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HILVERSUM BEZET EN 
BEVRIJD, 1940-1945

‘Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945’ is een film die een 

indrukwekkend beeld geeft van het dagelijkse leven in Hil-

versum tijdens de Duitse bezetting. Speciale aandacht krijgt 

de uitbundige wijze waarop de inwoners in mei 1945 hun 

bevrijders verwelkomen. 

De film bevat nooit eerder vertoonde filmbeelden, die 

werden opgenomen door Theo Uden Masman, de oprichter 

en leider van de bigband The Ramblers. Zijn opnames lagen 

jaren op zolder en zijn onlangs weer tevoorschijn gekomen. 

Ze tonen hoe de Hilversummers de oorlog doorkomen. Bij 

gebrek aan benzine spannen ze paarden voor hun auto’s. En 

in de bossen kappen zij bomen voor brandhout. Maar ook zijn 

er fragmenten te zien uit de Polygoonjournaals. Die leggen 

de nadruk op de ‘weldaden’ van de NSB. Na vijf jaar komt er 

een einde aan de bezetting en vieren de Hilversummers feest. 

De Canadese bevrijders in het Corversbos delen hun voedsel 

met de hongerige Hilversumse jeugd.

‘Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945’ is een productie 

van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk.

 

CADEAUMAAND!
Wauw, de stroom aan fijne, mooie en sterke nieuwe films 

gaat maar door. Heb je Oscarwinnaar ‘Drive My Car’, ‘Madres 

Paralelas’, ‘The Duke’ of ‘Silence of the Tides’ nog niet gezien? 

Haast je dan, want vele nieuwe titels dienen zich deze april 

namelijk aan. En ze eisen allemaal een plekje op een van onze 

drie doeken. Zo is Oscarwinnaar Asghar Farhadi na ‘Todos Lo 

Saben’ terug met het intrigerende ‘A Hero’. Met ‘Along The 

Way’ en ‘Met Mes’ staan er twee sterke, nieuwe en originele 

Nederlandse films op het programma. Ook genoten wij alvast 

enorm van het überromantische ‘What Do We See When We 

Look at The Sky?’ En een film die je deze maand in ieder geval 

niet mag missen is het aangrijpende ‘L’Ēvénement’, de winnaar 

Beste Film van het Filmfestival van Venetië. 

Ook is er deze maand veel ruimte voor muziek. Zo komt 

Rinus Gerritsen, bassist van The Golden Earring, langs in Behind 

the Music. We vertonen nieuwe documentaires over The Sparks 

Brothers, A-ha en Ennio Morricone. En ook staan La Traviata 

en de Matthäus-Passion op het programma. 

Heb je geen zin om te kiezen en wil je het allemaal 

zien? Overweeg dan de aanschaf van een Cinevillepas! Nu 

is hét moment. Niet alleen kun je met een Cinevillepas voor 

slechts 21,- onbeperkt bij ons en nog eens meer dan andere  

40 filmtheaters onbeperkt naar de film; de hele maand april 

mag je als pashouder zelfs zo vaak als je wilt gratis iemand 

meenemen! Ook krijgen jullie beiden vooraf aan de film een 

gratis drankje. 

Voor nu: laat je inspireren door de vele tips in dit maand-

magazine. Mocht je een filmbezoek willen plannen: op de 

achterzijde staat een hele rij vertoningen waar je nu alvast 

kaartjes voor kunt kopen.

Geniet!

Luc Freijer, Programmeur

Nederland, 2022 65 min. Productie en regie Ed van 

Mensch, Pieter Hoogenraad, Rients Slippens en Johan 

Commu Vanaf 17 april
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Tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farha-

di keerde (na ‘Todos Lo Saben’) voor ‘A 

Hero’ terug naar Iran. Met ‘A Separation’ 

en ‘The Salesman’ bewees hij morele en 

maatschappelijke vragen op ingenieuze 

wijze te kunnen verbinden om een intri-

gerend en spannend verhaal te vertellen. 

