurman
11.30 Publieke werken
12.30 The good dinosaur
12.45 El botón de nácar*
13.45 The lady in the van
14.30 The Danish girl
14.45 The revenant
15.50 Spotlight
16.50 James white
18.20 The lady in the van
18.35 Spotlight
18.50 Janis: Little girl blue
20.30 Carol
21.00 Joy
21.15 Elser

MA 1 FEBRUARI
13.30 Janis: Little girl blue
13.45 Spotlight
14.00 The lady in the van
15.45 El botón de nácar*
16.15 Carol
16.30 Joy
18.30 James white
18.45 Spotlight
19.00 The lady in the van
20.15 The revenant
21.05 The Danish girl
21.20 James white

DI 2 FEBRUARI
13.30 The revenant
13.45 El botón de nácar*
14.00 The lady in the van
15.30 James white
16.15 Spotlight
16.25 The Danish girl
17.15 Jheronimus Bosch
18.45 El botón de nácar*
19.00 Spotlight
19.15 The lady in the van
20.30 The revenant
21.20 Janis: Little girl blue
21.30 James white

WO 3 FEBRUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Spotlight
14.00 The lady in the van
14.50 Reis naar het noorden
16.15 Publieke werken
16.30 Janis: Little girl blue
16.45 El botón de nácar*
18.30 James white
18.45 Spotlight
19.00 The lady in the van
20.15 The revenant
21.05 The Danish girl
21.20 Elser

DO 21 JANUARI
13.30 Janis: Little girl blue
13.45 Elser
14.00 The lady in the van
15.45 El botón de nácar*
16.00 The Danish girl
16.15 Carol
17.30 Out of nature
18.30 Publieke werken
19.00 The lady in the van
19.15 Janis: Little girl blue
20.45 Joy
21.05 The Danish girl
21.25 Elser

VR 22 JANUARI
13.30 El botón de nácar*
13.45 The Danish girl
14.00 The lady in the van
15.15 Elser
16.05 Joy
16.25 Publieke werken
17.30 Jheronimus Bosch
18.45 Publieke werken
19.00 The lady in the van
19.15 Carol
21.00 Joy
21.15 The Danish girl
21.35 Janis: Little girl blue

ZA 23 JANUARI
13.30 THE BEST OF IDFA
13.45 Buurman & Buurman
14.00 Reis naar het noorden
15.00 The lady in the van
15.45 El botón de nácar*
17.05 Publieke werken
17.30 Out of nature
18.50 The lady in the van
19.05 The Danish girl
19.20 Janis: Little girl blue
21.00 Carol
21.25 Joy
21.40 Elser

ZO 24 JANUARI
11.00 The good dinosaur
11.15 Er ist wieder da
13.15 Buurman & Buurman
13.30 Elser
14.10 The lady in the van
14.30 A strange love affair with ego
15.45 The Danish girl
16.15 Publieke werken
16.30 Janis: Little girl blue
18.15 Carol
18.30 The lady in the van
18.45 El botón de nácar*
20.30 Joy
20.45 Youth
21.00 Elser

MA 25 JANUARI
13.30 The Danish girl
13.45 El botón de nácar*
14.00 The lady in the van
15.30 Janis: Little girl blue
16.00 Carol
16.15 Publieke werken
18.30 Joy
18.45 El botón de nácar*
19.00 The lady in the van
20.30 A ballerina’s tale
21.00 The Danish girl
21.15 Elser

DI 26 JANUARI
13.30 El botón de nácar*
13.45 Publieke werken
14.00 The lady in the van
15.15 A strange love affair with ego
16.00 Carol
16.15 The Danish girl
17.15 Out of nature
18.30 Elser
19.00 The lady in the van
19.15 Janis: Little girl blue
20.45 Joy
21.05 The Danish girl
21.25 A strange love affair with ego

WO 27 JANUARI
13.30 Buurman & Buurman
13.45 Elser
14.00 The lady in the van
14.50 Reis naar het noorden
16.00 Janis: Little girl blue
16.15 The Danish girl
16.30 El botón de nácar*
18.30 The lady in the van
19.00 James white
19.30 DeForum
20.35 The revenant
20.50 Spotlight
21.00 The ides of March

n Kinder- en familiefilms
n Premièrefilm voor €6,50

www.filmtheaterhilversum.nl
 Volg ons ook op:

 Filmtheater-Hilversum
 @FilmHilversum

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

Normaal € 8,50
65-plus € 7,50

 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50
 Kinderfilms € 6,50

 Matinees ma t/m vr € 7,00

De kassa is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag open vanaf 10.30 uur.  Online kaartverkoop via onze website.

€ 0,50 Toeslag lange films
€ 1,00 Toeslag 3D-films
€ 0,50 Toeslag 3D-kinderfilms
€ 8,50 Partijtjes per kind 
 (incl. div. extra’s)

Entreeprijzen

RECLAMECOLLECTIEF

Ontwerpfabriek
& friends

www.ontwerpfabriek.com

B u s s u m e r s t r a a t  5 3 - 5 7  H i l v e r s u m  |  0 3 5  –  5 2 4  2 8  8 0 

natuurlijke eenvoud
voor huis, tuin en keuken

Groest 36, 1211 EC Hilversum

hilversum

hilversum

hilversum

gooiseacademie.nl

Gratis proefles!!
06 16249256

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

Mindfulness | Hilversum 

www.ellismoorman.nl

Nalatenschapsdossier  
& Boedelbegeleiding

www.viaverspoor.nl   035 5313432

 ,  
gevoel voor mensen,

verstand van 
(nabestaanden) zaken 

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 droom huis in Frankrijk
Juridisch en fiscaal advies

De vier documentaires die te zien zijn:

Ninnoc
Ninnoc heeft grote blauwe ogen, lang blond haar, danst, zingt en 

is eigenzinnig. En ze heeft moeite met groepen. Waarom moet 
iedereen zich hetzelfde gedragen, iedereen er hetzelfde uitzien? 

