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‘D

olor y gloria’ is de nieuwe film van
Spaanse meester Pedro Almodóvar
(‘Los Abrazon Rotos’, ‘Volver’), waarin
een regisseur op leeftijd terugblikt op het verleden en de keuzes die hij heeft gemaakt. Met
prachtige rollen voor steracteurs Penélope Cruz
en Antonio Banderas.
Salvador Mallo heeft al in geen jaren een film
gemaakt, maar kan gelukkig nog teren op de vroegere successen die hij als regisseur heeft genoten.

Zie pag. 6

Wanneer een oude film van Salvador onder het stof
vandaan wordt gehaald, brengt dat hem in contact
met voormalig acteur Alberto. De twee worden
eindelijk weer herenigd, nadat ze lang geleden zijn
gebrouilleerd. De ontmoeting zet een kettingreactie
in gang, waarmee het verleden terugkeert in het
leven van Salvador. Terugdenkend aan zijn jeugd en
zijn moeder wordt hij gedwongen om zijn demonen
onder ogen te zien.
Oscarwinnend regisseur Pedro Almodóvar noemde zijn 21e film de meest persoonlijke tot nu toe.
‘Dolor y gloria’ ging in première op het Filmfestival
van Cannes, waar Antonio Banderas de prijs voor

D

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

Zie pag. 6

Beste Acteur won. Na ‘Los Amantes Pasajeros’ (2013)
is ‘Dolor y gloria’ de tweede samenwerking van Banderas en Penélope Cruz in een film van Almodóvar.

4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober

Celle Que Vous Croyez, Monos
Downton Abbey
Dolor y Gloria
De Patrick
Instinct

Spanje 2019 113 min. Regie Pedro Almodóvar
Met Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julieta
Serrano, Leonardo Sbaraglia
VANAF 18 SEPTEMBER

4ht

We vertonen in september in een mini-retro
drie Almodóvars: ‘Todo Sobre Mi Madre [All
About My Mother]’, ‘Hable Con Ella’ en ‘Volver’.

DE NEDERLANDSE FILMNACHT
krijgt koninklijk bezoek.
We zien weer een hoop bekende gezichten. Zo
keren o.a. Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth
McGovern en Laura Carmichael terug naar het beroemde landgoed.
VK 2019 Regie Michael Engler Met Maggie
Smith, Michelle Dockery, Robert James-Collier,
Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Hugh
Bonneville, Laura Carmichael
VANAF 11 SEPTEMBER

3d

CELLE QUE VOUS
CROYEZ

‘C

elle que vous croyez’ is een spannend
Frans drama, waarin vijftiger Claire
(een ijzersterke rol van Juliette Binoche) zichzelf na een gestrand huwelijk weer
moet herpakken. Een film over liefde,
ouder worden en zelfacceptatie, naar
de gelijknamige roman van Camille
Laurens.
Juliette Binoche schittert als Claire, een gescheiden vijftiger met een
succesvolle carrière als docent. Nadat haar jonge geliefde Ludo (Guillaume Gouix) haar laat zitten, doet
ze zich online voor als iemand anders
om hem te begluren. Claire verandert online

MONOS

(Informatie over de film ‘Instinct’ op pagina 3)

‘M

onos’ sleurt je mee in een overweldigend avontuur, gedrenkt in rauwe emoties en weelderige natuur.
Een genadeloos, wild verhaal over leiderschap,
afbrokkelende controle en overlevingsdrang
aan de grenzen van de beschaafde wereld.
Op een woeste hoogvlakte in Colombia staan
acht jongeren strak in het gelid. Een fanatieke commandant blaft zijn ‘soldaten‘ een nieuwe opdracht
toe. Naast de krijgsgevangen Amerikaanse dokter
(Julianne Nicholson) moeten ze ook een koe gaan
verzorgen en bewaken voor De Organisatie.
Als de commandant vertrokken is lijkt het echter
meer een tienerkamp dan een militaire eenheid. Er
wordt gestoeid met elkaar, er wordt gelachen en er

DOWNTON ABBEY
in Clara, een prachtige jonge vrouw van 24. Wanneer Claire in contact komt met Ludo’s vriend Alex
(François Civil), vallen de twee al snel voor elkaar.
Ook al speelt alles zich af in een virtuele wereld,
de gevoelens zijn levensecht. Maar wanneer Alex
aanstuurt op een ontmoeting, weet Claire zich geen
raad. ‘Celle que vous croyez’ is een romantisch en
spannend verhaal waarin realiteit en leugen steeds
meer in elkaar overlopen.
Na onvergetelijke rollen in ‘The English Patient’,
‘Chocolat’ en ‘Trois couleurs’ voegt Juliette Binoche
met ‘Celle que vous croyez’ wederom een indrukwekkende rol toe aan haar oeuvre.

E

VANAF 4 SEPTEMBER

9a
Lees verder op pagina 3

MA 23 SEPT 18.30 UUR

3at

De prijs voor de film, het eten en twee drankjes is
slechts € 27,50. Het eten wordt geserveerd tussen
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De
film start om 20.30 uur.

O
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PAVAROTTI

3st

ontstaan stelletjes. Maar als de strijd nadert en de koe
per ongeluk om het leven komt wordt het menens…
‘Monos‘ won op het Sundance Film Festival 2019
de World Cinema Dramatic Special Jury Award en
werd tijdens zijn ontwikkeling gesteund door IFFR’s
Hubert Bals Fonds.

Colombia 2019 102 min. Regie Alejandro
Landes Met Julianne Nicholson, Sofia
Buenaventura, Moisés Arias, Julian Giraldo
VANAF 4 SEPTEMBER

4gt

P

rachtige ode aan Luciano Pavarotti (19352007), de bekendste en misschien wel
meest getalenteerde operazanger ooit.
Lees meer over deze documentaire op pagina 3.
ZONDAG 22 SEPT 10.30 UUR
De prijs voor de film en het ontbijt is slechts € 17,50.
Het ontbijt staat klaar vanaf 10.30 uur en de film
start om 11.30 uur.

DE PATRICK

H

umoristisch familiedrama over de eigenaardigheden van de mens, over loslaten
en blij zijn met wie je bent. Met o.a. Pierre
Bokma (‘Tonio’). Een film die meer om het lijf
heeft dan je denkt.
VANAF 25 SEPTEMBER

VANAF 8 SEPTEMBER

J

ulianne Moore en Michelle Williams schitteren in de ijzersterke remake van Susanna
Biers film uit 2006. Lees meer over deze film
op pagina 3.

Frankrijk 2019 101 min. Regie Safy Nebbou
Met Juliette Binoche, François Civil, Charles
Berling, Guillame Gouix

MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
en compleet fascinerende, dramatische
en opwindende film over een van de allergrootste artiesten van de afgelopen eeuw:
Miles Davis. Een creatief genie, die de muziekcultuur ingrijpend beïnvloedde en de belichaming
werd van alles wat ‘cool’ is.

De vertoning van 'Celle que vous croyez' op
zondag 8 september om 16.00 uur wordt ingeleid
door programmamaker, journalist en schrijver
Gerlinda Heywegen.

AFTER THE WEDDING

3gt

Lees verder op pagina 3.
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D

e bekende acteurs uit de populaire televisieserie over de Britse familie Crawley
en hun bedienden keren terug voor de
film ‘Downton Abbey’!
De succesvolle tv-serie, uitgezonden door de KRONCRV tussen 2010 en 2015, werd bekroond met o.a.
drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards.
De film is geschreven door bedenker van Downton
Abbey, Oscarwinnaar Julian Fellowes (‘Gosford Park’)
en geregisseerd door Michael Engler (‘Downton Abbey’). De film gaat een paar jaar na het einde van
het verhaal van de serie verder, in 1927, en de familie

Zie als een van de eersten het regiedebuut van Halina
Reijn met Carice van Houten in de hoofdrol! Op 27
september opent ‘Instinct’ het Nederlands Film Festival in Utrecht. Diezelfde avond vertonen wij deze film
in voorpremière tijdens De Nederlandse Filmnacht.
We vieren dan de Nederlandse film met een rode
loper, een glaasje bubbels en Hollandse hapjes.

9 T/M 13 OKTOBER

OPENINGSFILM

See all you can see met:

ARTS IN CINEMA

A RAINY DAY IN NEW YORK

W

oody Allens vijftigste film als regisseur
en scenarist! Een romantische komedie met een sterrencast bestaande
uit o.a. Timothée Chalamet (‘Call Me By Your
Name’), Elle Fanning en Jude Law.
VS 2019 93 min. Regie Woody Allen Met
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez,
Jude Law, Diego Luna
DE HELE MAAND DOOR

VAN
GOGH
&
JAPAN

9at

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

Q

uentin Tarantino’s (‘Pulp Fiction’, ‘Inglorious Bastards’) negende film ‘Once Upon
a Time in Hollywood’ is een eerbetoon
aan het gouden Hollywood-tijdperk, met een
imposante ensemble cast met o.a. Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie.
VS 2019 161 min. Regie Quentin Tarantino
Met Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
T/M 29 SEPTEMBER

4ght

“I

k benijd de Japanners”, schreef Van Gogh
aan zijn broer Theo. Op de tentoonstelling waarop deze film is gebaseerd –
‘Van Gogh & Japan’ in het Van Gogh Museum
in Amsterdam – is te zien waarom. Ondanks dat

Van Gogh Japan nooit heeft bezocht, had dit
land grote invloed op hem en zijn kunst.
Van Gogh is niet te begrijpen zonder te weten
hoe het Japonisme in het midden van de 19eeeuw
in Parijs arriveerde en de invloed daarvan op kun-

Movies that Matter is terug! Vanaf oktober vertonen we i.s.m. Amnesty International iedere
tweede dinsdag van de maand om 20.15 uur een

film waarin een mensenrechtenkwestie aan de
orde komt. Op 8 oktober is ‘The Feminister’ te
zien. De film wordt ingeleid en nabesproken.

stenaars als Monet, Degas en bovenal Van Gogh.
Na het bezoeken van de nieuwe galerieën met Japanse kunst creëerde Van Gogh zijn eigen beeld
van Japan. Hij deed diepgaand onderzoek, verzamelde Japanse prenten en voerde discussies met
andere kunstenaars over de Japanse kunst. Daardoor
kreeg zijn werk een nieuwe en spannende richting.
Hij verliet Parijs, want in het zuiden van Frankrijk
hoopte Van Gogh behalve rust “de helderheid van de
atmosfeer en de vrolijke kleureffecten” van de Oosterse prenten te vinden, zoals hij aan Theo schreef.
De productieve maar problematische jaren die volgden moeten gezien worden in de
context van het absorberen van de Japanse invloeden en het zichzelf definiëren als een moderne kunstenaar met Aziatische voorlopers.
In dit onbekende verhaal van Van Goghs kunst zien
we hoe belangrijk zijn fascinatie voor Japan was. De
film reist niet alleen naar Frankrijk en Nederland maar
ook naar Japan, om het erfgoed te ontdekken dat
Van Gogh zo beïnvloedde en dat hem de kunstenaar
heeft gemaakt die wij nu kennen.
GB 2019 85 min. Regie David Bickerstaff
27 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER

BLINDED BY THE LIGHT

D

rama van schrijver, regisseur en producent Gurinder Chadha (‘Bend It Like
Beckham’), geïnspireerd op de muziek
en teksten van de tijdloze klassiekers van Bruce
Springsteen.
VK 2019 118 min. Regie Gurinder Chadha
Met Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon,
Kulvinder Ghir
T/M 13 SEPTEMBER

DINSDAG 8 OKTOBER 20.20 UUR

I

n deze Tibetaanse roadmovie met mystieke
inslag pikt een truckchauffeur, net nadat hij
een schaap heeft overreden, een mysterieuze
lifter op die zijn vaders dood wil wreken.
China, Tibet 2018 86 min. Regie Pema Tseden
Met Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo
T/M 15 SEPTEMBER

“Tigers Are Not Afraid is a work of immense
beauty, pain, fear and joy.” – Screen Anarchy

4

TIGERS ARE NOT AFRAID

E

en hartverscheurend mooi en tragisch
donker sprookje. De 10-jarige Mexicaanse Estrella gaat de confrontatie aan met
een drugsbende. Ze krijgt hulp van een bende
straatschoffies en haar eigen gecreëerde fantasiewereld.

