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DARKEST
HOUR
Oscarfavoriet
Gary OLdman
schittert als
Winston Chrurchill

HET LEVEN IS VURRUKKULLUK
Remco Camperts boek verfilmd!
Zie pag. 3

Zie pag. 3

THE
LEISURE
SEEKER

O

scar-winnaar Helen Mirren (‘The Queen’,
‘Woman in Gold’) en Golden Globe-winnaar Donald Sutherland (‘JFK’) schitteren
in de romantische tragikomedie ‘The Leisure
Seeker’ als een ouder stel – Ella en John - dat
op zoek is naar avontuur tijdens een onstuimige
en bitterzoete laatste roadtrip.
Ella en John hebben samen een prachtig leven
gehad. Nu ze beiden ernstig ziek zijn, verlangen ze
naar een laatste avontuur. Geen van tweeën is geïnteresseerd in stilletjes verdwijnen terwijl ze omringd
zijn door dokters, verplegers en machines die hun

E

en ongelofelijk mooie en diep romantische
film over de jonge jaren van antropologe
en biologe Jane Goodall. Wonderschoon in
de warme en tedere beeldenpracht van natuurfilmer en Jane’s grote liefde Hugo van Lawick,
maar ook in haar intense liefde voor haar chimpansees en haar werk. ‘Jane’ wordt gezien als
een grote kanshebber op de Oscar voor Beste
Documentaire.
Als 26-jarige secretaresse krijgt Jane Goodall van

paleontoloog Louis Leakey de kans om naar Afrika
te gaan, haar grote droom. Zonder enige ervaring,
kennis of wetenschappelijke opleiding (“een open
geest, een passie voor kennis, geduld en liefde voor
dieren” waren de vereisten) trekt zij, samen met
haar moeder, naar de wildernis om de allereerste
onderzoeker naar apengedrag in het wild te worden.
Nooit eerder waren deze paradijselijke en bijna
onwerkelijke beelden over haar beginjaren, haar grote
wetenschappelijke doorbraken en de opbloeiende
liefde tussen Hugo en haar te zien. Pas in 2014 werd
deze filmische schat, meer dan 100 uur aan prachtig
warm en teder 16 mm materiaal, teruggevonden in
de archieven van National Geographic. Regisseur
Brett Morgen (‘Cobain: Montage of Heck’) kreeg
de droomopdracht om er een film van te maken.
Philip Glass componeerde de muziek. Samen met
het nuchtere commentaar van de oude Jane Goodall
(nu 83) creëerden ze een bijzonder ontroerende en
wonderbaarlijke film.
VS 2017 90 min. Regie Brett Morgen
VANAF 4 JANUARI 1

CALL ME BY YOUR NAME

E

en ontroerend coming-of-ageverhaal over
een eerste liefde en seksueel ontwaken.
De zeventienjarige Elio (een fantastische

Timothée Chalamet) brengt samen met zijn ouders de zomer door op het Italiaanse platteland
en wordt aangenaam verrast door de komst van

‘T

hree Billboards Outside Ebbing, Missouri’ is een donker
maar uiterst komisch drama
van Oscarwinnaar Martin McDonagh
(‘In Bruges’), met een fantastische hoofdrol van Frances McDormand (‘Fargo’,
‘Burn After Reading’). Een gefrustreerde
en rouwende moeder wil de aandacht
van de lokale politie (waaronder Woody
Harrelson en Sam Rockwell) vanwege het
gebrek aan vooruitgang bij de zoektocht
naar de moordenaar van haar dochter. Een
film vol verrassingen en reeds bekroond
op vele filmfestivals.

THREE
BILLBOARDS
OUTSIDE
EBBING, MISSOURI

THEO MAASSEN
komt zijn film
BILLY
inleiden!

MIDAS
DEKKERS
te gast in
Hilversum in Gesprek
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Sex & The City
in Tel Aviv
BAR BAHAR

Zie pag. 3

WOENSDAG
VOORPREMIÈRE-AVOND

leven onnodig verlengen. Daarom ontvlucht het
stel de benauwende bemoeienis van hun dokters
en volwassen kinderen. In hun oude camper, The
Leisure Seeker, maken ze via Route 66 een tocht vol
verrassingen van Boston naar Florida. Terwijl ze door
steden en dorpen reizen, zien ze hoezeer de wereld
die zij kennen is veranderd. Onderweg vinden ze hun
liefde voor het leven en voor elkaar terug. Ondanks
de sombere reden achter de reis van Ella en John,
bruist de film van humor, genegenheid, observatie
en meer dan een beetje satire.
‘The Leisure Seeker’ is het Engelstalige debuut van
regisseur Paolo Virzì (‘La Pazza Gioia’) en is gebaseerd
op de gelijknamige roman van Michael Zadoorian.
De film ging reeds met veel succes op de filmfestivals
van Venetië en Toronto in première.

D

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

De voorpremières deze maand:

3 januari
Bar Bahar
		 The Leisure Seeker
		 You Were Never Really Here
10 januari
Call Me By Your Name
		 Three Billboards Outside Ebbing,
		Missouri

Italië, Frankrijk 2017 112 min. Regie Paolo
Virzì Met Helen Mirren, Donald Sutherland
VANAF 3 JANUARI 2gat

17 januari
24 januari
31 januari

Darkest Hour
Het Leven Is Vurrukkulluk
The Post
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SPECIAL ZONDAG 7 JANUARI 13.20 UUR
Bestuurslid Steven Van Vliet van het Jane Goodall
Instituut Nederland leidt deze voorstelling in.
Voor meer informatie over
het Jane Goodall Instituut:

www.janegoodall.nl

de nieuwe onderzoeksassistent van zijn vader.
Een film om enorm verliefd van te worden. Van
de regisseur van ‘Io Sono l’Amore’ en ‘A Bigger
Splash’.
Elio spendeert zijn dagen in Italië met lezen, muziek luisteren, luieren in de zon en flirten met het
Franse meisje Marzia. De dagen worden alleen maar
heter wanneer hij zijn slaapkamer moet afstaan aan
de knappe Oliver (Armie Hammer, ‘Final Portrait’),
de nieuwe assistent van Elio’s vader. De blonde jongeman met het lichaam van een Griekse sculptuur
zet meteen alle harten in vuur en vlam. Ook Elio, die
aanvankelijk geïrriteerd is door zijn aanwezigheid,
voelt zich sterk aangetrokken tot de zelfverzekerde,
arrogante Amerikaan - al weet hij zich met zijn eigen
libido en lichaam geen raad. Hij verzint van alles om
tijd door te brengen met Oliver en er ontstaat een
erotische spanning tussen de twee. Zodra het flirten
leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste
zoen zijn ze onafscheidelijk.
Italië, zomer, korte broeken, het gebeeldhouwde
lichaam van Armie Hammer: het zomerliefdegevoel
straalt je tegemoet. “A major addition to the queer
canon”, vindt The Guardian (★★★★★).‘Call Me By
Your Name’ is de nieuwste film van Luca Guadagnino

Liefhebbers van goede documentaires opgelet!
20 januari start THE BEST OF IDFA ON TOUR!
Kaartjes zij nu alvast te koop! Info zie pag 5.
(‘A Bigger Splash’), gebaseerd op de gelijknamige,
zwoele roman van Andre Aciman. In Amerika is de
film een groot succes en wordt dit zinderende liefdesverhaal reeds gezien als een grote kanshebber
voor een of meerdere Oscars!
Italië, Frankrijk 2017 132 min. Regie Luca
Guadagnino Met Armie Hammer, Timothee
Chalamet, Michael Stuhlbarg
VANAF 10 JANUARI 3st

E

en ontblote zenuw van
een film over een veteraan
met PTSS (gespeeld door
een briljante Joaquin Phoenix
– ‘Her’, ‘The Master’) die gewapend met een klauwhamer kinderen redt van de
mensenhandel. ‘You Were
Never Really Here’ – van de
regisseur van ‘We Need To
Talk About Kevin’ - kreeg
een zeven minuten durende
staande ovatie op het filmfestival van Cannes!

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 3

VANAF 10 JANUARI

vanaf 3 januari

MERYL STREEP & TOM HANKS IN:

THE POST

‘T

he Post’ is een waargebeurd drama
van regisseur Steven Spielburg (‘Lincoln’, ‘Catch Me If You Can’), met geweldige hoofdrollen voor Meryl Streep en Tom
Hanks, die voor het eerst samen in een film te
zien zijn. Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste
vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse
krant, Katherine Graham (Streep) en redacteur
Ben Bradlee (Hanks) van The Washington Post.

Ze zijn genoodzaakt al hun meningsverschillen aan
de kant te schuiven in hun strijd tegen de concurrent
The New York Times om als eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen die drie decennia en
vier Amerikaanse presidenten omvatten. Ze riskeren
daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post.
VS, 2017 116 min. Regie Steven Spielberg Met
Meryl Streep, Tom Hanks, Bradley Whitford,
Alison Brie, Sarah Paulson
MA 29 JANUARI VANAF 18.30 UUR 1
‘The Post’ gaat 1 februari officieel uit in Nederland,
maar is maandag 29 januari alvast bij ons in voorpremière te zien in combinatie met een heerlijke maaltijd
tijdens onze Film & Food special.
De prijs voor de film, het eten en twee drankjes
is slechts € 25,50. Het eten wordt geserveerd tussen
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De
film start om 20.30 uur.
Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief maaltijd te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)
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WONDER WHEEL

D

e nieuwe film van Woody Allen (‘Midnight
in Paris’, ‘Magic in the Moonlight’)! ‘Wonder Wheel’ is een krachtig en dramatisch
verhaal over passie, geweld en verraad, en is
bovendien heerlijk poëtisch gefilmd. Met hoofdrollen voor Kate Winslet en Justin Timberlake.
‘Wonder Wheel’ vertelt het verhaal van vier met
elkaar verstrengelde levens te midden van de drukte
in een pretpark op Coney Island, New York, in de
jaren ’50. Ginny (Kate Winslet), een melancholische,
nogal emotionele voormalig actrice, die inmiddels als

serveerster in een visrestaurant werkt; Humpty (Jim
Belushi), carrouselbediende en Ginny’s onbehouwen
echtgenoot; Mickey (Justin Timberlake), een jonge en
knappe badmeester die ervan droomt toneelschrijver
te worden en Carolina (Juno Temple), de van Humpty
vervreemde dochter die zich voor gangsters schuilhoudt in het appartement van haar vader.
Woody Allen werkte voor deze film samen met
cameraman Vittorio Storaro, bekend van films als
‘Apocolypse Now’ en ‘Café Society’ – ook van Woody
Allen. Dit resulteerde in weelderige, expressionisti-

sche cinematografie die het poëtische spel van Winslet complimenteert. “Kate Winslet geeft in ‘Wonder
Wheel’ haar meest krachtige acteerprestatie in meer
dan een decennium”, aldus IndieWire.

e Dieren uit het Hakkebakkebos’ is
een kleurrijke, muzikale stop-motionanimatie vol leuke liedjes. Deze vrolijke
film is geschikt is voor alle leeftijden, dus kom
gezellig kijken met je hele familie!
Klaas Klautermuis, Maarten Bosmuis en Hazeman
wonen met al hun vrienden in het Hakkebakkebos. Ze
hebben daar een goed leven, maar de kleinere dieren
moeten wel altijd goed oppassen voor sommige grotere bosbewoners. Vooral Rein de Vos is een gevaar.
Het liefst verslindt hij elke muis die hij tegenkomt.