Ook in ‘A Hero’ neemt hij een eenvoudig 

gegeven om te laten zien dat niets zo 

simpel is als het lijkt. 

Rahim zit in de gevangenis wegens 

een schuld die hij niet kan terugbetalen. 

Tijdens een verlof loopt het plan om zijn 

schuld te kunnen voldoen niet zoals ge-

pland, maar het levert hem onverwacht 

grote bekendheid op. Bij zijn poging om 

zijn reputatie in ere te herstellen groeit 

Rahim uit tot lokale held, maar de mis-

verstanden stapelen zich op en zijn vrij-

heid lijkt verder weg dan ooit. ‘A Hero’ 

won de Grand Prix op het Filmfestival 

van Cannes en was de Iraanse inzending 

voor de Oscars.

Frankrijk, 1963. Anne is een jonge, intelligente vrouw met een mooie toekomst voor 

zich. Haar thuissituatie is weliswaar moeilijk, maar als goede studente lijkt ze zich 

van haar sociale afkomst los te wrikken. Haar droom om haar studie af te maken 

spat uiteen als ze onverwachts zwanger raakt. Het hele leven dat ze voor zichzelf 

uitgetekend had voor haar ogen lijkt te verkruimelen  .

Terwijl haar eindexamens naderen besluit Anne het heft in eigen handen te ne-

men. Ook al loopt ze het risico hiervoor 

in de gevangenis te belanden.

‘L’événement’ – gebaseerd op de 

gelijknamige autobiografische roman 

van Annie Ernaux (Het Voorval) – is een 

pakkende en spannende film die lang 

blijft nazinderen, vooral door de ijzer-

sterke en indrukwekkende vertolking van 

het jonge Frans-Roemeense supertalent 

Anamaria Vartolomei. En hoewel het 

verhaal zich afspeelt in het Frankrijk van 

de jaren ’60, is de thematiek helaas nog 

altijd razend actueel. 

Bekroond met de Gouden Leeuw 

voor Beste Film op het Festival van 

Venetië. 

Frankrijk, 2021 100 min.  

Regie Audrey Diwan Met Anamaria 

Vartolomei, Sandrine Bonnaire 

3at Vanaf 21 april 
 
Voorpremère:  

woensdag 20 april 20.30

Iran, 2021 127 min. Regie Asghar Farhadi Met Amir Jadidi, Fereshteh Sadre 

Orafaiy, Mohsen Tanabandeh 2g Vanaf 14 april

L’ÉVÉNEMENT

A HERO
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In de ochtend van 20 januari 1942 

vindt in villa Marlier aan de oevers van 

de Wannsee in Berlijn een conferentie 

plaats met vooraanstaande leden van het 

naziregime. Op uitnodiging van nazilei-

der Reinhard Heydrich zijn vijftien hoge 

ambtenaren aanwezig om te praten over 

de “Endlösung”, de definitieve oplossing 

voor het Jodenvraagstuk. 

Het enige onderwerp op de agenda 

die ochtend hoe de organisatie van de 

systematische massamoord op miljoe-

nen Joden kon worden georganiseerd. 

De bijeenkomst begon om 12.00 uur en 

duurde minder dan twee uur. 

‘Die Wannsee Konferenz’ is een his-

torisch drama naar de notulen en au-

thentieke bronnen over een onthutsende 

bijeenkomst die de aanzet geeft tot de 

uitvoering van de Holocaust...