Mexico 2017 83 min. Regie Issa López Met
Juan Ramón López, Paola Lara, Hanssel Casillas

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

Zweden 2019 85 min.
Regie Viktor Nordenskiold
Zweeds gesproken, Engels ondertiteld

3dt

JINPA

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL
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T/M 16 SEPTEMBER

THE FEMINISTER

B

ijzonder portret van Margot Wallström,
de Zweedse minister van Buitenlandse
Zaken, die vooral bekendstaat om haar
feministische beleid en empathische inborst.
We volgen haar gedurende vier jaar, waarin ze
stof doet opwaaien door Palestina te erkennen
en Saudi-Arabië te bekritiseren. Ondertussen
heeft ze te maken met ernstige bedreigingen
en intimidatie.
In een wereld die nog grotendeels geregeerd
wordt door mannen probeert Margot Wallström
het tij te keren door ‘feministisch buitenlandbeleid’
te voeren. Waar ze kan, zet ze vrouwenrechten

E

T

homas de Stoomlocomotief heeft al veel
gereisd, maar gaat nu voor het eerst naar
Italië. Daar ontmoet hij de aardige en slimme Gina, een expert op het gebied van alles
wat Italiaans is. Thomas vindt zichzelf enorm
wereldwijs en wil aan Gina bewijzen dat hij haar
hulp niet nodig heeft, maar in werkelijkheid valt
hij van de ene verbazing in de andere…
Want waarom staat die toren zo scheef? En
waarom zien de gebouwen er zo onafgemaakt uit?
En hoe zit het precies met het mysterieuze verhaal

Finland 2018 124 min. Regie Paavo Westerberg
Met Kim Bodnia, Matleene Kuusniemi

3s

WORKING WOMAN

P

sychologisch en actueel drama over seksuele intimidatie op de werkvloer. Met een
krachtige hoofdrol door Liron Ben-Shlush.

T/M 10 SEPTEMBER

LAATSTE
KANS

van de Verdwaalde Locomotief? Als Thomas door zijn
overmoed verdwaalt in een oude mijn, komt hij er
al snel achter dat het leren van nieuwe dingen – net
als het maken van nieuwe vrienden – de nodige tijd
kost. Kijk mee naar dit vrolijke en spannende nieuwe
verhaal van Thomas en zijn vrienden!
VK 2019 64 min. Regie Joey So, Dianna Bosso
Nederlands gesproken
VANAF 7 SEPTEMBER

1

SHAUN HET SCHAAP: HET RUIMTESCHAAP

3gt

H

et Schaap Shaun is terug en er is een
nieuwe, buitenaardse gast op de boerderij: Lu-La. Ze is een kleine dondersteen,
nieuwsgierig, maar vooral verdwaald.
Deze ondeugende en schattige alien met spectaculaire krachten moest een noodlanding maken bij de
Mossy Bottoms boerderij. Shaun het Schaap besluit
Lu-La te helpen en haar naar huis te begeleiden. Sa6, 10 & 20 sept.

8 september

8 september

KAPSALON ROMY

5 & 13 september

K

7 september

lassieker over het wilde nachtleven van
een ‘schwule’ leraar in het West-Berlijn
van 1980. Zelfs als hij een lieve vaste
vriend heeft gevonden, kan hij zijn escapades
niet opgeven.

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

9 september

et frisse tegenzin past oma Stine (Beppie Melissen) op haar kleindochter
Romy (Vita Heijmen), omdat haar pas
gescheiden dochter Margot (Noortje Herlaar)
moet werken. Stine, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy
vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als Stine
haar kleindochter in vertrouwen neemt over
haar toenemende verwardheid. Dan realiseert
Romy zich dat haar oma niet alleen op haar past
maar zij ook op oma.

7, 13, 25 & 26 sept.

GAY FILM NIGHT
15 september

men gaan ze op intergalactische missie voordat een
duistere organisatie haar gevangen kan nemen. Om
Lu-la weer thuis te krijgen moet het eerste schaap
over de dam en het tweede de ruimte in.
GB 2019 86 min. Regie Richard Phelan, Will
Becher Nederlands gesproken
VANAF 9 OKTOBER

7 september

M

2

Wordt verwacht:
12 nov. Crime + Punishment
10 dec. The Miseducation of Cameron Post
14 jan. Ghost Fleet
Kaartjes zijn nu alvast te koop.

Israël 2018 93 min. Regie Michal Aviad Met
Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

11 & 15 sept.

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF,
OPGRAVEN & ONTDEKKEN

en romantisch drama over een onmogelijke
liefde en over het volgen én loslaten van
ambities en dromen.

T/M 12 SEPTEMBER

op de agenda. De
filmmakers volgen
haar vier jaar lang.
Vanaf de eerste dag
van haar termijn als
minister van Buitenlandse Zaken tonen
ze hoe deze strijdlustige vrouw op het
wereldtoneel haar
plaats moet veroveren. Ze oogst veel lof
voor haar politieke
ideeën, maar krijgt even zoveel weerstand te verduren. Doodsbedreigingen zijn aan de orde van de
dag. Ze maakt geen vrienden bij de Israëliërs wanneer

KINDER EN FAMILIEFILMS

THE VIOLIN PLAYER

6, 14 & 28 sept.

ze Palestina erkent, en ze bekritiseert Saudi-Arabië.
Ondertussen speelt ze in het geheim een belangrijke
rol als onderhandelaar tussen de Verenigde Staten en
Noord-Korea en doet ze haar best om voor Zweden
een plek te bemachtigen in de VN-Veiligheidsraad.

12 september

TOY STORY 4 (NL)

TAXI ZUM KLO

Frank, een leraar in West-Berlijn, leeft zich na werktijd
uit in anonieme homoseks. Op een dag ontmoet hij
Bernd, in alles zijn tegendeel. Toch gaan de twee
samenwonen. Maar hoe Bernd ook probeert het
thuis gezellig te maken, Frank moet toch altijd weer
op zoek naar spanning en anonieme seks.
‘Taxi zum Klo’ werd bekend door zijn onverbloemde beelden van Franks seksleven, maar valt evenzeer
op door de humor en eerlijkheid.
Duitsland 1980 98 min. Regie Frank Ripploh
Met Frank Ripploh, Orpha Termin, Bernd
Broaderup
MA 16 SEPTEMBER 21.30 UUR

4st

N

ieuwe avonturen van speelgoed Woody,
Rex, Buzz Lightyear, Bo Peep, nieuwkomer Forky en de rest.

VS 2019 100 min. Regie Josh Cooley
Nederlands gesproken
8, 18 EN 21 SEPTEMBER

2a

Nieuwe familiefilm van de makers van ‘Minoes’
en ‘Het Paard van Sinterklaas’.
De band tussen de twee groeit, terwijl Stine steeds
meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, en ze vertelt over haar jeugd in Denemarken.
Romy staat Stine zoveel mogelijk bij in het runnen
van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat trekt
Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens
in vervulling te laten gaan.
Nederland 2019 90 min. Regie Mischa Kamp
Met Beppie Melissen, Bianca Krijgsman, Noortje
Herlaar, Vita Heijmen
VANAF 2 OKTOBER

1

CINEKID
in de
herfstvakantie!
Van 19 t/m 27 oktober dr aaien we
ieder e dag al vanaf de vr oege ochtend
kinderf ilms en or ganiser en we speciale
kinder activiteiten . Kom lekker de
herf stvakantie bij ons vier en!

NIEUWE FILMS
Dinsdag 17 september
met bestsellerschrijver Peter

P
F

amiliedrama over de eigenaardigheden van
de mens, over loslaten en blij zijn met wie
je bent. Met o.a. Pierre Bokma (‘Tonio’).
Patrick woont samen met zijn ouders op een na-

de verste uithoeken van de camping zoekt. Zijn speurtocht wordt een existentiële queeste naar zichzelf.
België 2019 97 min. Regie Tim Mielants Met
Kevin Janssens, Pierre Bokma, Hannah Hoekstra,
Frank Vercruysse
VANAF 25 SEPTEMBER

3gt

ontwikkelingen, maar transformeert langzaam maar
zeker in de manipulatieve man die ze vanaf het begin
al in hem zag. Er ontstaat een machtsspel tussen
hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en ervaring
volledig in verstrikt raakt.
Het scenario van ‘Instinct’ is geschreven door
Esther Gerritsen op basis van een idee van Halina Reijn
naar aanleiding van ware gebeurtenissen. ‘Instinct’
is de openingsfilm van het Nederlands Film Festival
op 27 september.
Nederland 2019 108 min. Regie Halina Reijn
Met Carice van Houten, Marwan Kenzari

INSTINCT

‘I

nstinct’ is het bekroonde regiedebuut van
Halina Reijn met hoofdrollen voor Carice
van Houten en Marwan Kenzari. Een psychologische thriller over een ervaren psychologe
die ondanks haar expertise geobsedeerd raakt
door een zedendelinquent.
Ervaren psychologe Nicoline begint aan een
nieuwe baan bij een Tbs-kliniek. Daar ontmoet ze

Voorpremière tijdens De Nederlandse
Filmnacht op vrijdag 27 september.
VANAF 2 OKTOBER
Idris, een zedendelinquent die een aantal ernstige
misdrijven op zijn naam heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor het eerst
op onbegeleid verlof te gaan. Zijn behandelteam
is zeer enthousiast over de geboekte vooruitgang,
maar nieuwkomer Nicoline vertrouwt hem niet en
probeert zijn proeftijd te verlengen. Idris doet er alles aan om Nicoline te overtuigen van zijn positieve

VS 2019 124 min. Regie James Gray Met Brad
Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler,
Donald Sutherland
VANAF 19 SEPTEMBER

MILES DAVIS:
BIRTH
OF
THE
COOL
Miles Davis was truly larger than life. Niet alleen werd
hij de belangrijkste en invloedrijkste jazzmuzikant
van de twintigste eeuw, ook was hij met zijn lyrische
stijl en goed getimede vernieuwingen enorm suc-

D

it sensationele en veelgeprezen regiedebuut van acteur/komiek Jordan Peele
(‘Us’) is niet alleen een bloedstollende
horrorfilm, maar ook actueel en sociaal relevant.
Peele was niet alleen de regisseur, hij schreef
ook het script van de film, waar hij zelfs een
Oscar voor won.
‘Get Out’ volgt een koppel, Chris en Rose, dat in
hun relatie het punt heeft bereikt om elkaars familie
te ontmoeten. Rose nodigt Chris vervolgens uit om
een weekend door te brengen met haar ouders. In
eerste instantie denkt Chris dat het vreemde gedrag
van de familie te maken heeft met hun interraciale

Dinsdag 15 oktober
Met schrijfster Hanna
anna
Bervoets
(1984) is
schrijfster, journaliste en columniste.
Zij studeerde aan
de universiteit van
Amsterdam Media
en Cultuur, met als
specialiteit Televisie
en Populaire cultuur.
Tijdens die studie
schreef ze filmrecensies
en columns voor het Amsterdamse stadsmagazine NL
20. Sindsdien publiceert ze in o.a. Elsevier, NRC, de
Volkskrant, De Correspondent en Das Magazin. In
2009 verscheen haar debuutroman ‘Of Hoe Waarom.’
Daarna verschenen er gebundelde columns, het to© Prins de Vos

‘A

zien in ‘Once Upon a Time in … Hollywood’).
Hij reist naar het uiterste randje van het zonnestelsel om zijn vermiste vader te vinden en

GET OUT

H
onthult een mysterie dat de overleving van onze
planeet bedreigt.
Twintig jaar eerder ondernam Roy McBride’s vader Clifford een geheime missie naar Neptunus om
buitenaardse intelligentie op te sporen. Hij kwam
echter nooit terug. Op aarde gebeuren rampen en
de ruimtevaartorganisatie denkt dat Clifford daarvoor
verantwoordelijk is. Nu reist Roy naar het uiterste
randje van het zonnestelsel om zijn vermiste vader
terug te vinden en te achterhalen welk mysterie onze
planeet bedreigt. Hij zal geheimen ontdekken die het
menselijk bestaan en onze plaats in de kosmos ter
discussie stellen.
‘Ad Astra’ - met naast Brad Pitt steracteurs als
Donald Sutherland en Tommy Lee Jones - ging eind
augustus op het Filmfestival van Venetië in wereldpremière.