Als IJge Egel dan ook nog eens probeert Maartens
oma op te peuzelen, vinden de muizen dat er een
nieuwe wet moet komen: alle dieren moeten voortaan vrienden zijn en mogen elkaar niet meer opeten.
Noorwegen 2016 75 min. Regie Rasmus A.
Sivertsen Met Finn Poncin (stem), Pepijn Koolen
(stem), Marcel Jonker (stem), Thijs Overpelt
(stem), Stephan Holwerda (stem) Nederlands
gesproken
T/M 24 JANUARI 1

VS, 2017 101 min. Regie Woody Allen Met
Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi,
Juno Temple
T/M 22 JANUARI 2at

RITA & KROKODIL

O

nze allerjongste bezoekers (2+) kunnen
zich makkelijk herkennen in de verhaaltjes
over Rita en Krokodil, die vol zitten met
grappige kleurrijke details en muzikale fragmenten. In acht lieve en sfeervolle verhaaltjes
wordt het leven van een 4-jarige vastberaden
en fantasievolle kleuter, op herkenbare wijze
neergezet.
Iedere aflevering neemt je mee in de wereld van
de 4-jarige Rita en gaat over vriendschap, emoties
en ervaringen van iedere dag. Rita heeft een altijd
hongerig vriendje, Krokodil, die in de badkuip woont.
Zeer waarschijnlijk bestaat Krokodil enkel in de fan-

THE PARTY

‘T

he Party’ is een zwarte komedie vol
scherpe dialogen over een etentje van
vrienden dat volledig escaleert. De
nieuwe film van Sally Potter (‘Orlando’) spat
van het scherm met briljante rollen van Kristin
Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson,
Cherry Jones, Cillian Murphy, Bruno Ganz en
Emily Mortimer. Een zowel wrang als hilarisch
portret van een groep vrienden die hun zekerheden in duigen zien vallen.
Janet heeft net een belangrijke functie gekregen in de Britse politiek. Dit is het kroonstuk van

haar carrière en dat moet gevierd worden. Terwijl de
vrienden arriveren krijgt het feestje een dramatische
wending als Bill, de man van Janet, een schokkende
mededeling doet. Het blijkt niet zijn enige geheim te
zijn en de andere gasten worden meegesleurd in de
opeenstapeling van onthullingen en confrontaties.
Liefde, vriendschap en politieke idealen komen op
losse schroeven te staan. Alle illusies die de vrienden
over elkaar en zichzelf hebben gaan in rook op, samen
met de canapés.
Regisseur Sally Potter (‘Orlando’, ‘Ginger & Rosa’)
schreef ‘The Party’ tijdens de verkiezingen van 2015.

GB 2017 71 min. Regie Sally Potter Met
Timothy Spall, Bruno Ganz, Kristin Scott Thomas,
Patricia Clarkson
T/M 29 JANUARI 3gaht

indelijk digitaal gerestaureerd terug op het
witte doek! Claude Lelouch’ portret van
de belevenissen van vier muzikale families
voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
maakte bij verschijning in 1981 grote indruk,
vooral door de finale met de wervelende choreografie bij Maurice Ravels Boléro.
‘Les uns et les autres’ volgt de levens van vier
muzikale stellen en hun kinderen tussen 1936 en
1980. De muziek is wat de personages – werkzaam
in de jazz, het variété, de klassieke muziek en het
ballet – verbindt, ondanks de grote verschillen in
levensloop. De liefde voor de muziek brengt alle
personages bij elkaar in de wervelende finale, met een
door Maurice Béjart gechoreografeerde opvoering
van Ravels Boléro.
‘Les uns et les autres’ – met James Caan, Fanny
Ardant en Geraldine Chaplin in de hoofdrollen – is een
van muziek, dans en levenslust vervulde historische
sage die ons van de politiek roerige jaren dertig via
de Tweede Wereldoorlog en de Algerijnse oorlog naar
het heden van 1981 brengt. De film ademt muziek,
de dialogen zijn beperkt. De dramatische kracht van
Lelouch’ ode aan het leven rust voor een belangrijk
deel op de tijdens het draaien opgenomen muziek
van Michel Legrand en Francis Lai.
Claude Lelouch (1937) kreeg voor ‘Les Uns et Les
Autres’ maar liefst vier César-nominaties. De film werd
geselecteerd voor het competitieprogramma van het
Cannes Film Festival en werd onderscheiden met de
Technische Grote Prijs (beste geluid).

*Vanwege de lengte van de film is er halverwege een
korte pauze van ongeveer 15 minuten.

2I

n 2018 viert Hilversum 100 jaar mediastad
te zijn. De culturele opening van dit feestjaar
vindt op zaterdag 13 januari plaats in het Muziek Centrum van de Omroep met een uitvoering
van Die Schöpfung van J.Haydn door Concert-

koor N.S.F. Dit koor is dan precies vijfenzentig
jaar geleden opgericht door het personeel van de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek; bakermat
van wat later de radio- en televisiewereld zou
worden in Hilversum.
In samenwerking met Concertkoor N.S.F. organiseert Filmtheater Hilversum zaterdag 13 januari
om 14.00 uur een speciale vertoning van ‘Les Uns et
Les Autres’ (gerestaureerde editie die in december
opnieuw uitgebracht wordt door EYE Filmmuseum).
Op vertoon van uw kaartje voor het concert krijgt

u bij deze filmvoorsteling een gratis drankje in het
filmtheater. Bezoekt u het concert die avond dan krijgt
u op vertoon van uw filmkaartje (van die middag) in
het M.C.O. een gratis consumptie.
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar
via info@concertkoornsf.nl of 035-6856049. ‘Les
Uns et Les Autres’ draait ’s middags om 14.00 uur,
het concert in het MCO begint om 20.00 uur. Kaartjes
voor de film zijn nu te koop!
ZATERDAG 13 JANUARI 14.00 UUR

COCO
(2D, NL)

Frankrijk 1981 184 min*. Regie Claude
Lelouch Met Nicole Garcia, Robert Hossein,
Geraldine Chaplin
T/M 13 JANUARI 3gatdh

Speciale vertoning van ‘Les Uns et Les
Autres’ ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan van het Hilversums Concertkoor
N.S.F. & 100 jaar Hilversum Mediastad

Denemarken 2014 40 min. Regie Siri Melchior
Nederlands gesproken
T/M 27 JANUARI 1

De Labour Party durfde zich destijds niet uit te laten
over de principes waar ze echt voor stond. Dit gebrek
aan politieke moed zette Potter aan het denken. De
uitdaging werd toen om een filmscenario te schrijven
over omgaan met chronische onoprechtheid. ‘The
Party’ werd geselecteerd voor de competitie van het
Filmfestival van Berlijn.

E

LES
UNS
ET LES
AUTRES

tasie van Rita. Het zou kunnen dat Rita en Krokodil
eigenlijk niet veel verder komen dan de tuin van oma
of onder het vloerkleed in haar kamer. Rita’s fantasie
brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met
Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.
‘Rita & Krokodil’ is gebaseerd op de gelijknamige
Deense prentenboeken van Sírí Melchíor, ook uitgegeven in een aantal andere landen.

1

D

isney-Pixar’s ‘Coco’ is één groot muzikaal
en kleurrijk spektakel dat families uit alle
generaties met elkaar verbindt. Ga samen
met Miguel en zijn hond Dante op een onvergetelijk avontuur naar een wereld vol knotsgekke
buitenbeentjes.
Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant
te worden. Ondanks dat muziek al generaties lang uit
zijn familie wordt geweerd, is het Miguels grootste
droom om net zo groot te worden als zijn idool,
Ernesto de la Cruz. Wanhopig bezig om zijn talent te
bewijzen, belandt Miguel op mysterieuze wijze in een

prachtige en kleurrijke wereld. Onderweg ontmoet
hij de charmante oplichter Hector en samen gaan
ze op een buitengewone reis om het echte verhaal
achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken.
VS, 2017 105 + 21 min. Regie Lee Unkrich
Met de stemmen van Wiebe Pier Cnossen,
Thijs Overpelt, Ilse Warringa, Ara Alici, Marloes
van der Heuvel, Klaas van Kruistem, Saskia
Weerstand Nederlands gesproken
DE HELE MAAND DOOR 2a

PADDINGTON 2 (NL)

H

et heerlijke en vertederende vervolg op
‘Paddington’ uit 2014, waarin het Peruviaanse beertje na vele avonturen bij de
vriendelijke familie Brown belandt. “Mogelijk
nog aandoenlijker dan het origineel,” vindt NRC.
Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie
Brown en een graag gezien figuur in de wijk. Op zijn
eigen onhandige manier worstelt hij zich van het ene
naar het andere baantje om geld te verdienen voor
een cadeau voor de honderdste verjaardag van tante
Lucy. Hij heeft een mooi pop-up boek van Londen
op het oog, maar dat wordt gestolen door Phoenix
Buchanan, een charismatisch acteur en meester in
vermommingen. Paddington krijgt de schuld en hij
belandt in de gevangenis waar hij onder anderen de
intimiderende kok Knuckles McGinty ontmoet. Terwijl

de familie Brown er alles aan doet om Paddingtons
onschuld te bewijzen en hem vrij te krijgen, moet
Paddington samen met zijn medegevangenen een
plan bedenken om Phoenix te ontmaskeren en het
verjaardagscadeau voor tante Lucy terug te vinden.
Deze familiefilm is een perfecte mix van nostalgie,
kinderslapstick en knipogen voor ouders. ‘Paddington 2’ is gebaseerd op de wereldberoemde Britse
kinderboeken van Michael Bond.
VK, Frankrijk 2017 103 min. Regie Paul King
Met de stemmen van Beau van Erven Dorens,
Daan Schuurmans, Frank Lammers Nederlands
gesproken
VANAF 27 JANUARI 2g

NIEUWE FILMS
bische dj en Nour een vrome, brave moslima die nog
voor haar huwelijk al onderdrukt wordt door haar
toekomstige man.
Regisseuse Maysaloun Hamoud confronteert haar
hoofdpersonages met de beperkingen en vooroordelen van de conservatieve, religieuze samenleving
waarin ze zijn opgegroeid, maar stelt hen nooit voor
als slachtoffers. De kracht van de film is dat Hamoud
de voor de hand liggende paden weet te vermijden
en in plaats daarvan samen met haar personages
onderzoekt welke ontsnappingsmogelijkheden er
zijn - als die er al zijn. In ieder geval is het nachtleven van Tel Aviv er één. De stad aan de mediterrane
kust speelt net zo goed een hoofdrol in Bar Bahar.
Hamoud brengt Tel Aviv in al zijn veelzijdigheid in
beeld en schuwt de sex, drugs & rock-n-roll niet.
Het is een “Land van Oz” voor jonge mensen die de
beklemmende samenleving van het platteland willen
ontvluchten. Een genuanceerd en kleurrijk portret.