Duitsland, 2021 108 min. Regie 

Matti Geschonneck  Met Fabian 

Busch, Jakob Diehl, Philip Hochmair 

4dt Vanaf 7 april

Eindelijk! Het vervolg op de eerste 

‘Downton Abbey’-speelfilm uit 2019 

waarin de familie Crawley en het Down-

ton-personeel een koninklijk bezoek 

kregen van de koning en koningin van 

Groot-Brittannië. De familie bereidt zich 

nu voor op een nieuw avontuur: een 

vakantie naar Frankrijk. Violet Crawley, 

de gravin van Grantham, is namelijk in 

bezit gekomen van een riante villa, die 

ze dankzij een oude jeugdliefde heeft 

kunnen bemachtigen. Zoals gewoonlijk 

komt een bezoek van de Crawleys met 

een hoop drama en zal niet alles op rol-

letjes lopen...

De geliefde acteurs uit de eerste film 

keren terug en de nieuwe cast bestaat 

uit o.a.Hugh Dancy, Laura Haddock, 

Nathalie Baye en Dominic West. Het 

script is geschreven door Downton cre-

ator en Academy-Award winnaar Julian 

Fellowes. 

Verenigd Koninkrijk 2021 Regie Simon Curtis Met Maggie Smith, Hugh 

Bonneville, Laura Carmichael, Joanne Froggatt Vanaf 28 april  

Voorpremière: woensdag 27 april 19.00

DIE WANNSEE DIE WANNSEE 
CONFERENZCONFERENZ

DOWNTON ABBEY: DOWNTON ABBEY: 
A NEW ERAA NEW ERA
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In Les Olympiades, een wijk in het 13e 

arrondissement van Parijs, ontmoeten 

we drie jonge vrouwen en een man. Ze 

staan midden in het leven als vrienden, 

soms geliefden, maar vaak als allebei. 

Emilie leert Camille kennen als ze op zoek 

moet naar een nieuwe huisgenoot. Ze 

kunnen het goed met elkaar vinden en 

worden meer dan vrienden. Nora is de 

vriendin van Camille, maar heeft moeite 

met intimiteit en voelt zich meer op haar 

gemak bij Amber Sweet die ze online 

heeft leren kennen. De jongeren ont-

dekken wat moderne liefde is, waarin 

vriendschap en liefhebben dichter bij 

elkaar liggen dan ooit. 

‘Les Olympiades is een bitterzoete 

stadssymfonie van Jacques Audiard 

(De Rouille et d’Os, Un Prohete). Céline 

Sciamma (Portrait de la Jeune Fille en 

Feu) schreef mee aan het scenario.

Een toevallige ontmoeting aan de poor-

ten van een school in Kutaisi in Georgië. 

Lisa en Giorgi komen elkaar tegen en 

er valt een boek op de grond. Duidelijk 

verdwaasd regelen ze een date zonder 

elkaar zelfs maar hun namen te hebben 

verteld. Het is liefde op het eerste gezicht 

en als betoverd beginnen de dingen tot 

leven te komen: de bewakingscamera 

wordt een boos oog, de regenpijp een 

orakel, ze sluiten hun ogen en - pong! 

de geliefden zijn vervloekt, veroordeeld 

om de volgende dag heel anders wakker 

te worden. 

Maar het is juist dit bovennatuurlijke 

obstakel van hun ontmoeting dat hun 

toegangsbewijs wordt tot een wereld 

die volledig wordt geregeerd door de 

magie van het alledaagse. Enerzijds is het 

een sprookje over geliefden die worden 

geteisterd door een mysterieuze vloek. 

Anderzijds is het een ontspannen, me-

anderende evocatie van het leven in de 

Georgische provinciestad Kutaisi. Een 

combinatie van romantische lyriek, ce-

rebrale ironie en een vleugje magisch 

‘Les Olympiades’ is gebaseerd op een aantal graphic stories van cartoonist en 

illustrator Adrian Tomine.

Frankrijk, 2021 104 min. Regie Jacques Audiard Met Noémie Merlant, 

Makita Samba, Lucie Zhang 5sth Vanaf 28 april

realisme. En dat alles gedrenkt in een verrukkelijk, vaal kleurenpalet.