AD ASTRA
d Astra’ volgt de ruimteavonturen van
de licht autistische ingenieur Roy McBride, gespeeld door Brad Pitt (ook te

4gt

© Linda Stulic

DE PATRICK

turistencamping. Hij is er de klusjesman en voert de
taken uit die de campinggasten van hem verlangen.
Als zijn vader sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar Patrick heeft andere zorgen. Hij is al een
tijdje zijn favoriete hamer kwijt. De vaste bewoners
willen dat Patrick iets met zijn leven doet, maar Patrick
moet en zal zijn hamer terugvinden waarvoor hij tot in

eter
Buwalda (1971)
is schrijver en
columnist van de
Volkskrant. Hij werd
geboren in Brussel,
waar zijn Belgische
vader arts was.
Toen hij vijf was,
gingen zijn ouders
scheiden en verhuisde hij met zijn
moeder en broertje terug naar Nederland.
Hij werd journalist en redacteur bij diverse uitgeverijen. In 2010 debuteerde hij met de roman ‘Bonita

MELANCHOLIA

J

ustine en Michael vieren hun bruiloft in het
huis van Justine’s zus Claire. Ondertussen beweegt de planeet Melancholia zich richting
aarde en worden de twee zussen geconfronteerd
met het snel naderende einde van de wereld.
Terwijl Justine al in een diepe depressie verkeert,
verzet Claire zich tot het einde.
Een wonderschone, grappige en indrukwekkende
film over het einde van de wereld. Kirsten Dunst kreeg
in Cannes een Gouden Palm voor haar rol als Justine.

Kunst
& Film

E

en compleet
fascinerende,
dramatische en
opwindende film over
een van de allergrootste
artiesten van de afgelopen eeuw: Miles Davis.
Een creatief genie dat
de muziekcultuur ingrijpend beïnvloedde en
de belichaming werd
van alles wat ‘cool’ is.

cesvol. Wat hij weer uitdroeg met prachtige pakken
en dure sportwagens. Hij was een ware stijl-icoon
en een magnetische persoonlijkheid waar mannen
en vrouwen voor vielen. Tegelijkertijd was hij een

F
zwarte man in een nog diep racistisch Amerika,
raakte hij verslaafd aan zo’n beetje elke substantie
en mishandelde hij zijn geliefden. Zo overweldigend
divers en fantastisch als zijn muziek is, zo overdadig
en dramatisch was zijn leven.
Miles Davis leefde zoals hij zijn creativiteit exploreerde. Hij verkende elke uithoek, experimenteerde
met alles en wisselde net zo snel van muzikanten als
van vrouwen. Dat zij allemaal vol overgave meewerkten aan deze film en zelf ook al zulke fascinerende
persoonlijkheden zijn, maakt ‘Miles Davis: Birth of the
cool’ tot een must-see waarbij je elke minuut aan je
stoel gekluisterd zit.
VS 2019 115 min. Regie Stanly Nelson
VANAF 8 SEPTEMBER

9a

PAVAROTTI

L

uciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste
en misschien wel meest getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten en zware dieptepunten.
Zijn artistieke ambities, zijn ongekende talent
en zijn nauwe band met het publiek maakten
hem tot een wereldster.
Met beelden uit het familiearchief, interviews en tvregistraties brengt regisseur Ron Howard (‘A Beautiful
Mind’, ‘Inferno’) een ode aan een van de grootste
artiesten aller tijden. Het script voor ‘Pavarotti’ komt
van Mark Monroe, de schrijver van ‘The Beatles: Eight
Days A Week’.
VK, VS 2019 114 min. Regie Ron Howard
VANAF 29 SEPTEMBER

Buwalda

Avenue’, die een besteller werd, vijf literaire prijzen
won en in zeven talen vertaald werd. Z’n tweede
roman ‘Otmars zonen’ verscheen, na enig oponthoud,
in maart van dit jaar en staat sindsdien onafgebroken
op de bestsellerlijst van de CPNB. Dit boek is het
eerste deel van een trilogie, waarvan het tweede deel
in 2020 en het derde deel in 2022 zal verschijnen.
Dat is althans de bedoeling.
PROGRAMMA
19.30 - 20.30 uur Gesprek tussen Peter Buwalda
en Cisca Dresselhuys
20.30 – 21.00 uur Pauze met gelegenheid tot het
kopen en laten signeren van Buwalda’s boeken
21.00 uur Vertoning van Buwalda’s keuzefilm
‘Get Out’

relatie, maar de ouders
spreiden een grote liefde
voor zwarte mensen ten
toon. Deze blijkt echter
een macabere vorm te
hebben aangenomen.
Gedurende het weekend
doet Chris verontrustende
ontdekkingen die hem
naar een andere waarheid
leiden.
VS 2017 104 min. Regie Jordan Peele Met
Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford
DINSDAG 17 SEPT 21.00 UUR

4gt

Bervoets
neelstuk ‘Roes’ en de romans ‘Lieve Céline’, ’Alles wat
er was’, ‘Efter’, ‘Ivanov’ en ‘Fuzzie’. In 2017 kreeg ze
de Frans Kellendonkprijs voor haar hele oeuvre. Dit
jaar verscheen haar autobiografische roman ‘Welkom in het rijk der zieken’, over het leven met een
chronische ziekte. Bervoets deed mee aan de tvprogramma’s ‘Wie is de Mol?’ en ‘De slimste mens’.
PROGRAMMA
19.30-20.30 uur Gesprek tussen Hanna Bervoets
en Cisca Dresselhuys
20.30-21 uur Pauze met gelegenheid tot het
kopen en laten signeren van Hanna Bervoets
boeken
21.00 uur Vertoning van Hanna Bervoets keuzefilm: Melancholia

Denemarken 2011
134 min. Regie Lars
von Trier Met Charlotte
Gainsbourg, Kirsten
Dunst, Charlotte
Rampling, John Hurt,
Kiefer Sutherland,
Udo Kier, Alexander
Skarsgard,
Stellan Skarsgård
DINSDAG 15 OKTOBER 21.00 UUR

3a

CRACKING THE FRAME

ilmtheater Hilversum presenteert iedere
laatste zondag van de maand Cracking the
Frame, een programma met een internationale selectie van veelgeprezen kunstfilms en
films over hedendaagse kunstenaars, filmma-

BOTERO
P

oëtische, achter-de-schermen kroniek
van de beroemde Colombiaanse schilder/
beeldhouwer Fernando Botero, die vooral
bekend is geworden door zijn figuratieve en
volumineuze sculpturen.
De Colombiaanse schilder/beeldhouwer Fernando
Botero (Medellín, 1932) volgde in zijn tienerjaren een
opleiding tot stierenvechter, maar hij had hiervoor
te weinig talent. Veel beter verging hem het schilderen van stierengevechten – schilderen sowieso:
op zijn 19e had hij al zijn eerste tentoonstelling in
Bogotá. In de loop der jaren heeft hij een geheel
eigen figuratieve stijl ontwikkeld die gekenmerkt
wordt door zijn fascinatie met omvang en volume.
De mensen en dieren die hij afbeeldt lijken heel dik,
maar feitelijk doet Botero niets anders dan het sterk
benadrukken van sommige lichaamsdelen. In zijn
latere werken is ook steeds meer politiek en sociaal
engagement te vinden.
Regisseur Don Millar filmde in tien steden over de
gehele wereld om in zijn eerste lange documentaire
het leven en werk van Botero in beeld te brengen
– een poëtische, achter-de-schermen kroniek van
de ‘maestro’. Vertoning in het kader van Cracking
the Frame.

kers en schrijvers, kortom over mensen die het
huidige culturele landschap een ander aanzien
hebben gegeven.
Cracking the Frame brengt films die niet eerder
in Nederland vertoond zijn.

Canambia 2018 82 min. Regie Don Millar
Let op: Engels gesproken, niet ondertiteld
ZONDAG 29 SEPTEMBER 18.50 UUR
Bezoekers van deze film kunnen met hun filmkaartje
gratis iemand meenemen naar Museum Hilversum.
En bezoekers van Museum Hilversum krijgen op
vertoon van een museumkaartje € 2,50 korting op
een filmkaartje voor deze film en betalen € 7,- ipv €
9.50. Museum Hilversum vind je aan de Kerkbrink 6
in Hilversum.
Voor meer informatie: www.museumhilversum.nl

I

n Museum Hilversum is de tentoonstelling ‘Mediavrouwen - Pioniers in de wereld van beeld en
geluid te zien.’ Van fotografie, documentaire film,
radio tot televisie, videokunst en online; de wereld
van de media is de afgelopen eeuw voor een belangrijk deel door vrouwen gecreëerd. Niet eerder
was er een tentoonstelling over de betekenis van
vrouwen voor de emancipatie van de mediakunst
en –cultuur.

3

D

utch Media Week is hét mediafestival van Nederland waar the heart of the

de impact die media hebben op ieders leven. Een festival waarin bijzondere en actuele

story centraal staat. Van 4 t/m 13 oktober 2019 kan heel Nederland - van jong

verhalen van - en over - media vertelt en ontdekt worden.

tot oud, van gebruiker tot professionele mediamaker - zich onderdompelen

Het festival wordt georganiseerd door Beeld en Geluid, in nauwe samenwerking met

in, laten verrassen en inspireren door, en leren met media. Van creatie en techniek tot

de gemeente Hilversum en Hilversum Marketing. Voor het volledige programma zie:

DUTCH MEDIA WEEK in FILMTHEATER HILVERSUM:

WWW.DUTCHMEDIAWEEK.NL

Kunstenaarsvereniging GSA
exposeert tijdens
Dutch Media Week
ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER van 11.00 uur tot 17.00 uur

T
Podcasten voor beginners
ZATERDAG 5 OKTOBER van 13.30 uur tot 15.00 uur

W
©Huidekoper

il je starten met het luisteren
naar podcasts, maar weet je niet
precies hoe en waar je naar kunt
luisteren? Prijswinnend podcastmaker Simon Heijmans legt je uit hoe je een goede
start maakt. Tijdens deze talkshow laat hij
fragmenten horen uit zijn eigen bejubelde
serie ‘De brand in het landhuis’ en bespreekt
hij met andere podcastliefhebbers de beste
Nederlandstalige podcasts van dit moment.
Een inspirerende podcast-luistersessie die je
niet mag missen!
Dit programma is ontwikkeld door Beeld en
Geluid i.s.m. Bibliotheek Hilversum en onderdeel
van de activiteiten van Dutch Media Week en de
viering van 100 Jaar Radio.