BAR BAHAR

Israël, Frankrijk 2016 96 min. Regie
Maysaloun Hamoud Met Mouna Hawa, Sana
Jammelieh, Shaden Kanboura
3 T/M 18 JANUARI 4

D

e Palestijnse variant van ‘Sex and the City’,
met drie Palestijnse vrouwen die in het
dagelijks leven hun weg moeten zien te
vinden tussen enerzijds het beklemmende, religieuze karakter van de maatschappij en anderzijds
het vrijzinnige karakter van een metropool als
hun woonplaats Tel Aviv.
‘Bar Bahar’ is een intrigerend, vrouwelijk portret van de cultuurclash die dagelijks plaatsvindt in
de straten van de Israëlische stad Tel Aviv. Centraal
staan Layla, Salma en Nour, drie vrouwen die een
appartement delen. Layla is een kettingrokende,
vrijgevochten advocate, Salma een christelijke, les-

Vervolg van pagina 1

Mildred Hayes
(Frances McDormand) is sterk,
dapper, klaar met alle bullshit, en wanhopig op
zoek naar gerechtigheid. Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de
moordzaak van haar dochter, neemt Mildred Hayes
een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen: “Raped While
Dying”, “And Still No Arrests”, “How Come, Chief Willoughby?” langs de weg naar haar dorp, gericht aan
het gerespecteerde politiehoofd William Willoughby
(Woody Harrelson). Wanneer hulpsheriff Dixon (Sam
Rockwell), een onvolwassen moederskindje met een
voorliefde voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt
de strijd tussen Mildred en Ebbings ordehandhaving
alleen maar heftiger.
Regisseur Martin McDonagh heeft een slim en onvoorspelbaar drama gecreëerd. Net als in zijn eerdere
werk (‘In Bruges’, ‘Seven Psychopaths’) ligt de focus
van ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ op
een karaktergedreven plot. Zelfs de meest onverbeterlijke personages worden uiteindelijk sympathiek,
wat resulteert in een hoopvolle film. ‘Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri’ was de winnaar in de ca-

THREE
BILLBOARDS
OUTSIDE
EBBING,
MISSOURI
tegorie ‘Beste Scenario’ tijdens het filmfestival van
Venetië en wordt gezien als een grote kanshebber
op een Oscar.
VS, VK 2017 115 min. Regie Martin McDonagh
Met Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes,
Peter Dinklage
VANAF 10 JANUARI 4gt

Vervolg van pagina 1

YOU WERE
NEVER
REALLY
HERE

Joe is een getraumatiseerde oorlogsveteraan die als
een schaduw door het leven gaat. In dienst van een
bevriende privédetective krijgt hij de opdracht om
de vermiste minderjarige dochter van een bekende
politicus op te sporen. Wanneer hij haar redt uit een
bordeel in Manhattan raakt hij echter
verstrikt in een wereld van corruptie
en wraak en roept hij een golf van
extreem geweld over zich af.
‘You Were Never Really Here’
is geregisseerd door Lynne
Ramsay (‘We Need to Talk about
Kevin’) en is een verfilming van
het gelijknamige boek van Jonathan Ames. De film was geselecteerd voor de Officiële
Competitie en winnaar
Beste Acteur en Beste
Screenplay van het
Filmfestival van Cannes 2017.
VK 2017 95 min.
Regie Lynne
Ramsay Met
Joaquin Phoenix,
Ekaterina
Samsonov,
Alessandro
Nivola, John
Doman
3 T/M 24 JANUARI

4gt

HET LEVEN IS VURRUKKULLUK

D

DARKEST HOUR

A

cteerheld Gary Oldman vertolkt de onwrikbare Winston Churchill als weifelende wereldleider in ‘Darkest Hour’.
Een aangrijpend historisch drama van regisseur
Joe Wright (‘Pride and Prejudice’, ‘Atonement’)
dat zich afspeelt tijdens de eerste jaren van de
Tweede Wereldoorlog. Voor zijn fenomenale rol
als Churchill wordt Oldman alom gezien als dé
grote kanshebber voor de Oscar Beste Acteur.
Kristin Scott Thomas (‘Haar naam was Sarah’)
schittert als Churchills vrouw.
Slechts een paar dagen nadat hij premier van
het Verenigd Koninkrijk is geworden moet Winston

Churchillal een van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over
een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor
de idealen en de vrijheid van zijn land wil vechten.
Terwijl de niet te stoppen Nazi-troepen West-Europa
binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar
is, heeft Churchill te maken met een onvoorbereid
volk en een sceptische koning. Tegelijkertijd is ook
nog zijn eigen politieke partij tegen hem aan het
samenspannen. Churchill moet zijn moeilijkste dieptepunt overwinnen en een natie achter zich zien
te krijgen in een poging de wereldgeschiedenis te
veranderen.

‘Darkest Hour’ is een filmisch, theatraal maar ook
komisch portret van Churchill.
“Verborgen achter valse kaken en een teruglopende haarlijn, speelt Gary Oldman als Winston
Churchill een van zijn beste rollen uit zijn carrière”,
aldus Variety.
VK 2017 125 min. Regie Joe Wright Met Gary
Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas, Ben
Mendelsohn, John Hurt, Stephen Dillane
VANAF 17 JANUARI 9at

e langverwachte verfilming van de beroemde roman van Remco Campert. ‘Het
Leven is Verrukkulluk’ is een heerlijke
feelgood film over liefde en verlangen, met
hoofdrollen voor Géza Weisz, Reinout Scholten
van Aschat (‘De Heineken Ontvoering’) en Romy
Louise Lauwers.
Tijdens een aangename lentedag zien we twee
beste vrienden, Mees en Boelie, samen in het Vondelpark. Wat een normale dag lijkt te worden, verandert
wanneer ze de jonge en knappe Panda ontmoeten.
Elders in de stad spelen zich hele andere liefdesverhalen af. Waar de hitte in het Vondelpark lijkt te
stijgen, ontbreekt deze bij het lang getrouwde stel
Etta en Ernst-Jan. Ernst-Jan verdenkt Etta van overspel
en heeft zo zijn eigen ideeën over hoe hij haar moet
betrappen. In het laatste liefdesverhaal ontmoeten
we Rosa en Kees, oude geliefden, wiens paden na
decennia onverwacht weer kruisen. Voorzichtig lijkt
hun liefde opnieuw op te bloeien.
Deze film is gebaseerd op de gelijknamige beroemde roman van de Nederlandse schrijver Remco
Campert. Regisseur Frans Weisz had al sinds 1961 de
wens om deze roman de verfilmen. Het scenario is
geschreven door Theo Nijland, die ook de soundtrack
componeerde.
Nederland 2017 94 min. Regie Frans Weisz
Met Reinout Scholten van Aschat, Géza Weisz,
Romy Louise Lauwers
VANAF 24 JANUARI

A CIAMBRA

I

n een kleine Roma-gemeenschap in het
Zuid-Italiaanse Calabrië kan Pio Amato niet
wachten om volwassen te worden. Op zijn
veertiende drinkt en rookt hij al. Bovendien is
hij een van de weinigen die zich soepel beweegt
tussen de verschillende bevolkingsgroepen: de
lokale Italianen, de Afrikanen en zijn eigen Roma-gemeenschap met haar kleine criminaliteit.

Pio adoreert zijn oudere broer Cosimo en leert
graag van hem hoe het er in het leven op straat
aan toegaat. Wanneer Cosimo en zijn vader worden
opgepakt door de politie, staat de vier generaties
tellende familie er alleen voor. Pio voelt zich geroepen
om juist nu te bewijzen dat hij in zijn broers schoenen
kan staan. Is hij inderdaad klaar om als ‘echte man’
op te gaan treden?

‘A Ciambra’ is de winnaar van de Europa Cinema
Award op het Cannes filmfestival.
Italië, Frankrijk 2017 118 min. Regie Jonas
Carpignano Met Pio Amato, Koudous Seihon,
Damiano Amato, Francesco Pio Amato
4 T/M 17 JANUARI 3dht

3

DINSDAG 23 januari 19.30 UUR

met MIDAS DEKKERS

M

L

iefhebbers van goede documentaires kunnen hun hart weer ophalen in Filmtheater
Hilversum. We vertonen komend voorjaar
maar liefst drie maal een dagprogramma met
vier hoogtepunten en winnaars van het International Documentary Festival Amsterdam, dat
afgelopen november werd gehouden.
Van 15 t/m 26 november vond de 30e editie van
het IDFA, het grootste documentairefestival ter wereld, weer plaats in Amsterdam. Traditiegetrouw
vertonen wij ieder jaar tijdens The Best of IDFA on
Tour een dagprogramma met de hoogtepunten en
winnaars van het IDFA.