Op haar oude school hoorde ze er niet bij, op haar nieuwe school laat ze 
zich niet helemaal kennen. Want ze wil zich niet klakkeloos aanpassen, 
maar is ook bang te worden buitengesloten.

Winnaar IDFA Award for Best Children’s Documentary
Nederland, 2016•18 min.•Regie Niki Padidar 

At home In the world
Op de Rode Kruis-school in Denemarken worden jonge vluchtelin-

gen zonder vaste verblijfsvergunning voorbereid op het reguliere 
onderwijs. Centraal staat de 10-jarige Magomed, een introverte, 

slimme jongen die zich steeds meer op zijn gemak voelt in de klas, maar 
tegelijk worstelt met de angst dat zijn vader terug moet naar Tsjetsjenië. 

  Winnaar IDFA Award for Best Mid-Length Documentary
Denemarken, 2015•58 min.•Regie Andreas Koefoed

Ukrainian sheriffs
In een plattelandsdorp in het zuiden van Oekraïne moet het tragikomi-

sche sheriffsduo Viktor en Volodja onder andere de diefstal van twee 
eenden op zien te lossen. Als de politieke ontwikkelingen in het land de 

dagelijkse orde dreigen te verstoren, hebben ze opeens hun handen vol..
Winnaar IDFA Special Jury Award for Best Feature-Length Documentary
Oekraïne, Letland, Duitsland, 2015•80 min.•Regie Roman Bondarchuk

Sonita
De 18-jarige Sonita, een Afghaanse vluchteling zonder verblijfs-

vergunning in Teheran, droomt van een carrière als rapper. Maar 
vrouwen mogen in Iran helemaal niet zingen en als bruid is ze 

9000 dollar waard. Spannend verslag van een tocht vol tegenslagen 
en successen waarin Sonita met artistieke vuist haar vrijheid bevecht.

Winnaar Bankgiro Loterij IDFA Audience Award en IDFA DOC U Award
Iran, Duitsland, Zwitserland, 2015•90 min.•Regie Rokhsareh Ghaem Maghami

Liefhebbers van goede docu-
mentaires kunnen hun hart 
weer ophalen in Filmtheater 

Hilversum. Zaterdag 23 januari én 
zondag 6 maart – gezien de grote 
interesse dit jaar twee keer – ver-
tonen we een dagprogramma met 
vier hoogtepunten en winnaars 
van het International Documen-
tary Festival Amsterdam, dat afge-
lopen november werd gehouden. 
Alle films zijn Nederlands gespro-
ken of ondertiteld!

Stort jezelf weer lekker in de fes-
tivalsfeer. We beginnen om 13.30 uur 
en gaan door tot ongeveer 18.30 uur. 
Na de eerste twee films (de korte film 
‘Ninnoc’ en ‘At home at the end of the 
world’) en tussen ‘Ukrainian sheriffs’ 

en ‘Sonita’ zit er een pauze van 20/25 minuten.
Kaartjes voor The Best of IDFA on Tour zijn € 25 (NB. er zijn alleen com-

bitickets te koop voor de vier films samen, en geen losse kaartjes). Vanwege 
de grote belangstelling adviseren wij u zo snel mogelijk uw kaartje te kopen.

Ook Cinevillepashouders kunnen op vertoon van hun Cinevillepas naar The 
Best of IDFA on Tour. Ben je Cinevillepashouder? Reserveer dan telefonisch 
je plek. 

Kaarten dienen uiterlijk een half uur voor aanvang afgehaald te worden!

Zaterdag 23 januari, 13.30 uur. 
Ook te zien op zondag 6 maart, 13.00 uur.

GAY FILM NIGHT
Hidden away

Rafa en Ibra zijn beiden uitblinkers in hun waterpoloteam, maar 
daar houdt de overeenkomst tussen de twee tieners wel op. Rafa 
(German Alcarazu) leidt het alledaagse leven van een vijftienjarige 

puber in een achterstandswijk van Bilbao. Ibra (Adil Koukouh) is een ille-
gale Marokkaan die van dag tot dag leeft en zich met kleine criminaliteit 
staande probeert te houden. Als bij toeval hun paden kruisen, trekken 
beide jongens langzaam naar elkaar toe. 

In ‘Hidden away’ (‘A Escondidas’) toont de Baskische regisseur Mikel Rueda 
hoe het is om als tiener in een machocultuur te ontdekken dat je anders bent. 
Rafa en Ibra herkennen allereerst de eenzaamheid in elkaar, pas daarna volgt 
de affectie. In beheerst tempo en met goed gebruik van Bilbao als authentiek 
decor is ‘Hidden away’ een zorgvuldig portret van ontluikende liefde.

Spanje, 2014•96 min.•Regie Mikel 
Rueda•Met Germán Alcarazu, Adil 
Koukouh, Joseba Ugalde

       ma 18 jan 21.15 uur  
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*El botón de nácar [The pearl button]

Bestel je pas op:

www.cineville.nl

ONBEPERKT NAAR DE FILM 

VOOR MAAR € 19,- PER MAAND!

N.B.:  Film & Food (19 jan.) en Deforum  
 (27 jan.) zijn helaas niet toegang- 
 kelijk met de Cinevillepas. 
 Alle overige voorstellingen wel.

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

2015/2016