Simon Heijmans (1989) is acteur en theatermaker.
Begin 2019 maakt hij de podcast ‘De brand in het
landhuis’ voor NPO radio 1 en de NTR. De podcast
buigt zich over markante bewoner van zijn geboortedorp Vught, Ewald Marggraff, en de brand in
diens landhuis Zionsburg. De podcast kon rekenen
op lovende kritieken, werd door een recordaantal
mensen beluisterd en won in juni de award voor
‘Beste Podcast van Nederland’.
Kaartjes voor dit programma-onderdeel van Dutch
Media Week zijn €2,50 en inclusief een koffie naar
keuze.

Vloggen voor beginners
ZONDAG 6 OKTOBER van 11.00 tot 12.00 uur

G

lobe Centrum voor Kunst & Cultuur
en Filmtheater Hilversum presenteren een uur in het filmtheater over
vloggen.
Kees van Oorschot, docent en directeur van
Globe, gaat in gesprek met filmmaker Issa Shaker
over het maken van een succesvolle vlog, en er
is gelegenheid om vragen te stellen. Cursisten
die de cursus vloggen van Issa Shaker volgden in
september bij Globe presenteren hun werk op
het grote scherm.

Issa Shaker (afkomstig uit Oost-Jeruzalem) studeerde Communicatie en werkte als cameraman
en editor voor de BBC in de Palestijnse gebieden.
Daarnaast is hij filmmaker en trainer gespecialiseerd in viral video’s. Zijn eigen video’s leverden
wereldwijd meer dan 200 miljoen views op. Hij
helpt vloggers, journalisten en organisaties bij het
maken van succesvolle content.
Meld je aan via info@globeckc.nl (vol=vol)
Voor meer info: www.globeckc.nl

Dutch Media Week Special:

HOE BETROUWBAAR
ZIJN ONZE MEDIA?

Met Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek
en oud-hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland.
ZONDAG 6 OKTOBER van 15.30 tot 16.30 uur

I

n deze tijden van Twitter, Facebook, fake
news en andere nieuwe en soms bedreigende vormen van nieuwsvoorziening, organiseert ‘Hilversum in gesprek’ een extra
aflevering over de betrouwbaarheid van Nederlandse kranten, radio, televisie en internet.
Iemand die daar veel mee te maken heeft is
Frits van Exter (1955), die zijn leven lang in de
media heeft gewerkt.
Na zijn studie aan de School voor Journalistiek
ging hij in 1978 voor dagblad Trouw werken, achtereenvolgens als Amsterdams stadsverslaggever,
buitenlandredacteur en chef buitenland. In 1996
werd hij er adjunct-hoofdredacteur en in 1998
hoofdredacteur. In 2008 werd hij hoofdredacteur

VOORPREMIÈRE

OFFICIAL
SECRETS

4

‘O

fficial Secrets’ van de Oscarwinnende regisseur Gavind Hood (‘Eye in
the sky’) vertelt het waargebeurde
verhaal van Katherine Gun (Keira Knightley).
Een klokkenluider van de Britse geheime dienst
die tijdens de aanloop naar de Irak-invasie in
2003 vertrouwelijke NSA-documenten lekte
waarin een illegale spionageoperatie tussen de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
werd onthuld.
Met een groot eigen risico publiceerde journalist
Martin Bright het gelekte document in de Londense
krant The Observer, waarna het wereldwijd de
krantenkoppen haalde. Katherine werd door haar
regering een verrader genoemd en beschuldigd

van opinieblad Vrij Nederland, wat hij tot 2015
bleef. Zijn vertrek viel samen met het besluit van
de uitgever om van het weekblad Vrij Nederland
een maandblad te maken. Sinds 2016 is Van Exter
voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, de
instantie die klachten van lezers en kijkers tegen
een media-uiting behandelt.
PROGRAMMA
15.30-16.30 uur Frits van Exter wordt geïnterviewd door journaliste Cisca Dresselhuys
16.30-17.00 uur pauze
17.00 uur Vertoning van Van Exters keuzefilm:
een voorpremière van ‘Official Secrets’

van het overtreden van de ‘Official Secrets Act’.
Katherine weigerde te buigen en bleef bij haar
standpunt, ook al werd haar leven en dat van haar
geliefden hiermee in gevaar gebracht. Met een
sterrencast, waaronder Ralph Fiennes (‘The Grand
Budapest Hotel’), Matt Smith (‘The Crown’) en Rhys
Ifans (‘Snowden’), maakte regisseur Gavin Hood een
aangrijpende film over een vergeten heldin die alles
riskeerde om de levens van duizenden te redden.
GB, VS 2019 112 min. Regie Gavin Hood
Met Keira Knightley, Ralph Fiennes
ZONDAG 6 OKTOBER 17.00 UUR

1t

‘Official Secrets’ gaat 24 oktober officieel uit
in de Nederlands bioscopen.

ijdens Dutch Media Week zal Galerie Hilversum haar eerste virtuele expositie aan
Hilversum tonen. Met een 3D-bril loopt
de bezoeker een virtuele museumruimte binnen
waar meer dan 50 kunstwerken te zien zijn. Dit
is een unieke gelegenheid om kennis te maken
met de eerste virtuele tentoonstelling in zijn
soort. In het weekend van 5 en 6 oktober te
vinden naast Filmtheater Hilversum.
Galerie Hilversum is ontstaan vanuit GSA, met als
doel mensen te raken, te inspireren en te verrassen.
GSA Het Gooisch Scheppend Ambacht werd op
13 mei 1949 opgericht. 65 Keramisten, handwevers,
leerbewerkers, edelsmeden en houtbewerkers hadden zich aangesloten bij de nieuwe Gooise kunstvereniging. De Hilversumse burgemeester Van Hellenberg Hubar ondersteunde het initiatief van harte
en stelde de burgerzaal beschikbaar voor de eerste
tentoonstelling. Kunstenares Hil Andringa was de
drijvende kracht achter het GSA. Vanuit het GSA is
Galerie Hilversum gestart. Regelmatig exposeren de
leden met gemeenschappelijke thema’s. Galerie Hilversum wil vernieuwen, verrassen en boeien. Vandaar

deze opstap naar de virtuele wereld voor de kunst.
In samenwerking met Marcel Geraeds van Sololux
en Vincent van der Geest, lid van de vereniging, is
deze expositiemethode ontwikkeld. Zo kan op een
attractieve manier op een klein oppervlak een volledige expositie neergezet worden. Het project is
nog volop in ontwikkeling en tijdens Dutch Media
Week zal een pilot-versie getoond gaan worden. GSA
verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een definitieve versie te kunnen tonen waarin alle objecten
3D te zien zijn. Dat gaat zo ver dat de lijst van het
schilderij gevoelsmatig aanraakbaar is.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door
Gemeente Hilversum en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Je vindt deze expositie in het gebouw links naast
Filmtheater Hilversum. Toegang is gratis

9 T/M 13 OKTOBER

OPENINGSFILM

Woensdag 9 t/m zondag 13 oktober is de 7e editie van
Filmfestival Hilversum. 5 dagen lang staan wij in het teken van het beste dat het nieuwe filmseizoen te bieden
heeft met talloze voorpremières, muziek (i.s.m. Podium
de Vorstin), Q&A’s met regisseurs, een filmquiz en Film &
Literatuur.

SORRY WE MISSED YOU

Met trots presenteren we alvast een voorproefje van het
festivalprogramma.
Speciaal voor dit festival openen we een vierde minizaal in een prachtige filmcontainer voor onze deur op
het Herenplein. Het complete programma maken we 25
september bekend.

JUDY

D

R

VK 2019 100 min. Regie Ken Loach Met Kris Hitchen, Debbie Honeywood

VS 2019 118 min. Regie Rupert Goold Met Renée Zellweger, Jessie
Buckley, Rufus Sewell 3tdh

e nieuwe film van Ken Loach is een hartverscheurend sociaal drama
over de familie Turner, een gezin dat in het hedendaagse Engeland
moeilijk rond kan komen.

enee Zellweger (‘Bridget Jones’s Diary’) schittert als de legendarische
Judy Garland in de gelijknamige film ‘Judy’.

PARASITE

M

eesterlijke zwarte komedie – vermakelijk, verrassend én intelligent - die op het Filmfestival van Cannes werd bekroond met
de Gouden Palm voor Beste Film. “Briljant op alle niveaus”,
oordeelde de jury in Cannes.
Met ‘Parasite’ keert filmmaker Joon-ho Bong na zijn Engelstalige films ‘Okja’
en ‘Snowpiercer’ terug naar zijn Koreaanse roots en levert een familiedrama over
de jongeman Ki-taek, wiens hele familie werkloos en straatarm is. Wanneer ze in
aanraking komen met de bijzonder rijke familie Park, zien ze een kans om op hun
geheel eigen wijze in hun levensonderhoud te voorzien en raken ze verwikkeld
in een onverwacht incident.
Zuid-Korea 2019 132 min. Regie Joon-ho Bong Met Kang-ho Song, Sunkyun Lee 4gt

Kaarten voor de feestelijke openingsavond op 9 oktober zijn nu
alvast te koop.

THE GOLDFINCH

ARETHA FRANKLIN:
AMAZING GRACE

E

en jonge Aretha Franklin zingt een van de mooiste concerten ooit in
deze waanzinnige vijfsterrendocumentaire.

BEATS

AND THEN WE DANCED

E

VS 2019 150 min. Regie John Crowley Met Ansel Elgort, Nicole Kidman,
Oakes Fegley, Sarah Paulson 3gaht

VK 2018 96 min. Regie Brian Welsh Met Cristian Ortega, Laura Fraser,
Lorn Macdonald 3ght

DE LIEFHEBBERS

LA BELLE ÉPOQUE

Nederland 2019 96 min. Regie Anna van der Heide Met Jeroen Krabbé,
Hadewych Minis, Theo Maassen

omantische komedie over een gelukkig getrouwd stel dat na vijfentwintig jaar huwelijk de balans opmaakt en tot de conclusie komt dat
het gras elders misschien toch niet zo groen is als het vaak lijkt.
Argentinië 2018 136 min. Regie Juan Vera Met Ricardo Darin, Mercedes
Moran, Claudia Fontan 4

R

e onderlinge relaties van vier volwassen kinderen van de familie Liefhebber komen op scherp te staan als blijkt dat hun vader zijn ziekte
heeft verzwegen. Om nader tot elkaar te komen zullen ze de confrontatie
met elkaar en met zichzelf moeten aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke
familiebanden hebben hun grenzen.

R

VS 2019 87 min. Regie Alan Elliott, Sydney Pollack

egisseur John Crowly (bekend van het prachtige ‘Brooklyn’) verfilmde
de intrigerende en Pulitzer Prize winnende roman ‘Het puttertje’ van
Donna Tartt over een jongen die zijn moeder verliest en zijn leven in New
York opnieuw moet opbouwen. Met o.a. Nicole Kidman.

D

AN UNEXPECTED LOVE

nergiek en sympathiek in zwart-wit geschoten coming-of-age drama
over de twee Schotse vrienden Spanner en Johnno. ‘Beats’ is een
universeel verhaal over vriendschap, verzet en de kracht van samen sterk
staan, op de ritmes van een opzwepende soundtrack.