De drie data zijn:
Zaterdag 20 januari 13.30 uur
Zondag 11 februari 13.30 uur
Zondag 4 maart 13.30 uur

PROGRAMMA
THE OTHER SIDE IDFA Award for Best
OF EVERYTHING Feature-Length Documentary
AMAL Openingsfilm IDFA 2017
PIRIPKURA Human Right Award
AS WE’RE TOLD IDFA Special Jury Award for
		 Short Documentary 2017

THE OTHER SIDE OF EVERYTHING

E

en in tweeën gedeeld appartement in Belgrado vertelt het verhaal van een familie
en staat symbool voor een land in politieke
onrust. De woning werd opgesplitst op last van
het communistisch regime toen Srbijanka Turajlic, die hier werd geboren, twee jaar oud was.
De deur naar de afgescheiden kamers ging op

Tussen de films door zijn er korte pauzes. Alle films
zijn Nederlands ondertiteld.
Kaarten kosten 25 euro, of 20 euro op vertoon
van de VIP kaart van de BankGiro Loterij. Vanwege
de grote belangstelling is het nu alvast mogelijk om
kaartjes te kopen. Ook Cinevillepashouders kunnen
op vertoon van hun pas naar The Best of IDFA on
Tour 2017-2018. Zij kunnen telefonisch een plekje
reserveren.

idas Dekkers (Haarlem, 1946) is bioloog
en schrijver van fictie en non-fictie voor
kinderen en volwassenen. Op zijn achttiende veranderde hij zijn eigenlijke voornaam
Wandert in Midas (naar de grote boze wolf Midas uit de Donald Duck).
Hij schreef ruim vijftig kinder- en jeugdboeken. In
zijn non-fictie werk voor volwassenen (officieel fictioneel proza genoemd) schrijft hij over alle mogelijke
onderwerpen, van poezen, hommels en walrussen
tot ontlasting en vergankelijkheid. Vaak is zijn achtergrond als bioloog in deze boeken te herkennen.
Sinds 1980 was Dekkers columnist van het VARAradioprogramma ‘Vroege Vogels’, waar hij in 2007
na zijn 1250-e column stopte. Voor televisie maakte
hij programma’s als ‘Midas’ en ‘Het ei van Midas’.
Hij is een graag geziene gast in tv-talkshows
vanwege zijn tegendraadse en originele meningen.
‘Met Midas aan tafel wordt het nooit saai,’ is een
veelgehoorde uitspraak in medialand.
Bekend is hij vooral vanwege zijn controversiële
kijk op zaken als bestialiteit (‘Waarom zou dat strafbaar moeten zijn?’), kinderen krijgen(‘Liever niet, de
wereld is al te vol’) en sporten (‘Beter niet doen, leidt
alleen maar tot blessures’).
In zijn meest recente boek ‘Volledige vergunning’,
pakt hij een heel nieuw onderwerp bij de kop: het
bruine café. Niet zo vreemd, omdat hij zelf in zo’n café

slot en zat dertig jaar later bij de geboorte van
regisseur Mila Turajlic, Srbijanka’s dochter, nog
steeds dicht.
Ook in de dertig jaar erna, dwars door een burgeroorlog, het opbreken van Joegoslavië, bombardementen en een revolutie heen, bleef de deur ongeopend. Srbijanka, een prominent politiek activiste

is opgegroeid. In dit boek beschrijft hij zijn favoriete
cafés in Nederland, hun eigenzinnige eigenaren of
barkeepers, de kroegtijgers, de mores aan de stamtafel en de geneugten en gevaren van drankgebruik.
“Tussen huis en hemel ligt de kroeg. Een oase van
troost en verlangen. Het bruist er. Soms kookt er iets
over, meestal pruttelt het wat. Een goed café is klein
en bruin. Je komt er niet voor de lol, maar voor het
leven.” vindt Dekkers.
Midas Dekkers wordt geïnterviewd door journaliste Cisca Dresselhuys.
De keuzefilm van Midas Dekkers die we aansluitend aan het gesprek vertonen maken we begin januari bekend via onze website en nieuwsbrief.
Programma:
19.30-20.30 uur Gesprek Midas Dekkers met Cisca
Dresselhuys
20.30-21.00 uur Pauze en gelegenheid tot het kopen
en laten signeren van boeken
21.00 uur De keuzefilm van Midas Dekkers.

die een grote rol speelde in de revolutie, bewoont
nog steeds de helft van het oorspronkelijke appartement. In een film die deze ruimte nauwelijks verlaat, schildert Mila een ontroerend portret van haar
moeder – een krachtige, indrukwekkende vrouw voor
wie haar acties vanzelfsprekend zijn, zelfs al bracht
ze daarmee haar leven in gevaar. Maar hoe kijkt de
nieuwe generatie daar tegenaan?

Kaarten voor Hilversum in Gesprek zijn € 7,50. Als u
ook naar de film gaat, krijgt u twee euro korting op
het filmkaartje en betaalt u voor gesprek + keuzefilm
slechts € 14,50. Filmkaartjes zijn ook los te koop.

Servië, Frankrijk, Qatar 2017 104 min. Regie
Mila Turajlic Servisch gesproken

Dinsdag 20 februari is hoogleraar rechtspsychologie Harald Merckelbach te gast in Hilversum
in Gesprek.

BEZOEK ONS OOK THUIS OP:

AMAL

A

mal is veertien jaar als ze tijdens de
Egyptische revolutie op het Tahrirplein
belandt, nadat haar vriendje is omgekomen bij de Port Said-stadionramp. Tijdens
de protesten wordt ze door de politie geslagen
en aan haar haren over het plein gesleept. Deze
coming-of-agefilm volgt haar in de jaren na de
revolutie.
Terwijl de film heen en weer springt tussen actuele gebeurtenissen en het snel veranderende leven
(en uiterlijk) van Amal, zien we hoe zij haar eigen

PIRIPKURA

T

wee van de enige drie bekende leden van
de Piripkura leven nog op nomadische
wijze in de Amazone, in de Braziliaanse
deelstaat Mato Grosso. Hun belangrijkste bezit
is een fakkel die in 1998 is aangestoken en sindsdien niet meer is uitgegaan. Het gebied wordt
omringd door boerderijen en houtzagerijen. De

AS WE’RE TOLD

“H

et is heel simpel: we doen wat
ons wordt verteld.” Dat is het onthutsende antwoord van een medewerker van een Zweeds arbeidsbureau als
hem gevraagd wordt naar de werkwijze van de
meest impopulaire instantie van het land. En
daar houdt het niet op. Een voor een openbaren

4

identiteit zoekt in een land in transitie. Amal is fel
en onverschrokken. Ze heeft zich als een pitbull in
het protest vastgebeten en leest haar moeder, een
rechter, voortdurend de les. Als meisje tussen de
mannen moet ze ook vechten voor het respect van
anderen en het recht om mee te doen, op straat en
in het verdere leven. Want voor een jonge vrouw als
Amal – haar naam betekent ‘hoop’ – zijn er in Egypte
weinig keuzes waar het haar eigen toekomst betreft.

ONZE ONLINE FILMZAAL

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

Egypte, Libanon, Duitsland, Frankrijk,
Noorwegen, Denemarken, Qatar 2017
83 min. Regie Mohamed Siam Arabisch
gesproken

uitbreiding daarvan is bijna onontkoombaar en
wordt met geweld bevochten.
Om de beschermde status van dit stuk regenwoud
in stand te kunnen houden, moet bewezen worden
dat de twee indianen nog leven. Daarom trekt Jair
Candor om de paar jaar de jungle in, op zoek naar
de twee mannen, Pakyî en Tamandua. Soms wordt
hij bijgestaan door hun enige nog levende familielid
Rita. De filmploeg levert met de film het bewijs van
hun bestaan. Piripkura toont de tragiek van de in-

heemse volken van de Amazone en het stelselmatige
geweld tegen hen. De dreiging is voortdurend op de
achtergrond aanwezig. Ondanks de bewonderenswaardige veerkracht en onverzettelijkheid van de
laatste Piripkura hangt de onvermijdelijke vraag in
de lucht: hoelang nog?

werkcoaches, receptionisten en psychologen in
deze creatieve documentaire het falende systeem van het arbeidsbureau.
Ze klagen over gebrekkige software en ongrijpbare foutmeldingen, de veel te hoge werkdruk en
ontgoochelende resultaatscores: een werkcoach
helpt gemiddeld slechts tien mensen per jaar aan
een baan. En uiteindelijk vindt slechts een op de tien
cliënten via het arbeidsbureau nieuw werk. Om de
anonimiteit van de geïnterviewden te waarborgen,

wordt iedereen nagespeeld door poppen van bordkarton, die met dank aan (zichtbare) poppenspelers,
sprekende ogen en herkenbare mimiek al snel veranderen in mensen van vlees en bloed. Het resultaat is
een fascinerende, komische en kunstzinnige studie
naar menselijke strategieën voor de omgang met een
irrationale bureaucratie.

TAMARA

Brazilië 2017 81 min. Regie Renata Terra, Bruno
Jorge, Mariana Oliva Portugees gesproken

Zweden 2017 28 min. Regie Erik Holmström,
Fredrik Wenzel Zweeds gesproken

T

eo voelt zich een vrouw. Na een rechtenstudie in Parijs, waar hij zijn flamboyante
zelf kan zijn, bezoekt Teo zijn ouders in
Venezuela. Hij is van plan snel terug te keren
naar zijn goede vrienden in de vrijgevochten
stad, waar hij zich meer thuis voelt dan in zijn
conservatieve geboorteplaats. Maar wanneer
zijn moeder ernstig ziek blijkt te zijn, besluit
hij bij haar te blijven en voor haar te zorgen.
Op hoge hakken en met lang haar vindt hij niet
zo snel een baan. Dus hangt hij zijn dameskleding
aan de wilgen en gaat voortaan door het leven in
een zakelijk pak. Al snel krijgt hij een goede baan als
advocaat en hoogleraar, trouwt een mooie vrouw en
krijgt drie kinderen. Aan de buitenkant vormt hij met
zijn succesvolle carrière en keurige gezin het perfecte
plaatje. Maar van binnen knaagt er iets. Na een paar
jaar in de pas te hebben gelopen, begint de opgelegde identiteit zich te wreken. Teo besluit alles op het

spel te zetten om zijn hart te volgen. Gedreven door
een diep verlangen begint hij de lange, moeizame
reis naar een nieuw leven als volwaardige vrouw.
Gebaseerd op het leven van Tamara Adrian, de
eerste transgender politica van Venezuela.
Venezuela, Uruguay, Peru 2016 115 min.
Regie Elia Schneider Spaans gesproken,
Engels ondertiteld
DINSDAG 9 JANUARI 20.15 UUR
Te zien i.h.k.v. Movies that Matter on Tour, een
landelijk film-en-debat-programma i.s.m. Amnesty
International. Iedere tweede dinsdag om 20.15 uur
vertoont Filmtheater Hilversum een film waarin een
mensenrechtenkwestie aan de orde komt.
De Hilversumse Amnesty-afdeling nodigt bij iedere film een deskundige uit die de film zal inleiden
en naderhand vragen zal beantwoorden.

MÉDECIN DE CAMPAGNE

‘B

illy’ is het regiedebuut van Theo Maassen. Het is - hoe kan het ook anders
- een komedie en deze gaat over de
beroemde buikspreker Gerard de Groot en zijn
immens populaire pop Billy. Het duo komt in een
diepe relatiecrisis terecht wanneer Gerard verliefd
wordt op de ene en Billy op een andere vrouw.
Buikspreker Gerard (Bruno vanden Broecke) vormt
samen met zijn hondsbrutale pop Billy al twintig
jaar een immens populair theaterduo. Ze spelen met
groot gemak de grootste zalen vol en horen samen
onbetwist tot de absolute top van het vaderlandse
cabaret. Achter de schermen botert het echter heel
wat minder tussen Gerard en Billy. Billy heeft Gerard in
die jaren niet alleen op het toneel totaal overvleugeld,
maar ook buiten het theater heeft hij het inmiddels
geheel voor het zeggen: Billy bepaalt Gerards leven.