Net als in zijn vorige film ‘Let the Summer Never Come Again’, is het de poëzie van 

de doelloosheid die regisseur Alexandre Koberidze in staat stelt om in de film alles 

zichtbaar en voelbaar te maken van hetgeen we zelden waarnemen in de realiteit van 

ons dagelijks leven. De sprookjesachtige beelden doen denken aan de ontspannen 

alledaagse schoonheid van de nonchalante sensualiteit van de jeugd en de zomer.

Georgië, Duitsland, 2021 150 min. Regie Alexandre Koberidze Met Giorgi 

Ambroladze, Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze 1 Vanaf 21 april

LES LES 
OLYMPIADESOLYMPIADES

WHAT DO WHAT DO 
WE SEE WE SEE 
WHEN WE WHEN WE 
LOOK AT LOOK AT 
THE SKY?THE SKY?
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Familie en vrienden van Claudio en Carmela komen samen om 

de achttiende verjaardag te vieren van hun oudste dochter 

Giulia. Er is een gezonde rivaliteit op de dansvloer tussen de 

jarige en haar vijftienjarige zus Chiara. Op het vrolijke feest is de 

hechte familie in een uitstekend humeur. Maar alles verandert 

de volgende dag wanneer Claudio’s auto wordt opgeblazen 

en hij verdwijnt. De familie zwijgt, maar Chiara wil koste wat 

kost weten wat er is gebeurd. Wanneer ze geheimen begint 

te ontrafelen over de banden van haar vader met de maffia, 

wordt ze gedwongen te beslissen wat voor toekomst ze voor 

zichzelf wil. 

Met het spannende Italiaanse familiedrama ‘A Chiara’ geeft 

regisseur Jonas Carpignano een originele kijk op het maffia-ge-

nre door de ogen van een vijftienjarig meisje. De film is het 

laatste deel van Carpignano’s veelgeprezen Calabrië-trilogie.

Een ode aan filmliefde! Tijdens de Chinese Culturele Revolutie 

ontsnapt een gevangene uit zijn werkkamp om een bepaald 

bioscoopjournaal te kunnen zien, maar het is juist die ene 

filmrol die een weesmeisje heeft gestolen. Ondertussen wacht 

een dorp vol smart op het begin van de filmvertoning. 

De langverwachte nieuwe film van Zhang Yimou, bekend van 

kleurrijke meesterwerken als ‘Raise the Red Lantern’ en ‘House 

of Flying Daggers’, werd genomineerd voor de Gouden Beer 

in Berlijn. Dit ontroerende drama, dat zich in haast getekend 

woestijnlandschap voltrekt en gevuld is met Zhangs karakteris-

tieke flitsen van humor, laat zien hoe cinema ons kan inspireren.

China, Hong Kong, 2021 103 min. Regie Zhang Yimou 

Met Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei 4gt Vanaf 7 april  

Voorpremière: woensdag 6 april 18.40

In de animatiefilm ‘Waar is Anne Frank’ laat Israelische film-

maker Ari Folman (‘Waltz with Bashir’) zien hoe Anne Frank 

voortleeft in Amsterdam en vraagt hij zich af of we wat van 

haar geleerd hebben. Verleden en heden komen op indruk-

wekkende wijze geanimeerd tot leven. 

Kitty, de denkbeeldige vriendin van Anne Frank aan wie zij 

haar dagboekbrieven schreef, is op mysterieuze wijze tot leven 

gekomen in het Achterhuis. Kitty vraagt zich af waar Anne is, 

neemt het dagboek mee en gaat op onderzoek uit. Verbijsterd 

ontdekt Kitty dat Anne overal en nergens is. In dit Europa, dat 

worstelt met nieuwe uitdagingen, vindt Kitty een manier om 

de boodschap van Anne opnieuw betekenis te geven. ‘Waar 

is Anne Frank’ is hartverwarmend en confronterend tegelijk. 

De film ging op het filmfestival van Cannes in wereldpremière, 

werd door de European Film Awards genomineerd voor Beste 

Animatiefilm.