H

et leven van de technofobische zestigjarige striptekenaar Victor (Daniel
Auteuil) raakt ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine hem
laat kennismaken met een nieuwe en unieke manier van entertainment.
Antoines bedrijf biedt namelijk aan welgestelde klanten de kans om door
een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen
terug in de tijd te gaan.
Frankrijk 2020 115 min. Regie Nicolas Bedos Met Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant

E

en innemend verhaal over het seksuele ontwaken van een jonge mannelijke danser. ‘And Then We Danced’ is een film boordevol dans over
verboden liefde in het Georgische ballet.
Georgië, Zweden 2019 105 min. Regie Levan Akin Met Ana Javakishvili,
Bachi Valishvili, Levan Gelbakhiani

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

D

e nieuwe film van regisseur Céline Sciamma (‘Tomboy’, ‘Girlhood’).
Een tijdloos en universeel verhaal over verliefd worden, verlangen en
onmogelijke liefde.
Frankrijk 2019 119 min. Regie Céline Sciamma Met Adèle Haenel,
Valeria Golino, Noémie Merlant, Luàna Bajrami 3s

5

6x ANDREJ TARKOVSKI

14

september opent Filmmuseum Eye in
Amsterdam de tentoonstelling ‘Andrej Tarkovski – The Exhibition’. In
het oeuvre van Andrej Tarkovski (1932-1986)
lopen dromen en herinneringen, heden en verleden door elkaar. De Russische filmer-mysticus
wordt gezien als een van de belangrijkste vernieuwers van de cinematografische taal.
Buiten het keurslijf van de sociaal-realistische
Sovjetcinema ontwikkelde Tarkovski eigenzinnig

werk waarin hij het leven schetst als een spirituele
zoektocht naar waarheid en zelfkennis. Hij zag film
als het medium bij uitstek om dicht bij het “echte”
leven te geraken. Volgens Tarkovski staat van alle
kunsten film het dichtst bij de wetmatigheden van
het menselijk denken en leven.
Aansluitend op de tentoonstelling brengt Eye
landelijk een aantal digitaal gerestaureerde films
van Andrej Tarkovski uit.
Bij ons te zien in september en oktober:

op de Tweede Wereldoorlog. Het is geen conformistische Sovjetoorlogsfilm vol heroïsche wapenfeiten
maar een geëngageerde, persoonlijke getuigenis.
Tegelijkertijd staat Ivan symbool voor alle kinderen die slachtoffer worden van oorlogsgeweld –
een heden ten dage al te actueel thema. ‘De jeugd
van Ivan’ viel op door zijn visuele kwaliteiten; de
verbeelding van dromen speelt een belangrijke rol.
De Sovjetregering was er minder over te spreken,

waardoor de film vrijwel geen aandacht kreeg en in
een kleine roulatie werd uitgebracht.
Sovjet-Unie 1962 95 min. Regie Andrej Tarkovski
Met Nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov, Evgeniy
Zharikov
29 SEPTEMBER & 1 EN 4 OKTOBER

3ga

ANDREJ ROEBLJOV (1966)

De derde Film&Architectuur avond is maandag 9
december. Die avond kiest Frank Roodbeen van
Roodbeen Architectuur BV de film.

A L S J E T E R U G KO M T
WOON IK AAN HET WATER

E

en ambitieuze architect en zijn gepassioneerde opdrachtgeefster botsen tijdens
het creatieve proces rond het ontwerpen
van een perfecte gezinswoning. De film, geïnspireerd op een kort verhaal van Ramsey Nasr,
is een nauwgezette ode aan een denkbeeldige
ruimte die gebouwd is op tegenstrijdige belangen, onbeantwoorde verlangens en uiteengespatte dromen.
Nederland 2017 14 min. Regie Petra NoordKamp

V

LEANING INTO THE WIND

E
in een door terreur geteisterde samenleving. In zijn
streven een zuivere kunstvorm gestalte te geven,
wenst meesterschilder Roebljov zich niet te conformeren. Hij zwijgt. Later ontmoet hij een nar, wiens
taalgebruik zich onttrekt aan de macht van de heersers. Daarvoor wordt deze gestraft.
Tarkovski’s visie op het samenvallen van een personage en de wereld waarin het zich bevindt, kwam
met ‘Andrej Roebljov’ tot een hoogtepunt. De Sov-

jetcensuur toonde zich zorgelijk over de implicaties
van Tarkovski’s zwartwit- en kleurenproductie. Pas
in 1971 werd de in 1966 voltooide CinemaScopefilm
vrijgegeven voor vertoning in de Sovjet-Unie.
Sovjet-Unie 1966 183 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Anatoliy Solonitsyn, Ian Lapikov,
Nikolay Grinko
TE ZIEN IN OKTOBER

4gt

SOLARIS (1972)

M

et ‘Solaris’ begaf Andrej Tarkovski
zich op het terrein van de sciencefiction. Geen flitsende ruimtegevechten,
maar een meditatief
en existentieel drama
over menselijkheid en
liefde. De regisseur
liet de muziek voor
zijn psychologische
sciencefictionmeesterwerk maken door
componist Eduard
Artemyev.
Een psycholoog
wordt naar een ruimte-

Maandag 9 september, 20.30 uur
udok Architectuur Centrum (DAC) en Filmtheater Hilversum presenteren een reeks
van drie avonden waarin de relatie tussen
film, stad en architectuur centraal staat. Op elk
van de drie avonden kiest een Hilversums architectenbureau een film. Deze filmkeuze wordt
toegelicht door de architect zelf.

T

oor zijn tweede film baseerde Tarkovski
zich losjes op het leven van de 15deeeuwse Russische meesterschilder Andrej
Roebljov. Liever dan een biografie maakte hij een
bespiegeling over het belang van de kunstenaar
en het overleven van
kunst.
Groots opgezet
historisch drama over
het leven van de middeleeuwse iconenschilder Andrej Roebljov.
Tarkovski en coscenarist
Andrej Kontsjalovski geven een contemplatieve
uiteenzetting over de
taak van de kunstenaar

EN BRANDS

D

DE JEUGD VAN IVAN (1962)

arkovski’s meesterlijke debuut ging in het
Westen in première op het filmfestival van
Venetië en won direct de Gouden Leeuw.
Een geëngageerde film, een persoonlijke getuigenis van een Russische jongen.
De ouders van de
twaalfjarige Ivan zijn
door de nazi’s vermoord. Gedreven door
haat sluit de jongen
zich aan bij een groep
partizanen aan het front
om tegen de Duitsers te
strijden. Tarkovski’s eerste lange film biedt een
voor Russische begrippen ongebruikelijke kijk

met KARRES

Op maandag 9 september, de tweede uit onze
Film&Architectuur reeks, presenteert Karres en
Brands Landschapsarchitectuur en Stedenbouw de
film ‘Leaning into the Wind’ van Thomas Riedelsheimer over de Schotse kunstenaar Andy Goldsworthy.
Als voorfilm vertonen we ‘Als je terugkomt woon ik
aan het water’ van Petra Noordkamp.
Sinds 1997 werkt Karres en Brands aan zeer diverse projecten, studies en prijsvragen in binnen- en
buitenland. Het werk van Karres en Brands omvat
alle schaalniveaus van het ruimtelijk ontwerp. Van
gebiedsstrategieën en infrastructurele projecten tot
parken en tuinen en van stedenbouwkundige opgaven tot productontwerp.
Indira van ‘t Klooster (directeur DAC) zal de avond
inleiden.

en wonderschone onderdompeling in de
wereld van Andy Goldsworthy, een Schotse
kunstenaar die je op een ongekend bezielde wijze onderdeel van de natuur maakt.
Goldsworthy is een landschapskunstenaar die
soms enorme stenen en bomen bewerkt, maar
vaker nog de vergankelijkheid zoekt met regendruppels, bloemblaadjes en rietstengels. Die zich
als een soort insect hoog door een uitgebloeide
heg in het Schotse landschap voortbeweegt.
Soms bestaat een kunstwerk van hem maar een
minuut en raakt dat je enorm in zijn pure eenvoud.
Hij lijkt een unieke relatie te hebben met de natuur,
een soort gevoeligheid voor de omgeving die wij
missen, maar die wij dankzij zijn kunstwerken ook
ineens ervaren. Misschien kun je zijn werk nog het
best omschrijven met de Japanse term “mono no
aware”, het hartverscheurende van de dingen, of
ook wel de gevoeligheid voor dingen. Door de unieke
blik van Goldsworthy bekijk je de wereld zelf ook met

nieuwe ogen. Het voelt als opgaan in de natuur, als
iets heilzaams, zonder ook maar ergens zweverig te
zijn. Veel van Goldsworthy’s kunstwerken bestaan
alleen dankzij de film. Een film die mede door de
prachtige sound-track van de beroemde Fred Frith
op zichzelf staat, maar dus ook onderdeel is van
zijn kunst. Voor iedereen die nog niet eerder kennismaakte met de kunst van Andy Goldsworthy een
adembenemende ervaring.
GB, Duitsland 2017 93 min. Regie Thomas
Riedelsheimer
MAANDAG 9 SEPTEMBER 20.30 UUR

1

ROGER WATERS: US + THEM
basis gestuurd om enkele vreemde gebeurtenissen
te onderzoeken. De bemanning van het ruimteschip
cirkelt om de “oceaanplaneet” Solaris, die in staat
blijkt onbewuste angsten en herinneringen te materialiseren. Astronaut Kelvin wordt bezocht door
zijn vroegere vriendin die lang geleden zelfmoord
pleegde. Uiteindelijk slaat de complete bemanning

aan het hallucineren en raakt de werkelijkheid volledig uit zicht.
Sovjet-Unie 1972 167 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Donatas Banionis, Natalya
Bondarchuk, Jüri Järvet
22, 24 EN 28 SEPTEMBER

3ah

DE SPIEGEL (1974)

D

it meest persoonlijke werk van Tarkovski
is een mengeling van jeugdherinneringen,
nieuwsbeelden en gedichten van Tarkovski’s vader, en dé archetypische Tarkovski-film.
Tijdens een zware
zenuwinzinking herbeleeft de hoofdpersoon
zijn jeugd. Beelden van
zijn geliefde moeder,
zijn eerste vriendinnetje
en het huis van zijn kinderjaren trekken voorbij. Nostalgie, weemoed
en dromen. Tarkovski
noemde ‘De spiegel’
zijn meest persoonlijke

R
film – wat het publiek niet verhinderde de regisseur
boze brieven te schrijven waarin hij gekapitteld werd
vanwege “het hermetische karakter” van de film. De
film ondervond zo’n weerstand van de Sovjetautoriteiten dat Tarkovski met de gedachte speelde om
te stoppen met regisseren. Brieven van aanhangers
weerhielden hem hiervan. In de inleiding van zijn
boek ‘De verzegelde tijd’ citeert hij zo’n brief: “Ik

ben u dankbaar voor De Spiegel. Ik heb precies zo’n
jeugd gehad. Hoe kon u dat weten?”
Sovjet-Unie 1974 107 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Filipp Yankovskiy, Margarita
Terekhova, Ignat Daniltsey
6 EN 7 OKTOBER

9a

O
den in een buitenhuisje zijn verjaardag viert. Intussen is de Bom gevallen en de Derde Wereldoorlog
nakende. Aleksandr lijkt zich als enige bewust te zijn
van de volle omvang van de ramp. Hij besluit zijn
bezittingen te offeren om God te smeken het onheil
te keren. Af en toe krijgt hij bezoek van de postbode,
die lustig Nietzsche-citaten uit zijn mouw schudt.