H

istorisch WOII-drama over de Nederlandse rechter Röling die deelneemt aan het
Internationale Oorlogstribunaal in Tokio.

Billy heeft daar totaal geen problemen mee, maar
aan Gerard knaagt het. Hij is de lol in het optreden
kwijtgeraakt en, als hij eerlijk is, ook de lol in het
leven. Maar hij heeft geen idee hoe het anders moet.
Wanneer Gerard verliefd wordt op zijn zorgzame
nieuwe buurvrouw, de verpleegkundige Merel, maar
Billy op hetzelfde moment als een blok valt voor de
supersexy voetbalvrouw Belinda, beseft Gerard dat
het echt de hoogste tijd is dat hij weer de baas over
zijn eigen leven wordt. Daar is Billy het echter totaal
niet mee eens…

Bij de vertoning van ‘Billy’ op donderdag 11
januari om 19.00 uur is Theo Maassen zelf
voorafgaand aan de film aanwezig voor een
inleiding.

Nederland 2017 90 min. Regie Theo Maassen
Met Bruno Vanden Broecke, Ruben van der
Meer, Ellen Parren, Christine de Boer, Jan-Paul
Buijs
11, 13 EN 14 JANUARI 2gt

Als het Tribunaal dreigt te ontsporen worden
Rölings principes op de proef gesteld.
In het voorjaar van 1946 komen rechters van elf
geallieerde landen bij elkaar in een hotel in Tokio
om de vreselijke daden van Japanse oorlogsmisdadigers te bespreken. De jonge en relatief onervaren
Nederlandse rechter Bert Röling wordt uitgezonden
om Nederland te vertegenwoordigen in het Tokio
Tribunaal. Gedurende het proces wisselt Röling onder
invloed van de inzichten van zijn Indiase collega Pal
van standpunt, wat zijn positie ten opzichte van de
andere rechters ondermijnt. Als het tribunaal dreigt
te ontsporen, slaat bij Röling de twijfel toe. Moet hij
zich aanpassen aan de meerderheid en toegeven aan

de internationale druk, of zijn geweten als onafhankelijke rechter volgen?
‘Tokyo Trial’ heeft een mooie internationale cast
met ‘onze’ Marcel Hensema (‘Knielen op een bed
violen’, ‘De Heineken ontvoering’), en ook met een
kleinere, maar prachtige rol voor Hadewych Minis
(‘Borgman’).
Nederland, Japan, Canada 2017 110 min.
Regie Pieter Verhoeff Met Hadewych Minis,
Jonathan Hyde, Marcel Hensema, Paul Freeman,
Irrfan Khan, Michael Ironside, Stephen McHattie,
Porgy Franssen, William Hope, Tim Ahern
ZO 21 EN DI 23 JANUARI 3at

‘

Médecin de campagne’ is een heerlijke tragikomedie met ‘Intouchables’-acteur François
Cluzet. De film was in Frankrijk een echte
publiekslieveling en een van de grootste filmhits
van het afgelopen jaar.
Jean-Pierre is een huisarts van de oude stempel
met een drukke praktijk op het Franse platteland.
Zeven dagen per week kunnen zijn patiënten op
hem rekenen. Hij luistert, verzorgt, stelt gerust. Wanneer bij Jean-Pierre kanker wordt geconstateerd, is
rustiger aan doen voor hem dan ook geen optie.
Ondanks het feit dat hij tegensputtert, stuurt zijn arts
een vervanger naar de praktijk: Nathalie. Zij is nog
maar net begonnen als arts en niet gewend aan het
dorpse leven. Ze wordt door Jean-Pierre behoorlijk

IFFR
PREVIEW
H

op de proef gesteld, maar laat zich niet kennen en
gaandeweg weet ze de dorpsbewoners en ook JeanPierre voor zich te winnen.
‘Médecin de campagne’ is een film van de Franse
regisseur Thomas Lilti, zelf ook huisarts. Zijn ervaring
maakt van ‘Médecin de campagne’ een oprecht en
invoelbaar drama. De film wordt geprezen om zijn
authenticiteit en het overtuigende acteerwerk van
François Cluzet (‘Intouchables’), voor deze rol genomineerd voor een César, en Marianne Denicourt (‘La
belle noiseuse’).
Frankrijk 2016 102 min. Regie Thomas Lilti
Met François Cluzet, Marianne Denicourt
VANAF 25 JANUARI 2gt

SWEET
COUNTRY

et IFFR (International Film Festival Rotterdam) van 24 januari t/m 4 februari
komt steeds dichterbij! Al bij ons te zien
op de IFFR Previewavond op woensdag 17 januari: Sweet Country. Een prachtfilm om je op
te verheugen.
De western ‘Sweet Country’, gebaseerd op ware
gebeurtenissen, speelt zich af in 1929. Nadat de aboriginal Sam uit zelfverdediging zijn blanke baas Harry
March heeft gedood, slaat hij met zijn zwangere
vrouw Lizzie op de vlucht. In de outback (afgelegen
gebied in het binnenland) worden ze achtervolgd
door een groep onder leiding van sergeant Fletcher.
Uiteindelijk besluit Sam zich vanwege de gezondheid
van Lizzie over te geven. Hij wordt beschuldigd van

moord en rechter Taylor moet over zijn lot beslissen.
Maar zal het recht zegevieren?
Hamilton Morris, Bryan Brown en Sam Neill spelen
hoofdrollen in deze speelfilm van Warwick Thornton
(‘Samson and Delilah’). Op het festival van Venetië
won ‘Sweet Country’ zowel de Speciale Juryprijs als
de Premio Bisato d’Oro van de filmcritici. Op Toronto
International Film Festival kwam daar de winst van
de Platform Prize bij. De Britse krant The Guardian
beloonde de film alvast met de volle vijf sterren!
Australië 2017 110 min. Regie Warwick
Thornton Met Sam Neill, Bryan Brown en
Thomas M. Wright
WO 17 JANUARI 19.20 UUR 3gdht

IFFR LIVE MET LA HOLANDESA

I

n 1937 werd er in de Romeinse wijk Trastevere een klassenfoto gemaakt. Niemand kon
weten dat twee jongetjes op die foto later
filmgeschiedenis zouden schrijven: regisseur
Sergio Leone en componist Ennio Morricone.
Tussen hen in zit een ander jongetje. Voor één
keer staat deze John Doe in de spotlight in een
zoektocht die ons voert langs de markante inwoners, pleintjes en kerken van Italië en langs
de Italiaanse cinema.
Regisseur Denise Janzée reist af naar Trastevere
om te onderzoeken wie op die antieke foto dat onbekende gezicht tussen de twee beroemdheden
kan zijn. De taxichauffeur, een oude kapper, een
gepensioneerde advocaat, de lokale huisarts, een
priester, een andere filmmaker – het zijn slechts enkele bewoners die zich over Janzée’s vragen en de
foto in haar hand buigen. Maar niet iedereen snapt

het belang. Waarom zou je een film maken over een
onbekende, waarvan er toch al zoveel rondlopen? Terwijl langzaam een beeld ontstaat van de onbekende
man, portretteert de film ook de ondervraagden, de
wijk en een maatschappij waarin beroemdheid tot
het hoogste goed is verheven. Wat blijft er dan van
je over, als je maar een heel gewone burger bent?
Denise Janzée over ‘My Name is Nobody’: “Deze
film gaat over wat roem is en met je doet, het verlangen naar roem van degenen die het niet hebben, en
het verlangen naar de schaduw van hen die teveel in
de spotlichten staan en de ambivalentie ertussen. Een
anonieme jongen tussen twee supersterren. De film
is een reconstructie van een leven in de schaduw.”
Nederland 2017 89 min. Regie Denise Janzée
MA 22 EN WO 24 JANUARI 3g

Beleef het
Filmfestival van
Rotterdam
live in Hilversum
Op vrijdag 26 januari is er IFFR Live. Vanuit je bioscoopstoel in Hilversum kun je rechtstreeks het festival in Rotterdam bijwonen en op hetzelfde moment
aanwezig zijn bij een bijzondere première. Na afloop
kan je live ook de nabespreking zoals deze in Rotterdam plaatsvindt meebeleven en via je mobiel op
twitter met de hashtag #livecinema vragen stellen
aan de regisseur. De film die bij ons live te zien is
‘La Holandesa’.

‘L

a Holandesa’ is een roadmovie over het
Nederlandse koppel Maud en Frank dat
in Chili op vakantie is voor een nieuwe
start. Ze hebben namelijk net gehoord dat ze na
acht jaar proberen definitief geen kinderen kunnen krijgen. Maar Maud kan het niet accepteren

en verdwijnt na een knallende ruzie met Frank.
In haar eentje reist ze van het zuiden naar het
noorden van Chili en met het veranderen van
de natuur en door een ontmoeting onderweg
verandert ook Maud en hervindt ze zichzelf.
De film is het debuut van regisseuse Marleen
Jonkman en scenariste Daan Gielis. Rifka Lodeizen
(‘Tonio’) en Guido Pollemans (‘Overspel’) spelen de
hoofdrollen. De film ging afgelopen september in
wereldpremière tijdens het Toronto International
Film Festival.
Nederland 2017 95 min. Regie Marleen
Jonkman Met Rifka Lodeizen, Guido Pollemans
VR 26 JANUARI 21.00 UUR 1t
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EXHIBITION
ON SCREEN

Vermeer

DE BESTE
FILMS
VAN 2017
STEM JE MEE?

T

he National Gallery of London biedt een
verfrissende kijk op een van de grootste
schilders van alle tijden: Johannes Vermeer, schilder van het beroemde schilderij ’Het
meisje met de parel’.
In de tentoonstelling getiteld ‘Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure’ heeft The National
Gallery ervoor gekozen om zich te concentreren op
Vermeers relatie met muziek, een van de meest populaire thema’s in de Nederlandse schilderkunst.
Presentator Tim Marlow vertelt aan de hand van
de tentoonstelling het verhaal van Vermeers leven.
Nieuwe onderzoeken onthullen nieuwe inzichten
in Vermeers techniek en hoe die van invloed was
op zijn werk.
Gefilmd in Londen, New York, Washington DC,
Amsterdam, Den Haag en Delft.