Italië, 2021 121 min. Regie Jonas Carpignano  

Met Claudio Rotolo, Swami Rotolo, Grecia Rotolo 

3at Vanaf 7 april

Frankijk, 2021 99 min. Regie Ari Folman 3a 
Vanaf 7 april

A CHIARAA CHIARA

ONE SECOND

WAAR IS WAAR IS 
ANNE FRANKANNE FRANK
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ALONG 
THE WAY

Op de grens van Turkije en Iran raken 

de 19-jarige Afghaanse tweelingzussen 

Zahra en Fatima hun familie kwijt. Om 

te overleven in een vijandige wereld van 

mensensmokkelaars en drugsdealers 

komen zij voor keuzes en dilemma’s te 

staan die hun symbiotische relatie en 

geweten zwaar op de proef stellen.

‘Along the Way’ is het roerende 

verhaal van twee vluchtelingen die Fort 

Europa proberen te bereiken. De film 

vond zijn kiem in het vrijwilligerswerk 

dat filmmaker Mijke de Jong (‘Layla M’, 

‘God Only Knows’) deed in het beruch-

te vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, 

waar ze de Afghaanse tweeling Nahid 

en Malihe ontmoette. Geraakt door hun 

MET MES
Spelshowpresentatrice Eveline wil een 

zinvoller leven. Yousef wil net zo’n 

gave zonnebril als zijn klasgenoten. 

Hun paden kruisen wanneer Yousef, 

aangemoedigd door zijn vrienden, de 

gloednieuwe videocamera van Eveline 

pikt om te ruilen tegen een zonnebril. 

Bij haar aangifte verklaart Eveline onder 

druk dat ze met een mes is bedreigd. Wat 

een leugentje om bestwil lijkt, veroor-

zaakt een kettingreactie aan gevolgen. 

Het stempel ‘met mes’ poets je immers 

niet gauw weg.

Na ‘Prins’ en ‘Goldie’ is ‘Met Mes’ 

de derde speelfilm van Sam de Jong. 

‘Met Mes’ is zowel een media-satire als 

een tragedie over de menselijke aard, 

verhaal, ambities en talent besloot De Jong met de zussen samen te werken. Het 

resultaat is een aangrijpende en krachtige film over de ervaringen twee zussen, die 

met vindingrijkheid en mentale veerkracht hun dromen achternajagen.

Nederland, 2022 80 min. Regie Mijke de Jong Met Malihe Rezaie, Nahid 

Rezaie, Sina Nazari 3a Vanaf 14 april

in een visueel overdonderende stijl. ‘Met Mes’ is geselecteerd voor de IFFR Tiger 

Competition.

Nederland, 2021 79 min. Regie Sam de Jong Met Hadewych Minis, 

Shahine El-Hamus, Gijs Naber  4at Vanaf 14 april

KIJK ONS première: vrijdag 9 april 21.30
Kijk Ons, hét label voor artistieke films van eigen bodem, is terug! Op 9 april organiseren we samen 

met het Movies that Matter Festival 2022 de première van Met Mes.  

We maken er die avond een nineties feestje van – geheel in stijl van de film – met voor iedereen 

een welkomsdrankje.
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VS, VK, 2020 82 min. Regie Jerry Rothwell 1  
Vanaf 7 april

Nederland, VK, 2021 69 min. Regie Bianca Stigter 1 

Vanaf 7 april

Wanneer de jonge Joodse Helena Citron in 1942 naar  

Auschwitz wordt gedeporteerd, begint een onwaarschijnlijke 

romance tussen haar en Franz Wunsch, een hoge SS-officier. 

Dertig jaar na haar bevrijding uit het kamp ontvangt Helena 

een brief van de echtgenote van Wunsch waarin ze Helena 

smeekt om voor hem te komen getuigen in zijn rechtszaak. 