Zweden, Frankrijk 1986 145 min. Regie
Andrej Tarkovski Met Erland Josephson, Susan
Fleetwood, Allan Edwall
TE ZIEN IN OKTOBER

3a

p 13 oktober is het de Internationale Dag
van de Palliatieve Zorg. Dan is er wereldwijd aandacht voor palliatieve zorg, zorg
die je krijgt als je ongeneeslijk ziek bent. Bij palliatieve zorg ligt de focus op het verlichten van
de klachten en een zo goed mogelijke kwaliteit
van leven, in plaats van op genezing.
Wat moet je doen als je niet lang meer te leven
hebt? Wat zijn de mogelijkheden? Welke keuzes zijn
er? Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtsteek
organiseert van 8 t/m 18 oktober een week met allerlei activiteiten rond palliatieve zorg. Kom kijken en

THE LEISURE SEEKER

STALKER (1979)

O

A

6

VK 2019 135 min. Regie Sean Evans
WOENSDAG 2 OKTOBER 20.50 UUR
Kaartjes voor deze bijzondere vertoning zijn € 12,50.
Voor Cineville pashouders is er een toeslag van € 5,50.

met vertoning van THE LEISURE SEEKER

D

ndrej Tarkovski’s metafysische contemplatie over de staat van de moderne
mens. Een mysterieuze gids genaamd
Stalker leidt een wetenschapper en een
schrijver door de
“verboden zone”, een
hermetisch afgesloten
terrein vol afval, waar
de regels van het gezond verstand niet
gelden. De mannen
begeven zich op een
spirituele reis door
een gebied buiten de

Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’)
en zijn laatste album ‘Is This The Life We Really Want?’
Waters heeft wederom samengewerkt met Sean
Evans, regisseur van de veelgeprezen film ‘Roger
Waters - The Wall’. Ze produceerden een creatieve
en innovatieve film die met zijn krachtige muziek en
boodschap over mensenrechten, vrijheid en liefde
velen inspireert.

Thema-avond Palliatieve Zorg

HET OFFER (1986)

e laatste film van Andrej Tarkovski won
drie prijzen in Cannes. De in Zweden opgenomen film draait om Aleksandr, een
voormalig acteur en
filosoof die zich tot
God richt om alles
wat hij liefheeft op
te geven en zo een
nucleaire oorlog te
voorkomen.
Erland Josephson,
de bekende Bergmanacteur, is de succesvolle
dramaturg Aleksandr,
die te midden van vrien-

oger Waters, medeoprichter en songwriter van Pink Floyd en het creatieve brein
achter de band, presenteert zijn lang verwachte film: ‘Us + Them’. Het werd een spectaculaire visuele productie met adembenemende
audio in een bioscoopevenement dat je niet
mag missen.
‘Us + Them’ werd gefilmd in Ziggo Dome in Amsterdam, gedurende de Europese fase van zijn ‘Us +
Them’ tournee van 2017-2018 tijdens welke Waters
voor een publiek van meer dan twee miljoen mensen
wereldwijd optrad. De film bevat songs uit zijn legendarische Pink Floyd-albums (‘The Dark Side of the

beschaving, met filosofische gesprekken en op
de achtergrond de belofte dat geheime wensen
vervuld zullen worden.
Tarkovski’s vijfde lange speelfilm – een vrije bewerking van de sciencefictionroman ‘Bermtoerisme’ van
de broers Arkadi en Boris Stroegatski – is een waar
meesterwerk van de Russische cinema.

Sovjet-Unie 1979 163 min. Regie Andrej
Tarkovski Met Aleksandr Kaydanovskiy, Alisa
Freyndlikh, Anatoly Solonitsin
TE ZIEN IN OKTOBER
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scar-winnaar Helen Mirren (‘The Queen’)
en Golden Globe-winnaar Donald Sutherland (‘JFK’) schitteren in de romantische
tragikomedie ‘The Leisure Seeker’ als een ouder
stel dat op zoek is naar avontuur tijdens een
onstuimige en bitterzoete laatste roadtrip.
Ella en John zijn beiden ernstig ziek; Ella is stervende door kanker en John lijdt aan de ziekte van
Alzheimer. Ze zijn beiden niet geïnteresseerd in stilletjes verdwijnen terwijl ze omringd zijn door dokters, verplegers en machines die hun 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
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

www.netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek

luisteren en ervaar de waarde van palliatieve zorg.
Zorg die onmisbaar is als het moment daar is.
In samenwerking met het Netwerk organiseert
Filmtheater Hilversum maandagavond 14 oktober om
20.30 uur een thema-avond over palliatieve zorg, in
combinatie met de romantische tragikomedie ‘The
Leisure Seeker’.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met
de aanwezige deskundigen. Voor het complete programma van de week van de palliatieve zorg: www.
netwerkpalliatievezorg.nl/gooienvechtstreek.

★★★★ “Een prachtig simpele ode
aan het leven” Trouw

★★★★ “Humaan, geestig,

confronterend, respectvol”
Algemeen Dagblad

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.
Italië, Frankrijk 2017 112 min. Regie Paolo
Virzì Met Helen Mirren, Donald Sutherland
MA 14 OKTOBER 20.30 UUR

2gat

mysterieuze en genereuze gift ontvangt voor het
financieel worstelende weeshuis, moet ze naar New
York reizen om de weldoener - Theresa - persoonlijk
te ontmoeten. Wanneer Isabel spontaan wordt uitgenodigd voor de bruiloft van Theresa’s dochter ontdekt
ze een connectie met Theresa die haar meeneemt
op een onverwachte reis naar haar eigen verleden.
VS 2019 110 min. Regie Bart Freundlich Met
Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup

AFTER
THE
WEDDING

J

ulianne Moore (‘Still Alice’) en Michelle Williams (‘Manchester by the Sea’) schitteren in
deze remake van Susanna Biers film uit 2006.

VANAF 3 OKTOBER
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taliaanse psychologische thriller met Toni
Servillo (‘La Grande Bellezza’). Gebaseerd op
de gelijknamige roman van Donato Carrisi.
In het Italiaanse dorp Avechot is de vijftienjarige
Anna Lou spoorloos verdwenen. De eigenaardige
detective Vogel wordt gevraagd om mee te werken
aan de zaak. Hij onderzoekt of de verdwijning een
opstandige tieneractie is of dat er in het dorp een
wolf in schaapskleren rondloopt…

12 T/M 25 SEPTEMBER

O

VS 2019 70 min.

6 T/M 17 SEPTEMBER

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

aan de kust.
In een dorp aan de kust vindt een jonge visser
een gewonde man bewusteloos in het bos. Hij redt

“T

hey fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to but they do.”
Het begin van dit gedicht van Philip
Larkin raakt de kern van de vragen die Klaartje
Quirijns stelt in haar nieuwe film. ‘Your Mum and
Dad’ snijdt universele thema’s aan voor iedereen
die zich afvraagt hoe je met familie, geheimen
en het leven zelf om kunt gaan.
Twintig jaar geleden woonde Klaartje Quirijns
in New York en begon ze haar vriend Michael Moskowitz in de meest intieme ruimte te filmen: in de
therapiekamer met psychoanalyticus Kirkland Vaughans. Na dit proces jaren te hebben vastgelegd kreeg
Quirijns in 2012 zelf een diagnose die haar wezenlijk
raakte. Ze besloot de camera te richten op zichzelf,

4, 5 EN 7 OKTOBER

1

haar familie en een onbesproken trauma. In de film
onderzoekt zij de krachtige dynamiek van deze familierelaties en de manier waarop haar leven hierdoor is
gevormd. Terwijl we worstelen met het heden zijn we
tegelijkertijd niet altijd in staat om met de trauma’s
uit het verleden om te gaan.
Nederland 2019 77 min. Regie Klaartje Quirijns
ZATERDAG 5 OKTOBER 17.35 UUR

1t

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL
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de vreemdeling, die geen woord spreekt, en noemt
hem Thongchai. De twee mannen beginnen samen
te leven en er ontwikkelt zich stilzwijgend een band.
Kalmpjes bloeit er een mooie vriendschap op. Dit
brengt de visser tot een besluit met vergaande gevolgen. Wanneer hij op een dag niet terugkeert van
zee neemt Thongchai stap voor stap het leven van zijn
redder over, inclusief diens teruggekeerde ex-vrouw.
Het realisme van dit aanvankelijk eenvoudige
verhaal vermengt zich gaandeweg met magische
elementen tot een intrigerend geheel met veel ruimte
voor interpretatie. ‘Manta Ray’ is het speelfilmdebuut
van de Thaise regisseur Phuttiphong Aroonpheng.
Bekroond als beste film in de Orizzonti-sectie van
Venetië.
Thailand, Frankrijk, China 2018 105 min.
Regie Phuttiphong Aroonpheng Met Wanlop
Rungkumjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana
14 T/M 25 SEPTEMBER

len verdienen en indruk willen maken op hun ‘helden’
van de Napolitaanse Camorra. De 15-jarigen dragen
merkkleding en de nieuwste sneakers. De daken van
de stad gebruiken ze om hun wapens te testen. Ze
handelen in drugs en deinzen er niet voor terug om
een gericht schot te lossen. Hun gewiekste leider
Nicola kent de regels van het spel: hij daagt een van
de oude bazen uit voor een snelle weg naar de top.
Maar wie vandaag de leiding heeft, kan morgen net
zo makkelijk dood zijn. De liefde voor zijn vriendinnetje doet Nicola tussen twee vuren belanden en hij
wordt gedwongen een beslissing te nemen.
Dit schokkende portret beleefde de wereldpremière op het Filmfestival van Berlijn 2019 en won de
Zilveren Beer voor Beste Scenario.

PIRANHAS
schrijver, bekend van het spraakmakende boek
‘Gomorra’, schreef ook het scenario.
Zes jongens scheuren op hun scooters door de
smalle straatjes van hun eigen Sanità-wijk in Napels.
Het zijn onverschrokken waaghalzen die snel geld wil-

THE
SWALLOWS
OF
KABUL

P

rachtige en
meeslepende
animatie
over liefde en
moed in tijden
van repressie.

9a

GB 2018 118 min. Regie Peter Stricklando Met
Leo Bill, Hayley Squires, Steve Oram, Julian Barratt

IN FABRIC

‘P

20 T/M 30 SEPTEMBER

m te vieren dat het vrijdag 4 oktober Werelddierendag is vertonen we de heerlijke verzameling
kattenfilmpjes ‘CatVideoFest 2019’.
Elk jaar stelt, het van origine Amerikaanse, CatVideoFest
uit ontelbare uren van unieke ingezonden filmpjes, animaties,
muziekvideo’s en natuurlijk de klassieke internetfilmpjes een
compilatie samen van de allerleukste kattenfilmpjes. Vertoningen van het evenement vinden over de hele wereld plaats.
Voor het eerst komt de kattensensatie nu eindelijk ook naar
Nederland. Een deel van de inkomsten wordt afgestaan aan
lokale organisaties voor de opvang van katten in nood.
Van ieder verkocht filmkaartje doneert Filmtheater Hilversum
€ 1,- aan Dierenasiel Crailo in Hilversum.

3a

‘I

iranhas’ (‘La Paranza dei Bambini’)
van de Italiaanse regisseur Claudio
Giovannesi gaat over de kindermaffia
in Napels en is gebaseerd op de gelijknamige
bestseller van Roberto Saviano. De Italiaanse

Nederland 2019 72 min. Regie Floor van der
Meulen

WERELDDIERENDAG: CATVIDEOFEST 2019

Italië 2017 127 min. Regie Donato Carrisi Met
Toni Servillo, Galatea Ranzi, Alessio Boni, Jean
Reno

n Fabric’ is een wonderbaarlijke ghost
story over een unieke rode jurk. Tijdens
de winter-uitverkoop van een luxe warenhuis gaat hij over de toonbank naar een alleenstaande moeder. Ze draagt het kledingstuk
naar een blind date die niet loopt als verwacht.
Via de kringloopwinkel komt hij in het bezit van
een wasmachinemonteur en meteen krijgt de
monteur met onverklaarbaar onheil te maken.
De telkens van eigenaar wisselende jurk maakt
op steeds curieuzere wijze slachtoffers.
Peter Strickland (‘Berberian Sound Studio’, ‘The
Duke of Burgundy’) toont zich opnieuw een meester
in stijl. ‘In Fabric’ is een lofzang op genrefilms uit
voorbije jaren, en het resultaat van een hartstochtelijk
plezier in film maken.