GB 2016 86 min. Regie David Bickerstaff
Nederlands ondertiteld
ZO 28 EN MA 29 JANUARI
Internationale topexposities zijn er het hele jaar door,
maar vaak ontbreekt de tijd om ze te gaan bezoeken. Exhibition On Screen brengt in samenwerking

ZONDAG 14 DECEMBER VERTONEN WE
JULLIE ABSOLUTE FAVORIET NOG EEN KEER!
2017 is weer bijna voorbij, dus het wordt tijd de
stembussen te openen voor jouw beste, fijnste,
leukste en allermooiste films van het afgelopen jaar. Was het Oscarwinnaar ‘Moonlight’,
‘Jackie’ of toch misschien ‘Lion’, ‘Kedi’ of ´The
Square´? Zoals elk jaar verloten we onder alle
deelnemers 5x2 vrijkaartjes en… dit jaar laten
we jullie favoriete film nog één keer op het grote
witte doek zien.
Zet zondag 14 januari alvast in je agenda, dan
vertonen we de favoriete film van 2017 nog één keer.

met topmusea en kunstinstituten spraakmakende
tentoonstellingen naar het witte doek. Kijkers lopen
niet alleen door de tentoonstelling, ze krijgen ook
boeiende informatie aangeboden in interviews met
curatoren, kunstenaars en restauratoren. De Exhibition On Screen films bieden een meeslepende,
filmische reis langs ’s werelds meest geliefde kunst
en hun makers. En nu dus ook gewoon vanuit de
comfortabele bioscoopstoel in mediastad Hilversum.

KUNST & FILM

Hét moment om de beste film van 2017 nu eindelijk
toch te zien of gewoon nog eens te bekijken!
Stemmen kan tot en met zondag 7 januari via
www.filmtheaterhilversum.nl/stemmen. Tik de
eerste 2 letters van je favoriete film in en er verschijnt
een handig drop-down menu met alle films die we
dit jaar vertoond hebben. Ook liggen er stembriefjes
in ons filmtheater.
In de nieuwsbrief van woensdag 10 januari maken
we de top 5 en de publieksfavoriet bekend.
ZO 14 JANUARI 20.35 UUR

In samenwerking met

CRACKING THE FRAME

H

EARTH:
EEN ONVERGETELIJKE DAG

Spettacolo

et kleine dorpje Monticchiello, gelegen
in de heuvels van Toscane, kent een even
bijzondere als opmerkelijke traditie die
vijftig jaar geleden begon: elke zomer verandert
het dorpsplein in een toneelpodium. De stukken
die worden opgevoerd zijn letterlijk uit het leven
gegrepen. De dorpsbewoners laten zien welke
kwesties hen bezig hebben gehouden, van de
brute bezetting door de nazi’s en de opkomst
van de vrouwenbeweging tot en met de strijd
die boeren in het dorp hebben moeten leveren
om onafhankelijk te blijven. Alle dorpelingen
spelen mee, ze spelen zichzelf. Waar omliggende
dorpen hun heil in toerisme hebben gezocht,

is Monticchiello juist dankzij deze traditie een
sterke en hechte gemeenschap gebleven.
Drijvende kracht is de nu 75-jarige schilder en
beeldhouwer Andrea Cresti, die zijn leven heeft
gewijd aan dit schouwspel. Maar met een nieuwe
generatie die meer geïnteresseerd is in Facebook dan
in het leven van de boeren, gaat de traditie van het Teatro Povero di Monticchiello misschien wel verloren.

CRACKING THE FRAME

veelgeprezen kunstfilms en films over hedendaagse kunstenaars, fotografen, muzikanten,
filmmakers, designers en schrijvers. Kortom,
over mensen die het huidige culturele landschap
een ander aanzien hebben gegeven. Cracking the
Frame brengt films die niet eerder in Nederland

I

edere maand vertonen we een nieuwe kunstdocumentaire in Cracking the Frame: een programma met een internationale selectie van

VS 2017 91 min. Regie Jeff Malmberg &
Chris Shellen Italiaans gesproken, Engels
ondertiteld
ZO 28 JANUARI 18.30 UUR

GAY FILM NIGHT
‘B

6

ody Electric’ is een sensueel en pakkend
verhaal over een jonge homoseksuele
man in São Paulo die zijn weg probeert
te vinden in liefde, seks en intimiteit.
De 23-jarige Elias is nieuw in São Paulo. Hij heeft
een baan gevonden als ontwerper in een kledingfabriek en vindt zijn vertier vooral in de vriendschap met
zijn eveneens hardwerkende collega’s en in vluchtige
seksuele ontmoetingen. Ook gaat hij relaxed om met
zijn vroegere vriendje Arthur met wie hij nog af en
toe naar bed gaat. Wanneer een nieuwe collega het
team komt versterken raakt Elias in de ban van deze

“A quietly ruminative view of how art and tradition are so often intertwined, and how the rapidly
changing modern world affects these two cultural
artifacts.” Film Stage
“A touching illustration of the instinct to preserve
cultural tradition.” National Review
“One would like to spread the golden sunlight
that suffuses Malmberg’s photography on a piece
of bread with prosciutto, and have it for lunch.” –
Variety
“Spettacolo stands as a testament to making
art in the face of general indifference and worldly
decline.”– AV Club

vertoond zijn. De film wordt ingeleid door Brand
Berghouwer, fotograaf en programmamaker van
het Kenniscafé van de Volkskrant en De Balie.

BODY ELECTRIC

Fernando. Hij betrekt zijn collega’s en daarmee ook
Fernando bij zijn nachtelijke uitjes om hem beter te
leren kennen...
De sympathieke Elias beweegt in dit naturelle,
sociale drama soepel tussen de verschillende klassen
en subculturen en deelt als een moderne Sheherazade
zijn duizend-en-een avonturen gul met zijn collega’s.
Brazilië 2017 94 min. Regie Marcelo Caetano
Met Kelner Macêdo, Lucas Andrade, Welket
Bungué, Ronaldo Serruya
MA 15 JAN EN MA 19 FEBR 4s

D

aar is hij dan: het langverwachte vervolg
op de veel geprezen BBC-documentaire
‘Earth’! De BBC neemt je mee op een
adembenemende reis over onze wonderlijke planeet, van de hoogste bergtoppen tot de meest
afgelegen eilanden en exotische oerwouden,
waarbij dieren op een unieke manier in beeld
worden gebracht.
Dankzij vernieuwde technologie voor nacht- en
onderwatercamera’s, fascinerende time-lapses en
drones word je meegezogen in de wereld van allerlei kleurrijke dieren. Je ziet onder meer een zebra
die wanhopig een rivier probeert over te steken,

een pinguïn die zijn leven op het spel zet om zijn
familie te voeden en een groep potvissen die graag
verticaal snoozen.
De regie van ‘Earth: een onvergetelijke dag’ was
in handen van BAFTA-winnaar Richard Dale (‘The
Human Body’) en Peter Webber (‘The Girl with the
Pearl Earring’). Componist Alex Heffes (‘Mandela:
Long Walk to Freedom’) schreef de muziek.
VS, GB 2017 95 min. Regie Peter Webber,
Richard Dale
VANAF 18 JANUARI 2a

WORDT VERWACHT VOOR JANUARI
(‘Breaking Bad’), Sarah Paulson (‘Carol’) en Alison
Brie (‘Community’), echte karakteracteurs die net als
Meryl Streep en Tom Hanks compleet verdwijnen in
hun rol. ‘The Post’ ontving een uitgebreide staande
ovatie na afloop van de allereerste vertoning in New
York, en de Amerikaanse pers is alvast lovend over
deze uiterst actuele film.
VS 2017 116 min. Regie Steven Spielberg Met
Meryl Streep, Tom Hanks, Bradley Whitford,
Alison Brie, Sarah Paulson
VANAF 31 JANUARI 2gat

THE
POST

‘T

he Post’ is een waargebeurd drama van
regisseur Steven Spielburg (‘Lincoln’,
‘Catch Me If You Can’), met geweldige
hoofdrollen voor Meryl Streep en Tom Hanks,
voor het eerst samen in een film. Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever
van een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham (Streep) en redacteur Ben Bradlee (Hanks)

THE FLORIDA
PROJECT

D

eze liefdevolle en kleurrijke film over de
sociale onderklasse in Amerika zorgt voor
een intrigerende, dubbelzinnige kijkervaring. ‘The Florida Project’ was een van de grote
verrassingen op het filmfestival van Cannes.

van The Washington Post.
Ze zijn genoodzaakt al hun meningsverschillen
aan de kant te schuiven in hun strijd tegen de concurrent The New York Times, om als eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen die drie decennia en
vier Amerikaanse presidenten omvatten. Ze riskeren
daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post.
Met bijrollen voor onder andere Bob Odenkirk

‘The Florida Project’ is gesitueerd in en rond een motel onder de rook van Disneyworld, waar de blauwharige, net ontslagen stripper Halley haar dagen slijt
met haar 6-jarig dochtertje Moonee. Geldgebrek
vormt een groeiend probleem. Het is de vraag hoe
lang de motelmanager (Willem Dafoe) Halley goedgezind blijft. Regisseur Sean Baker laat een verborgen
wereld zien, zonder zijn personages als slachtoffer te
portretteren. “Mensen als Halley wonen daar echt.
Letterlijk in de schaduw van Assepoesters kasteel.”