Geconfronteerd met een onmogelijke beslissing, moet Helena 

kiezen. Zal ze de man helpen die zoveel levens heeft verwoest, 

maar wel de hare heeft gespaard? De documentaire ‘Love It 

Was Not’ is het tragische liefdesverhaal van een gevangene 

en haar ontvoerder.

Israël, 2020 83 min. Regie Maya Sarfaty 3at 

Vanaf 28 april

In 2007 schreef de destijds 13-jarige Naoki Higashida uit 

Japan de bestseller ‘The Reason I Jump’ waarmee hij een 

inkijkje gaf in zijn belevingswereld als niet-sprekend kind 

met autisme. Met de gelijknamige documentaire gebruikt de 

bekroonde filmmaker Jerry Rothwell de kracht van cinema om 

deze intense zintuiglijke werelden te verbeelden. Het leverde 

intieme portretten op van vijf opmerkelijke niet-sprekende 

autistische jongeren uit diverse werelddelen. Jonge mensen 

die de werkelijkheid op uiteen lopende manieren ervaren en 

geleerd hebben om zich toch te kunnen uiten, met hulp van 

vrienden en familie. 

De rake scènes maken indruk, openen de ogen en vallen 

vaak samen met de woorden van Naoki’s boek. In een maal-

stroom van gedachten, gevoelens, impulsen en herinneringen 

beseft hij geleidelijk steeds meer wat zijn autisme voor hem 

betekent, hoe zijn perceptie verschilt van die van anderen en 

waarom hij doet zoals hij doet.

De in 1938 door David Kurtz geschoten amateurfilm toont de 

Joodse inwoners van een stadje in Polen en probeert het einde 

daarvan uit te stellen. Zolang we kijken is de geschiedenis nog 

niet voorbij. De beelden, voornamelijk in kleur, duren slechts 

een paar minuten. Dit is het enige bewegende beeldmateriaal 

dat bekend is van de Joodse inwoners van Nasielsk van voor de 

Holocaust. Wat vertellen de beelden over hen? Welke verhalen 

zitten in het celluloid verborgen? 

Het materiaal is vol verbeelding gemonteerd om een film 

te creëren die meer dan een uur duurt. Verschillende stem-

men versterken de beelden. Schrijver Glenn Kurtz, kleinzoon 

van David Kurtz, deelt zijn indrukwekkende kennis van het 

materiaal. Maurice Chandler, die als jongen in de film voor-

komt, haalt herinneringen op. Actrice Helena Bonham Carter 

verhaalt het filmessay.

LOVE ITLOVE IT
WAS NOTWAS NOT

THE REASON THE REASON 
I JUMPI JUMP

THREE MINUTES – THREE MINUTES – 
A LENGTHENINGA LENGTHENING
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KLASSIEKER: 
DEATH IN VENICE

Componist Gustav Aschenbach (Dirk Bogarde) reist naar 

Venetië om er tot rust te komen. Hij lijkt een gereserveerde, 

beschaafde man. Maar wanneer hij iemand ziet die zijn gehei-

me passie aanwakkert, luidt deze obsessie zijn ondergang in. 

Regisseur Luchino Visconti verfilmt de klassieke roman van 

Thomas Mann tot een adembenemend poëtisch meesterwerk. 

Net zoals Aschenbach laat Visconti zich kennen als een geobse-

deerd artiest. Zijn sfeervolle films weten niet alleen perfect een 

tijdskader te schetsen, maar verbergen onder het schijnbaar 

vredige oppervlak altijd hoog oplaaiende emoties. ‘Death in 

Venice’, met muziek van Gustav Mahler en een bijzondere 

vertolking van Dirk Bogarde, is dan Visconti op zijn best.