P

Ondertussen werken wetenschappers tot op de
dag van vandaag aan innovatieve technieken om
de soort alsnog terug te zetten op aarde. Al die
mensen komen langs in ‘The Last Male on Earth’,
met als middelpunt hun majestueuze neushoorn,
terwijl ze de dagen aftellen naar zijn onvermijdelijke einde.

Isabel heeft haar leven gewijd aan het werken
met kinderen in een weeshuis in Calcutta. Theresa
is zakenvrouw en woont in New York. Als Isabel een

LA
RAGAZZA
NELLA
NEBBIA

oëtisch en beeldschoon drama waarin een
Thaise visser zich ontfermt over een gewonde man die hij aantreft in de bossen

E

ven was hij wereldnieuws: Sudan, de allerlaatste noordelijke witte neushoorn (een
van de twee ondersoorten van de witte
neushoorn) op aarde overleed in Kenia in maart
2018. Maar zijn laatste jaren bracht deze bijzondere neushoorn niet alleen door.
Verzorgers ontfermden zich dag en nacht over
hem, gewapende bodyguards bewaakten hem,
toeristen kwamen van over de hele wereld langs om
een glimp van Sudan op te vangen, en journalisten
van alle bekende media vertelden zijn verhaal.

THE LAST
MALE
ON EARTH

I

MANTA RAY

DOCUMENTAIRES

OOK TE ZIEN
IN ONZE
ONLINE FILMZAAL

Italië 2019 105 min. Regie Claudio Giovannesi
Met Francesco Di Napoli, Viviana Aprea
VANAF 26 SEPTEMBER

2dtdh

Zomer 1998. Terwijl Kaboel in puin ligt, gaat het dagelijks leven in de door de Taliban bezette stad door.
Mohsen en Zunaira zijn jong en verliefd. Ondanks
alles geloven ze in een betere toekomst. Ondertussen worstelen de oudere en minder hoopvolle Atiq
en Mussarat met eigen problemen: hij als sceptische
gevangenisbewaker, zij met een ongeneeslijke ziekte.
Onverwacht kruisen de paden van de twee koppels
elkaar als Zunaira in de gevangenis belandt, waar Atiq
met gevaar voor eigen leven besluit haar te helpen.
Deze film van Zabou Breitman en Eléa GobbéMévellec naar de gelijknamige, internationale bestseller van Yasmina Khadra werd dit jaar in Cannes
geselecteerd voor Un Certain Regard.
Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland 2019
81 min. Regie Zabou Breitman, Eléa GobbéMévellec
26 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER
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YOUR MUM AND DAD

3X PEDRO ALMODÓVAR

Naar aanleiding van zijn nieuwe film ‘Dolor y
Gloria’ halen we een aantal eerdere films van
Pedro Almodóvar terug naar ons witte doek!

TODO SOBRE MI MADRE

B

itterzoet drama over verlies, spijt, verlangen en vriendschap. Onder andere bekroond met de Oscar voor beste
niet-Engelstalige film.
Wanneer Manuela haar zoon Esteban verliest bij een ongeluk
gaat ze in Barcelona op zoek naar zijn vader om het droevige
nieuws te vertellen. Estebans vader gaat tegenwoordig als vrouw
door het leven en heeft nooit van het bestaan van zijn zoon geweten. Manuela komt verschillende vrouwen tegen die haar leven
zullen veranderen, zoals de flamboyante Agrado en de non Rosa.
Gaandeweg vindt ze de zin van het leven terug.
Spanje, Frankrijk 1999 101 min. Regie Pedro Almodóvar
Met Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña
15, 16 EN 20 SEPTEMBER

3gth

VOLVER

E

en verhaal over drie generaties vrouwen die de oostenwind, vuur, waanzin en zelfs de dood overleven
dankzij hun goedheid, hun leugens en hun grenzeloze
levendigheid. Penélope Cruz kreeg een Oscarnominatie
voor haar rol.
Als de partner van Raimunda op merkwaardige wijze overlijdt
en haar leven een drastische wending neemt, probeert ze dit
geheim te houden voor haar omgeving. Maar dat levert alleen
verwarring en misverstanden op. Toch probeert Raimunda uit alle
macht haar gewone leven vol te houden. Haar verleden laat haar
echter niet met rust en bovendien doet het gerucht de ronde dat
haar overleden moeder aan verscheidene mensen verschenen is.
Spanje 2006 121 min. Regie Pedro Almodóvar Met Penélope
Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo
29 EN 30 SEPTEMBER & 5 OKTOBER

1

HABLE CON ELLA

E

en tragikomisch portret van vier eenzame mensen
wiens levenspaden elkaar kruisen. Bekroond met de
Oscar voor beste scenario.
Ziekenbroeder Benigno wijdt zijn leven devoot aan balletstudente Alicia, die al jaren in coma ligt. Reisboekenschrijver Marco
wordt verliefd op een stierenvechtster die eveneens in coma in
hetzelfde ziekenhuis terecht komt. De beide vrouwen bepalen het
noodlot van de mannen en vormen vanuit hun verstilde situatie
uiteindelijk de basis van hun intense vriendschap.
Spanje 2002 112 min. Regie Pedro Almodóvar Met Javier
Cámara, Darío Grandinetti, Leonor Watling, Rosario Flores
22,23 EN 27 SEPTEMBER
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PROGRAMMA
5 SEPTEMBER T/M 9 OKTOBER 2019

M

etallica op het grote doek!
De iconische metalband
en het San Francisco
Symphony Orchestra bundelen
opnieuw hun krachten voor twee
bijzondere jubileumconcerten, ter
ere van het twintigjarig jubileum
van liveplaat S&M.
e band treedt op met het San
Francisco Symphony Orchestra
onder begeleiding van de legendarische dirigent Michael Tilson
Thomas die een gedeelte van de show
leidt, en daarmee begint aan zijn laatste seizoen in San Francisco. Je ziet de
live-registratie van de twee uitverkochte concerten die op 6 en 8 september
2019 plaatsvonden in het Chase Center
in San Francisco, vol met de bekende
S&M klassiekers. Mis het niet!

Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Vr/Za/Zo vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466
Entreeprijzen: Normaal € 9,50 65-plus € 8,50 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr 17.00 uur € 8,50 Cineville € 21,- per maand

D

VS 2019 150 min. Regie Wayne
Isham

Te zien tijdens Filmfestival
Hilversum op:
vrijdag 11 oktober om 21.00 uur.
Kaartjes voor deze vertoning zijn
€ 12,50. Voor Cineville pashouders is
er een toeslag van € 5,50.

SLANK & FIT

1 gratis proefmaand

in 35 min per training!

Het alternatief voor de “normale” sportschool
Herenstraat 12 | 1211CB Hilversum | www.happybodies.nl
Poster 19-20

07-06-2019

13:16

DO

5 SEPTEMBER

DO

12 SEPTEMBER

DO

19 SEPTEMBER

DO

26 SEPTEMBER

DO

3 OKTOBER

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

Jinpa
Celle que vous croyez
A Rainy Day In New York
Working Woman
Monos
The Violin Player
Apollo 11
Tigers Are Not Afraid
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Blinded by the Light
Monos

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

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

Celle que vous croyez
Dolor y gloria
Downton Abbey
Once Upon a Time...*
Miles Davis: Birth of the Cool
La ragazza nella nebbia
Celle que vous croyez
A Rainy Day In New York
Downton Abbey
Ad Astra
Dolor y gloria
Monos

Instinct
Pavarotti
Downton Abbey
After the Wedding
De Patrick
Piranhas
After the Wedding
Downton Abbey
Instinct
Dolor y gloria
Ad Astra
De Patrick

20 SEPTEMBER

The Swallows of Kabul
Dolor y gloria
Downton Abbey
Celle que vous croyez
Piranhas
Ad Astra
The Biggest Little Farm
Dolor y gloria
Downton Abbey
De Patrick
Ad Astra
Piranhas
A Rainy Day In New York

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

VR

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

VR

4 OKTOBER

VR

6 SEPTEMBER

A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Downton Abbey
Jinpa
In Fabric
The Violin Player
Arts in Cinema: Klimt &
Schiele - Eros and Psyche
Celle que vous croyez
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
La ragazza nella nebbia
Miles Davis: Birth of the Cool
Monos

VR

27 SEPTEMBER

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

Yesterday
Jinpa
Celle que vous croyez
The Violin Player
Working Woman
A Rainy Day In New York
Diego Maradona
Tigers Are Not Afraid
A Rainy Day In New York
Monos
Blinded by the Light
A Rainy Day In New York
Once Upon a Time...*
In Fabric
Celle que vous croyez

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

CatVideoFest 2019
De jeugd van Ivan
After the Wedding
Downton Abbey
Pavarotti
CatVideoFest 2019
Instinct
De Patrick
Piranhas
CatVideoFest 2019
After the Wedding
Pavarotti
Downton Abbey
Ad Astra
Dolor y gloria
Instinct

ZA

7 SEPTEMBER

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

Thomas de Stoomlocomotief*
Rocketman
The Biggest Little Farm
Jinpa
Celle que vous croyez
Blinded by the Light
Woodstock
A Rainy Day In New York
In Fabric
A Rainy Day In New York
The Violin Player
Tigers Are Not Afraid
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Monos
A Rainy Day In New York

Pagina 1

SEI
4 OKT

NCONCERTEN
ZOEN ’19-’20
Dierendagconcert
met Karin Strobos

Bram van Sambeek
Rick Stotijn
Hans Eijsackers

29 NOV

20 DEC FrommerKerst
Quirine Viersen
Thomas Beijer

7 FEB

17 APRIL Calefax
Fay Claassen

12 JUNI

seinconcerten.nl
BURNOUT ?
acupunctuur helpt!

Acupunctuur . Zhineng Qigong

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

TOMA
BLOEMENSERVICE

LOKAAL
BIOLOGISCH
DUURZAAM
06 21 19 21 73

www.tomavandenbosch.nl

w

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

floris
catering & traiteur

Wij accepteren alleen pin!