VS 2017 115 min. Regie Sean Baker Met
Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite,
Valeria Cotto, Macon Blair
VANAF 7 FEBRUARI 3gt

I

n ‘Wild’ is de hoofdrol voor de Veluwse natuur. “Een spannende, ontroerende en ook
grappige familiefilm die de Veluwe in haar
volle glorie op het grote doek laat zien,” vertelt maker Luc Enting. Deze heerlijke natuurfilm
wordt verteld door André van Duin. Toen Van
Duin de film gezien had, wilde de komiek direct
meewerken. “Je vergeet soms hoeveel prachtigs
Nederland te bieden heeft en de Veluwe staat
daarbij zeker in de top,” zegt hij. “Het is beeldschoon geworden, ontzettend leuk. Ik ben trots
dat ik mijn stem heb mogen verlenen hiervoor.”
In de film vertelt de Veluwe zelf zijn verhaal: ontstaan in de ijstijd en gegroeid naar een groots natuurgebied met een rijke verscheidenheid aan leven.
We zien de Veluwe in al zijn schoonheid en met alle
uitdagingen die de seizoenen voor de dieren met
zich meebrengen. We volgen de verhalen van de vos,

THE SHAPE
OF WATER
geheim experiment te weten komen. Ze ontdekken
een mysterieus amfibisch wezen dat in een watertank leeft. Als blijkt dat haar werkgever Strickland
experimenten wil uitvoeren op het wezen, besluit
Elisa het te bevrijden.
‘The Shape of Water’ ging dit jaar in première
op het filmfestival van Venetië waar hij werd bekroond met de Gouden Leeuw. De film beleeft zijn
Nederlandse première op de 47ste editie van het IFFR

I, TONYA

‘I

Nederland 2017 80 min. Regie Luc Enting Met
de stem van André van Duin

vanaf 1 februari 2g

I
(International Film Festival Rotterdam). Regisseur
Guillermo del Toro en actrice Sally Hawkins worden
als grote kanshebbers gezien voor een Oscar.
VS 2017 119 min. Regie Guillermo del Toro
Met Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael
Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael
Stuhlbarg
VANAF 14 FEBRUARI 4gt

Margot Robbie schittert als nooit tevoren als de
verguisde Tonya Harding en wordt gezien als een
grote kanshebber op een Oscar voor Beste Actrice,
terwijl Allison Janney als Tonya’s moeder een filmpersonage voor de eeuwigheid neerzet.

n de documentaire ´The End of Fear´ wordt
de krankzinnige geschiedenis van het schilderij ´Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III´
(1966-67) van Barnett Newman verteld vanuit
de kunstenaar, de kunsthater, de media en de
museumdirecteur.
Zelden riep een kunstwerk zoveel vragen op, lokte
het zoveel emoties uit. De zware aanslag op het werk
door een bezoeker in 1986 werd gevolgd door een
controversiële restauratie en rechtszaak. Vijftig jaar
na ´Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III´ wordt
via de levensloop van dit beroemde, befaamde en
beweende kunstwerk opnieuw de vraag gesteld:
wat is kunst?
Na de vertoning van ´The End of Fear´ op
zondag 4 februari is er een nagesprek met regisseur en kunstenaar Barbara Visser.
Nederland 2017 70 min. Regie Barbara Visser
ZO 4 FEBRUARI 15.15 UUR 1

VS 2017 119 min. Regie Craig Gillespie Met
Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan
VANAF 21 FEBRUARI 4gt

, Tonya’ vertelt het waargebeurde verhaal
van Olympisch kunstschaatsster Tonya
Harding, met een geweldige hoofdrol voor
Margot Robbie. Een hilarisch en aandoenlijk portret van een buitenbeentje met een talent groter
dan zijzelf. ‘I, Tonya’ is genomineerd voor 3 Golden Globes, waaronder die voor Beste Komedie.
Tijdens de Amerikaanse kampioenschappen
kunstschaatsen in 1994 weet Tonya zich op te werken

het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren
jongen krijgen en hen opgroeien naar volwassenheid.
Kleinere rollen zijn er voor de raaf, buizerd en ijsvogel.
Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en
met de buizerd vliegen we mee over de verschillende
landschappen van de Veluwe.
‘Wild’ zit vol spectaculaire beelden die je normaal
niet ziet. En niet kúnt zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te filmen in voor publiek ontoegankelijke gebieden. Naast het tv-proggramma ‘Heel
Holland Bakt’ dat hij presenteert, schittert André van
Duin momenteel ook in de succesvolle tv-bewerking
van ‘Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen’.

THE END
OF FEAR

D

e nieuwe romantische en sprookjesachtige film van meesterlijke verhalenverteller Guillermo del Toro (‘Pan’s Labyrinth’),
met hoofdrollen voor Sally Hawkins (‘Maudie’,
‘Blue Jasmine’), Octavia Spencer (‘Hidden Figures’). Genomineerd voor maar liefst 7 (!) Golden
Globes waaronder Beste Film, Beste Regisseur
en Beste Actrice (Sally Hawkins).
‘The Shape of Water’ is een soort sprookje dat
zich afspeelt in 1963, een tijd waarin de Koude Oorlog
een stempel drukt op de Amerikaanse samenleving.
In een geheim zwaarbewaakt overheidslaboratorium
werkt de eenzame Elisa (Sally Hawkins). Ze leeft een
geïsoleerd leven. Maar haar leven verandert voorgoed
als zij en haar collega Zelda (Octavia Spencer) een

Filmblad The Hollywood Reporter schrijft over een
“fantastisch mozaïek over die grote maar onzichtbare
groep thuislozen in Amerika”. En de Engelse krant The
Guardian deelde maar liefst vijf sterren uit aan ‘The
Florida Project’. Willem Dafoe kreeg voor zijn rol in
de film een Golden Globe nominatie.

‘T

tot een van de favorieten en niets lijkt haar selectie
voor de Olympische spelen in de weg te staan. Maar
Tonya komt niet bepaald uit een rijke familie en haar
vulgaire outfits en gedrag zijn een doorn in het oog
van de keurige schaatswereld. Omringd door idioten,
met goede én slechte bedoelingen, beraamt Tonya
een plan om wraak te nemen op haar grootste concurrente: de engelachtige Nancy Kerrigan. Een van de
grootste Amerikaanse schandalen is plots in de maak.

PHANTOM THREAD

T

ien jaar na ‘There Will Be Blood’ werken
regisseur Paul Thomas Anderson en drievoudig Oscarwinnaar Daniel Day-Lewis
(‘Lincoln’) opnieuw samen. ‘Phantom Thread’
speelt zich af in het Londen van de jaren vijftig.
Genomineerd voor twee Golden Globes waaronder Beste Acteur voor Daniel Day-Lewis.
De befaamde modeontwerper Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) en zijn zuster Cyril bewegen
zich in het centrum van de Britse mode-industrie in
het naoorlogse Londen. Ze maken kleding voor de
koninklijke familie en vele edellieden. Woodcock, een
populaire vrijgezel, ontmoet op een dag Alma, een

jonge zelfstandige vrouw, die zijn georganiseerde
leven op zijn kop zet en zijn muze en geliefde wordt.
Regisseur Paul Thomas Anderson (‘Magnolia’,
‘There Will Be Blood’, ‘The Master’, ‘Boogie Nights’)
werd reeds zes keer genomineerd voor een Oscar.
Gaat hij met ‘Phantom Thread’ eindelijk een welverdiende Oscarnominatie verzilveren? Daniel Day-Lewis,
die reeds drie Oscars op zijn naam heeft staan, heeft
aangekondigd dat ‘Phantom Thread’ zijn laatste film
zal zijn.
VS 2017 130 min. Regie Paul Thomas Anderson
Met Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky
Krieps
VANAF 28 FEBRUARI 3ah

THE LAST
FIGHT

he Last Fight’ is een documentaire van
Victor Vroegindeweij over Marloes
Coenen, een superster en pionier in
de snel groeiende wereld van het kooivechten.
Marloes is in de herfst van haar carrière, maar
dwingt zichzelf nog één keer alles te geven om
haar aartsrivale te kunnen verslaan. Zelfs als ze
daarvoor een hoge prijs moet betalen.
Aan de hand van het verhaal van Marloes zal een
psychogram worden geschetst van een kooivechtster.
Wat drijft een mens om een ander mens in een kooi
doelgericht tegen de grond te willen beuken? Wat
geeft zij op voor onze bloeddorst? Wat gebeurt er
met je als je aan de top van de vrouwelijke vechterswereld staat? Wie word je? En hoe keer je terug als
de lichten doven?
‘The Last Fight’ is een unieke inkijk in de wereld
van de in Nederland redelijk onbekende vechtsport
kooivechten, waarbij een mix van diverse vechtsporten door elkaar heen gehanteerd wordt. We zien
een kwetsbare voormalig wereldkampioene die haar
leven jarenlang voor deze vechtsport heeft opgeofferd met alle gevolgen van dien, waaronder fysieke
en geestelijke beschadigingen.
Nederland 2017 70 min. Regie Victor
Vroegindeweij

vanaf begin februari 3gt
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PROGRAMMA
4 T/M 31 JANUARI 2018

Wij accepteren alleen pin!

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466
Entreeprijzen: Normaal € 9,00 65-plus € 8,00 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 8,00 Cineville € 19,95 per maand

6 en 30 januari

7 en 8 januari

4 januari

6 januari

4, 16 en 25 januari

7 januari

27 januari

10 januari

Nieuwe toegangsprijzen
met ingang van
4 januari 2018

A

l jarenlang hanteren wij dezelfde tarieven voor uw filmbezoek aan ons theater. Daar de
kosten zijn gestegen en er grote investeringen voor ons aankomen – waaronder nieuwe
stoelen in alle zalen – zijn dit de nieuwe toegangsprijzen per 4 januari 2018.
TARIEVEN:
Matineevoorstelling ma t/m vr (tot 17.00 uur):
Regulier tarief (vanaf 17.00 uur & in het weekend):
Senioren (65+):
CJP, Studenten OV, < 16 jaar / Kinderfilms:

€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 6,50

CINEVILLE Met een Cineville abonnement kunt u voor slechts €19,95 per maand onbeperkt naar de film.

IN
BALANS ?
acupunctuur helpt!
Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com
Acupunctuur . Zhineng Qigong

Een indrukwekkende
voorstelling met livemuziek
over een dementerende
componist in Museum
Hilversum (Kerkbrink).
zat 27 jan. 2018 20.00u
zat 17 mrt. 2018 20.00u
vrij 23 mrt. 2018 20.00u
rsv. €16,50 incl. koffie of
thee en toegang museum:
gwendevisser@kpnmail.nl

Tel. 06-130 875 16
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl
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

LORTCHER

HET

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

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

Een huis in Frankrijk?
aan- en verkoop begeleiding

Franse jurist
sophierodrigues.com 06 15 03 81 27

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

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

‘s-Gravelandseweg
46-A | 1211
BT Hilversum
| www.deoogkas.nl
‘s-Gravelandseweg
46-A
| 1211 BT
Hilversum

www.deoogkas.nl

Advertentie_filmtheater.indd 1

DO

4 JANUARI

DO

11 JANUARI

DO

18 JANUARI

DO

25 JANUARI

10:30
10:45
11:00
11:30
13:20
13:35
14:00
14:20
15:25
16:00
16:15
17:30
18:45
19:00
19:25
20:45
21:00
21:15

Rita & Krokodil
COCO (2D, NL)
C’est La Vie!
Kapitein Onderbroek
Rita & Krokodil
Jane
The Leisure Seeker
De dieren uit het Hakkebakkebos
Wonder Wheel
COCO (2D, NL)
Breathe
Jane
Bar Bahar
The Leisure Seeker
The Party
A Ciambra
You Were Never Really Here
Wonder Wheel

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

Jane
Three Billboards*
The Leisure Seeker
Call Me By Your Name
A Ciambra
Wonder Wheel
The Party
The Leisure Seeker
Billy met inleiding van
Theo Maassen
Bar Bahar
Call Me By Your Name
Three Billboards*
You Were Never Really Here

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

The Leisure Seeker
Darkest Hour
Three Billboards*
Earth: Een Onvergetelijke Dag
Call Me By Your Name
Bar Bahar
The Party
Jane
The Leisure Seeker
Three Billboards*
Darkest Hour
Call Me By Your Name
You Were Never Really Here