THE MOST 
BEAUTIFUL BOY 

IN THE WORLD
In 1970 reist Luchino Visconti door Europa op zoek naar de 

perfecte jongen om volmaakte schoonheid te belichamen in 

zijn filmbewerking van Thomas Mann’s Death in Venice. In 

Stockholm ontdekt hij de Zweedse Björn Andrésen, een ver-

legen jongen van vijftien die op slag internationaal beroemd 

wordt en een korte maar intense periode van zijn turbulente 

jeugd doorbrengt tussen het Lido in Venetië, Londen, het 

filmfestival in Cannes en het verre Japan.

Vijftig jaar na de première van ‘Death in Venice’ neemt 

Björn ons mee op een bijzondere reis langs persoonlijke her-

inneringen, filmgeschiedenis, magie en tragiek, in wellicht de 

laatste poging om eindelijk zijn leven weer op de rails te krijgen.

THE LOST 
LEONARDO

‘The Lost Leonardo’ is een fascinerend verhaal over duurste 

schilderij ooit verkocht. In 2005 trekt een olieverfpaneel met 

een afbeelding van Christus de aandacht van twee kunsthan-

delaren. Achter de slordige restauratie menen ze de hand 

van een meester te zien. Voor 1157 dollar kopen ze het werk 

op. Binnen twaalf jaar is het 450 miljoen dollar waard. Een 

onthullende en spannende documentaire over de wereld 

van de kunsthandel en de verborgen belangen van machtige 

kunstinstellingen, politici en de rijksten der aarde.

Denemarken, Frankrijk, 2021 96 min. Regie Andreas 

Koefoed 1 Nu te zien

Italië, 1971 130 min. Regie Luchino Visconti Met Dirk 

Bogarde, Björn Andrésen, Romolo Valli, Silvana Mangano 

2a Vanaf 21 april

Zweden, 2021 94 min. Regie Kristina Lindström, 

Kristian Petri 1 Vanaf 21 april
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In deze imposante documentaire nemen grootheden uit de 

film- en muziekwereld, maar ook de maestro Ennio Morricone 

zelf, ons mee door zijn bewogen leven. Hoe hij als jongetje 

trompet moest leren spelen in de voetsporen van zijn vader. 

Zijn eerste succes als voormalig schoolvriend Sergio Leone hem 

in 1964 vraagt muziek te schrijven voor ‘A Fistful of Dollars’. 

Het begin van een carrière die onvergetelijke scores opleverde 

voor films als ‘The Good The Bad and The Ugly’, ‘Once upon 

a Time in the West’, ‘The Untouchables’ van Brian De Palma 

en ‘Cinema Paradiso’ van Giuseppe Tornatore. 

Tornatore, voor wie Ennio ook alle muziek verzorgde, reisde 

voor deze documentaire vijf jaar over de hele wereld en sprak 

met onder meer Wong Kar Wai, Bernardo Bertolucci, Quentin 

Tarantino, Clint Eastwood en Bruce Springsteen. Tegelijk krijgen 

we een inkijkje in het leven van Ennio, die zich lang schaamde 

dat hij muziek schreef voor films. In 2007 kreeg hij pas erken-

ning met een ere-Oscar “voor zijn grandioze en veelzijdige 

bijdragen aan de kunst van de filmmuziek.” ‘Ennio Morricone 

overleed in 2020 en liet meer dan 500 composities na voor 

Hoe kan een rockband tegelijkertijd succesvol, ondergewaar-

deerd én enorm invloedrijk zijn en toch door velen over het 

hoofd worden gezien? Maak een muzikale reis met de broers 

Ron en Russell Mael door vijf bizarre en bijzondere decennia 

van Sparks: de favoriete band van jouw favoriete band. ‘The 

Sparks Brothers is de nieuwe documentaire van regisseur 

Edgar Wright (‘Baby Driver’, ‘Shaun of the Dead’, ‘Hot Fuzz’).

VS, Engeland 2021 140 min. Regie Edgar Wright Met 

Tony Visconti, Giorgio Moroder, Björk, Fle, Duran Duran, 

New Order en vele anderen 2gt Vanaf 14 april

‘Take on Me is een van die nummers die nog steeds tot in 

de uithoeken van de kleinste karaokezalen gezongen wordt. 