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Zo makkelijk was een
website maken nog nooit!

www.f loriscatering.nl
info@f loriscatering.nl
06 - 45 30 02 98

w

Websitemachine is
een label van Ontwerpfabriek

ZO

8 SEPTEMBER

11:00
11:30
12:30
13:20
14:00
14:40
15:45
16:00
16:50
18:30
18:50
19:20
20:30
20:45
21:10

Au bout des doigts
Miles Davis: Birth of the Cool
Toy Story 4 (NL)
Blinded by the Light
A Rainy Day In New York
Monos
Once Upon a Time...*
Celle que vous croyez
met inleiding G. Heywegen
The Violin Player
A Rainy Day In New York
Jinpa
Tigers Are Not Afraid
Once Upon a Time...*
Ballon
In Fabric

MA

9 SEPTEMBER

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

Celle que vous croyez
8 Femmes
A Rainy Day In New York
Blinded by the Light
In Fabric
The Violin Player
Once Upon a Time...*
Tigers Are Not Afraid
A Rainy Day In New York
Film&Architectuur:
Leaning into the wind
21:00 Celle que vous croyez
21:30 Monos

DI

10 SEPTEMBER

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

A Rainy Day In New York
Working Woman
Tigers Are Not Afraid
Diego Maradona
The Violin Player
A Rainy Day In New York
Jinpa
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Blinded by the Light
Monos

WO

11 SEPTEMBER

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

Thomas de Stoomlocomotief*
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
So Long, My Son
The Violin Player
Jinpa
Celle que vous croyez
Blinded by the Light
A Rainy Day In New York
Once Upon a Time...*
Downton Abbey
Monos

* Thomas de Stoomlocomotief:
Opgraven en ontdekken

* Once Upon a Time....in Hollywood
* Arts in Cinema: Klimt & Schiele
- Eros and Psyche
* Arts in Cinema: The Prado Museum
- A Collection of Wonders

647_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd 1

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

18:45
19:00
19:15
20:50
21:10
21:25

VR

13 SEPTEMBER

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

The Biggest Little Farm
Blinded by the Light
Downton Abbey
Apollo 11
La ragazza nella nebbia
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
Monos
Celle que vous croyez
Miles Davis: Birth of the Cool
Miles Davis: Birth of the Cool
Downton Abbey
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Downton Abbey
A Rainy Day In New York

14 SEPTEMBER
Thomas de Stoomlocomotief*
Downton Abbey
Yesterday
Miles Davis: Birth of the Cool
Celle que vous croyez
Manta Ray
A Rainy Day In New York
Downton Abbey
Monos
La ragazza nella nebbia
Miles Davis: Birth of the Cool
Downton Abbey
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Downton Abbey
A Rainy Day In New York

11:00 Arts in Cinema:
The Prado Museum*
11:15 Toy Story 4 (NL)
11:30 Downton Abbey
12:55 Thomas de Stoomlocomotief*
13:25 A Rainy Day In New York
14:00 Downton Abbey
14:25 Dolor y gloria
15:25 Once Upon a Time...*
16:25 Ad Astra
16:45 Miles Davis: Birth of the Cool
18:45 Celle que vous croyez
19:00 Downton Abbey
19:15 A Rainy Day In New York
20:50 La ragazza nella nebbia
21:15 Ad Astra
21:30 Dolor y gloria

ZO

15 SEPTEMBER

ZO

22 SEPTEMBER

11:00 Thomas de Stoomlocomotief*
11:15 Todo sobre mi madre
(All about my mother)
11:30 Downton Abbey
12:25 Jinpa
13:20 Miles Davis: Birth of the Cool
14:00 A Rainy Day In New York
14:15 Monos
15:40 Celle que vous croyez
16:00 Downton Abbey
16:25 Once Upon a Time...*
17:45 Manta Ray
18:25 Downton Abbey
19:30 A Rainy Day In New York
19:55 So Long, My Son
20:50 La ragazza nella nebbia
21:30 Three Identical Strangers

10:30
11:00
11:15
13:15
13:40
14:00
14:40
16:00
16:15
16:40
18:25
18:45
19:00
20:20
20:50
21:20

Film&Ontbijt: Pavarotti
Hable con ella
Downton Abbey
Thomas de Stoomlocomotief*
Dolor y gloria
Celle que vous croyez
A Rainy Day In New York
Downton Abbey
Ad Astra
Miles Davis: Birth of the Cool
Downton Abbey
The Last Male on Earth
Dolor y gloria
Solaris
Ad Astra
Manta Ray

MA

23 SEPTEMBER

MA

13:30
13:45
14:00
15:35
16:00
16:25
17:30
18:30

Celle que vous croyez
Dolor y gloria
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
La ragazza nella nebbia
Miles Davis: Birth of the Cool
The Last Male on Earth
Film&Food:
After the Wedding
A Rainy Day In New York
Downton Abbey
Dolor y gloria
Ad Astra
Hable con ella

16 SEPTEMBER

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

A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Downton Abbey
Miles Davis: Birth of the Cool
La ragazza nella nebbia
Monos
Tigers Are Not Afraid
Celle que vous croyez
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
Once Upon a Time...*
Todo sobre mi madre
(All about my mother)
21:30 Gay Film Night: Taxi zum Klo

DI

17 SEPTEMBER

13:30
13:45
14:00
15:45
16:00
16:15
18:25
19:00
19:30

Downton Abbey
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Manta Ray
Once Upon a Time...*
In Fabric
Miles Davis: Birth of the Cool
Downton Abbey
Hilversum in Gesprek
met Peter Buwalda
20:45 La ragazza nella nebbia
21:00 Get Out
21:25 A Rainy Day In New York

WO

18 SEPTEMBER

13:30
13:45
14:00
14:55
15:50
16:25
16:55
18:20
18:45
19:15
20:30
20:45
21:20

Thomas de Stoomlocomotief*
Toy Story 4 (NL)
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
La ragazza nella nebbia
Celle que vous croyez
Miles Davis: Birth of the Cool
Monos
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Once Upon a Time...*
Downton Abbey
Dolor y gloria

n
n

Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

www.vhsnotarissen.nl

Onze energiecoach
komt gratis
bij je thuis

www.deoogkas.nl

21 SEPTEMBER

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

Isoleer &
bespaar!

‘s-Gravelandseweg 46-A | 1211 BT Hilversum

ZA

ZA

Gelegen aan de centrumring
13-12-12 10:55
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

11:00 Todo sobre mi madre
(All about my mother)
11:15 Diego Maradona
11:30 Downton Abbey
13:10 The Last Male on Earth
13:45 Dolor y gloria
14:00 Downton Abbey
14:45 A Rainy Day In New York
16:10 Ad Astra
16:25 Miles Davis: Birth of the Cool
16:45 La ragazza nella nebbia
18:40 Celle que vous croyez
19:00 Downton Abbey
19:15 A Rainy Day In New York
20:45 Once Upon a Time...*
21:15 Ad Astra
21:30 Dolor y gloria

info@hilverzon.nu
06 - 19 21 22 88

www.hilverzon.nu

18:30
18:45
19:05
21:10
21:25

DI

24 SEPTEMBER

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

Dolor y gloria
Solaris
Downton Abbey
La ragazza nella nebbia
Ad Astra
The Last Male on Earth
Miles Davis: Birth of the Cool
Celle que vous croyez
Downton Abbey
Dolor y gloria
Ad Astra
A Rainy Day In New York

WO

25 SEPTEMBER

13:30
13:45
14:00
14:55
16:10
16:25
16:55
18:20
18:45
19:00
20:50
21:05
21:25

Thomas de Stoomlocomotief*
Dolor y gloria
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
Manta Ray
Miles Davis: Birth of the Cool
The Biggest Little Farm
La ragazza nella nebbia
Celle que vous croyez
Downton Abbey
Dolor y gloria
Ad Astra
De Patrick

Filmtheater-Hilversum
@FilmHilversum
filmtheaterhilversum

11:00 Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
11:15 Hable con ella
11:30 Miles Davis: Birth of the Cool
12:50 The Swallows of Kabul
13:30 Dolor y gloria
13:50 Downton Abbey
14:35 De Patrick
15:45 A Rainy Day In New York
16:15 Ad Astra
16:40 Celle que vous croyez
17:40 The Last Male on Earth
18:45 Piranhas
19:00 Downton Abbey
19:15 De Patrick
20:55 Ad Astra
21:15 Nederlandse Filmnacht:
Instinct
21:30 Dolor y gloria

ZA

28 SEPTEMBER

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

Thomas de Stoomlocomotief*
Solaris
Celle que vous croyez
Yesterday
Downton Abbey
Miles Davis: Birth of the Cool
The Swallows of Kabul
Dolor y gloria
Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
Piranhas
A Rainy Day In New York
Downton Abbey
De Patrick
Once Upon a Time...*
Ad Astra
Dolor y gloria

ZO

29 SEPTEMBER

11:00 Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
11:15 Volver
11:30 Voorpremiere: Pavarotti
12:50 Thomas de Stoomlocomotief*
13:40 Piranhas
14:00 Downton Abbey
14:20 Dolor y gloria
15:50 Ad Astra
16:25 A Rainy Day In New York
16:40 De Patrick
18:20 De jeugd van Ivan
18:35 Downton Abbey
18:50 Cracking the Frame: Botero
20:20 Once Upon a Time...*
20:40 Dolor y gloria
21:00 Ad Astra

ZA

5 OKTOBER

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

CatVideoFest 2019
Thomas de Stoomlocomotief*
Volver
Kapsalon Romy
DUTCH MEDIA WEEK:
Podcasten voor beginners
Downton Abbey
Pavarotti
Instinct
Dolor y gloria
Piranhas
Your Mum and Dad
Downton Abbey
After the Wedding
Pavarotti
Instinct
Ad Astra
De Patrick

ZO

6 OKTOBER

11:00 DUTCH MEDIA WEEK:
Vloggen voor beginners
11:15 Kapsalon Romy
11:30 Miles Davis: Birth of the Cool
12:25 After the Wedding
13:15 Instinct
13:50 Downton Abbey
14:40 De Patrick
15:30 DUTCH MEDIA WEEK:
Hilversum in Gesprek Extra
met Frits van Exter
16:15 Pavarotti
16:40 Dolor y gloria
17:00 DUTCH MEDIA WEEK:
Official Secrets
18:35 Downton Abbey
19:00 Instinct
19:15 De spiegel
21:00 Ad Astra
21:15 Piranhas
21:30 A Rainy Day In New York

MA

30 SEPTEMBER

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

De Patrick
Piranhas
Downton Abbey
The Swallows of Kabul
Dolor y gloria
A Rainy Day In New York
The Last Male on Earth
Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
Dolor y gloria
Downton Abbey
Ad Astra
Volver
De Patrick

MA

7 OKTOBER

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

Instinct
After the Wedding
Downton Abbey
De Patrick
Pavarotti
De spiegel
CatVideoFest 2019
Pavarotti
Downton Abbey
Instinct
Dolor y gloria
Ad Astra
After the Wedding

DI

1 OKTOBER

DI

8 OKTOBER

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

De jeugd van Ivan
Dolor y gloria
Downton Abbey
A Rainy Day In New York
Celle que vous croyez
Ad Astra
Arts in Cinema:
Van Gogh & Japan
De Patrick
Downton Abbey
The Swallows of Kabul
Dolor y gloria
Ad Astra
Piranhas

13:30
13:45
15:35
16:05
16:25
18:20
18:45
19:00
20:20

18:45
19:00
20:20
21:00
21:25

18:45
19:00
19:15
20:45
21:00
21:25

WO

2 OKTOBER

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

Thomas de Stoomlocomotief*
Kapsalon Romy
Downton Abbey
Dolor y gloria
De Patrick
Piranhas
A Rainy Day In New York
Dolor y gloria
Downton Abbey
Instinct
Roger Waters: Us + Them
Ad Astra
De Patrick

Instinct
Pavarotti
Dolor y gloria
After the Wedding
Piranhas
De Patrick
Dolor y gloria
Downton Abbey
Movies that Matter:
The Feminister
21:00 Ad Astra
21:25 Instinct

WO

9 OKTOBER

13:30 Shaun het Schaap:
Het Ruimteschaap
13:45 After the Wedding
14:00 Downton Abbey
15:30 De Patrick
16:00 Pavarotti
16:25 Ad Astra
17:30 Instinct
20:15

Filmfestival Hilversum
(9 t/m 13 oktober)
met openingsfilm:
Parasite



 

 

Hilversum | ’s-Gravenland

PORTRET- & FAMILIEFOTOGRAFIE

www.fotofrankmoll.nl

035-623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