13:30
13:45
14:00
15:35
16:10
16:35
17:30
18:30
18:55
19:25
20:45
21:00
21:20

Médecin de Campagne
Darkest Hour
Call Me by Your Name
Het Leven Is Vurrukkulluk
Three Billboards
C’est La Vie!
Earth: Een Onvergetelijke Dag
The Leisure Seeker
Médecin de Campagne
Het Leven Is Vurrukkulluk
Darkest Hour
Call Me by Your Name
Three Billboards*

VR

19 JANUARI

VR

26 JANUARI

VR

12 JANUARI

13:30
13:45
14:00
15:20
16:00
16:35
17:20
18:45
19:00
19:15
20:50
21:10
21:25

Jane
The Leisure Seeker
Call Me By Your Name
Bar Bahar
Three Billboards*
You Were Never Really Here
Jane
Wonder Wheel
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
A Ciambra
Call Me By Your Name
Three Billboards*

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

Earth: Een Onvergetelijke Dag
The Leisure Seeker
Darkest Hour
Jane
Call Me By Your Name
Three Billboards*
The Party
Wonder Wheel
The Leisure Seeker
Darkest Hour
Call Me By Your Name
Three Billboards*
You Were Never Really Here

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

Het Leven Is Vurrukkulluk
Earth: Een Onvergetelijke Dag
Darkest Hour
Médecin de Campagne
Three Billboards*
The Leisure Seeker
Jane
The Leisure Seeker
Darkest Hour
Het Leven Is Vurrukkulluk
IFFR Live: La Holandesa
Call Me by Your Name
Three Billboards*

ZA

20 JANUARI

ZA

27 JANUARI

ZA

13 JANUARI

13:30
13:45
14:00
14:30
15:35
16:20
17:20
18:10
18:45
19:00
19:45
20:45
21:15
21:40

Rita & Krokodil
Jane
Les Uns et Les Autres
Billy
Call Me By Your Name
A Ciambra
Pauze
The Party
Bar Bahar
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
Call Me By Your Name
Three Billboards*
Wonder Wheel

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

Earth: Een Onvergetelijke Dag
Rita & Krokodil
Het Leven Is Vurrukkulluk
Paddington 2
Three Billboards*
Darkest Hour
Médecin de Campagne
Down to Earth
The Leisure Seeker
Médecin de Campagne
Het Leven Is Vurrukkulluk
Darkest Hour
Call Me by Your Name
Three Billboards*

ZO

28 JANUARI

ZO

14 JANUARI

VR

5 JANUARI

10:45
11:45
13:20
13:35
14:00
15:10
16:05
16:20
18:25
19:00
19:15
20:00
21:00
21:30
22:00

Rita & Krokodil
De dieren uit het Hakkebakkebos
Jane
COCO (2D, NL)
The Leisure Seeker
Les Uns et Les Autres
A Ciambra
Wonder Wheel
The Party
Jane
The Leisure Seeker
Bar Bahar
You Were Never Really Here
Wonder Wheel
The Party

ZA

6 JANUARI

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

Rita & Krokodil
COCO (2D, NL)
Loving Vincent
Vele Hemels Boven de Zevende
De dieren uit het Hakkebakkebos
Jane
Wonder Wheel
Les Uns et Les Autres
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
The Party
Jane
A Ciambra
The Leisure Seeker
Bar Bahar
You Were Never Really Here
Wonder Wheel
The Party

ZO

7 JANUARI

11:00
11:15
11:30
12:30
13:20
13:50
14:15
15:15
15:50
16:10
17:30
18:20
18:35
19:00
20:15
20:30
21:10

The Leisure Seeker
COCO (2D, NL)
Rita & Krokodil
De dieren uit het Hakkebakkebos
Jane + inleiding
Bar Bahar
You Were Never Really Here
The Leisure Seeker
Wonder Wheel
A Ciambra
The Party
Jane
You Were Never Really Here
The Leisure Seeker
Wonder Wheel
The Square
Wonderstruck

MA

8 JANUARI

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

Jane
Bar Bahar
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
Les Uns et Les Autres
Wonderstruck
The Party
Jane
The Leisure Seeker
Bar Bahar
A Ciambra
Wonder Wheel
You Were Never Really Here

DI

9 JANUARI

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

A Ciambra
Jane
Bar Bahar
You Were Never Really Here
Wonder Wheel
Jane
Bar Bahar
The Leisure Seeker
Wonder Wheel
Movies that Matter: Tamara
You Were Never Really Here
The Party

WO

10 JANUARI

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

Rita & Krokodil
Jane
The Leisure Seeker
De dieren uit het Hakkebakkebos
Bar Bahar
Wonder Wheel
The Long Season
The Party
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
Wonder Wheel
Call Me By Your Name
A Ciambra
Three Billboards*

05/04/17 12:17
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The Leisure Seeker
De dieren uit het Hakkebakkebos
Rita & Krokodil
Jane
Bar Bahar
Three Billboards*
Wonder Wheel
Call Me By Your Name
The Leisure Seeker
A Ciambra
The Party
Three Billboards*
Jane
You Were Never Really Here
Publieksfavoriet
Beste Film 2017!
21:00 Call Me By Your Name
21:25 Billy

MA

15 JANUARI

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

Jane
Three Billboards*
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
A Ciambra
Call Me By Your Name
Wonder Wheel
Bar Bahar
The Leisure Seeker
Three Billboards*
Call Me By Your Name
Gay Film Night: Body Electric
You Were Never Really Here

DI

16 JANUARI

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

Call Me By Your Name
Bar Bahar
The Leisure Seeker
Three Billboards*
Jane
C’est La Vie!
The Party
A Ciambra
The Leisure Seeker
You Were Never Really Here
Call Me By Your Name
Three Billboards*
Wonder Wheel

WO

17 JANUARI

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

De dieren uit het Hakkebakkebos
Rita & Krokodil
The Leisure Seeker
A Ciambra
Call Me By Your Name
Three Billboards*
Jane
The Party
The Leisure Seeker
Three Billboards*
IFFR Preview: Sweet Country
Call Me By Your Name
Darkest Hour
You Were Never Really Here

ZO

21 JANUARI

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

Rita & Krokodil
COCO (zonder voorfilm)
Earth: Een Onvergetelijke Dag
The Leisure Seeker
Darkest Hour
De dieren uit het Hakkebakkebos
Three Billboards*
Jane
Call Me By Your Name
The Party
Three Billboards*
The Leisure Seeker
Tokyo Trial
Call Me By Your Name
Darkest Hour
You Were Never Really Here

MA

22 JANUARI

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

Earth: Een Onvergetelijke Dag
Darkest Hour
Three Billboards*
My Name is Nobody
The Leisure Seeker
Call Me By Your Name
You Were Never Really Here
The Leisure Seeker
Jane
Three Billboards*
Darkest Hour
Call Me By Your Name
Wonder Wheel

DI

23 JANUARI

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

Call Me By Your Name
The Leisure Seeker
Darkest Hour
Three Billboards*
Tokyo Trial
Earth: Een Onvergetelijke Dag
The Leisure Seeker
Three Billboards*
Hilversum in Gesprek
met Midas Dekkers
20:45 Darkest Hour
21:00 Keuzefilm Midas Dekkers
21:00 Call Me By Your Name

WO

24 JANUARI

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

De dieren uit het Hakkebakkebos
Darkest Hour
Rita & Krokodil
Earth: Een Onvergetelijke Dag
Three Billboards*
Call Me By Your Name
Jane
My Name is Nobody
The Leisure Seeker
Darkest Hour
Het Leven Is Vurrukkulluk
Call Me By Your Name
Three Billboards*
You Were Never Really Here

11:00 Exhibition on Screen:
Vermeer
11:15 COCO (zonder voorfilm)
11:30 The Leisure Seeker
12:50 Jane
13:30 Médecin de Campagne
14:00 Het Leven Is Vurrukkulluk
14:40 Darkest Hour
15:35 Call Me by Your Name
15:55 Three Billboards*
17:05 Earth: Een Onvergetelijke Dag
18:15 The Leisure Seeker
18:30 Cracking the Frame:
Spettacolo
19:00 Het Leven Is Vurrukkulluk
20:30 Call Me by Your Name
20:45 Darkest Hour
21:00 Three Billboards*

MA

29 JANUARI

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

Het Leven Is Vurrukkulluk
Médecin de Campagne
Darkest Hour
Earth: Een Onvergetelijke Dag
Call Me by Your Name
The Leisure Seeker
The Party
Three Billboards*
Film&Food: The Post
Exhibition on Screen:
Vermeer
19:00 Het Leven Is Vurrukkulluk
20:45 Darkest Hour
21:00 Call Me by Your Name

DI

30 JANUARI

13:30
13:45
14:00
15:35
16:10
16:25
17:30
18:30
19:00
19:25
20:45
21:00
21:15

Médecin de Campagne
Darkest Hour
Three Billboards*
Earth: Een Onvergetelijke Dag
The Leisure Seeker
Call Me by Your Name
Loving Vincent
The Leisure Seeker
Médecin de Campagne
Het Leven Is Vurrukkulluk
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Three Billboards*

WO

31 JANUARI

13:30
13:45
14:00
15:25
16:00
16:25
17:20
18:20
18:45
19:10
20:35
21:00
21:35

Earth: Een Onvergetelijke Dag
Paddington 2
Darkest Hour
Het Leven Is Vurrukkulluk
Médecin de Campagne
Three Billboards*
Jane
The Leisure Seeker
Three Billboards*
Darkest Hour
Call Me by Your Name
The Post
Het Leven Is Vurrukkulluk

* Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
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Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

Bloo

Huur e mEver
bloemeen zijden
nb
al va oeket
€ 2,99 naf
p.w.

Filmtheater-Hilversum
@FilmHilversum

Voor al uw
catering
het Gooi
e.o.
‘s-Gravelandseweg
46-A
| 1211 BT in
Hilversum
| www.deoogkas.nl
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

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

13:30 THE BEST OF IDFA
ON TOUR 2018
13:45 The Leisure Seeker
14:00 Rita & Krokodil
15:00 Earth: Een Onvergetelijke Dag
16:00 Darkest Hour
16:55 Jane
18:45 The Leisure Seeker
19:00 You Were Never Really Here
19:15 Three Billboards*
21:00 Darkest Hour
21:15 Call Me By Your Name
21:30 Wonder Wheel

filmtheaterhilversum

05/04/17 12:17

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

Mail je adres naar: info@filmtheaterhilversum.nl

UNIEK

IN

ZIJDEN

BLOEMEN

Havenstraat 18c - 1211 KL Hilversum - tel: 035-6230920 - www.meanderbloemsierkunst.nl
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