De hit betekende de wereldwijde doorbraak van a-ha. Een 

droom die de bandleden al van kinds af aan hadden, maar 

onbereikbaar leek voor een kleine band uit Noorwegen in 

de jaren ’70. Het succes van a-ha veranderde jongens in één 

klap in tieneridolen, terwijl ze misschien zelf liever als serieuze 

rocksterren gezien werden. 35 jaar later treden de mannen, nu 

allemaal in de vijftig, nog steeds op. Op de nog altijd overvolle 

zalen en gillende fans na, is er echter een hoop veranderd. De 

relatie tussen de drie is stroef, maar waarom? 

‘a-ha the Movie laat zien wat het supersterrendom met 

levens doet. Een inkijkje in het leven van een band, die over-

duidelijk meer was dan een one-time wonder. Een film over 

goede muziek, grote ambities, gebroken vriendschappen en 

– heel misschien, zelfs vergiffenis.

film en TV, meer dan 100 klassieke werken en verkocht meer 

dan 70 miljoen platen tijdens zijn 70-jarige carrière.

Italië, 2021 151 min. Regie Giuseppe Tornatore Met 

Ennio Morricone, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, 

Hans Zimmer Vanaf 21 april

Noorwegen, Duitsland 2021 109 min. Met Thomas 

Robsahm, Aslaug Holm Vanaf 28 april

ENNIOENNIO

A-HA : A-HA : 
THE THE 
MOVIEMOVIE

THE THE 
SPA R KS SPA R KS 
BROT HER SBROT HER S
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Het leven van radiojournalist Johnny 

(Joaquin Phoenix) is vrij onbezorgd, tot 

zijn zus Viv hem vraagt op haar negen-

jarige zoontje Jesse te passen, terwijl zij 

voor diens vader moet zorgen. Wanneer 

Johnny zijn neefje onder zijn vleugels 

neemt tijdens een road trip van Los 

Angeles naar New York en New Orle-

ans, ontpopt Johnny zich tot een ware 

surrogaatvader, met alle angsten en 

verwondering die met het vaderschap 

gepaard gaan, en ontstaat er langzaam 

een unieke band tussen de twee.  

Joaquin Phoenix keert terug in zijn 

eerste filmrol sinds ‘Joker’ in dit in 

prachtig zwart-wit geschoten drama. 

Regisseur Mike Mills (‘20th Century Wo-

men’, ‘Beginners’) brengt met zijn derde 

film een tedere ode aan de generatie 

van de toekomst, en diegenen die hen 

opvoeden.

VS, 2021 108 min. Regie Mike 

Mills Met Joaquin Phoenix, Gaby 

Hoffmann 1t Nu te zien

De 23-jarige Rakel geniet van haar on-

bezorgde leven en woont samen met 

een vriendin. Ze tekent strips, houdt 

van feestjes, drank en drugs en heeft 

regelmatig een onenightstand. Na aan-

dringen van haar huisgenoot doet Rakel 

een zwangerschapstest en blijkt ze al 

zes maanden zwanger te zijn van een 

scharrel, terwijl ze net begint te daten 

met de judoleraar. 

Moeder worden stond niet op Rakels 

bucketlist en aangezien abortus geen 

optie meer is, moet ze gaan kiezen tus-

sen haar oude vertrouwde leventje en 

de door haar omgedoopte Ninjababy, 

die haar steeds meer begint te kwellen 

wanneer hij in haar verbeelding tot le-

ven komt. 

‘Ninjababy’ is een grappig en onge-

polijst Noors drama van regisseur Yngvild 

Sve Flikke. De film is gebaseerd op de 

graphic novel Fallteknik (Valtechniek) 

van Inga H. Saetre, die voor de film ani-

maties maakte waardoor Ninjababy een komisch bijpersonage wordt. De film mocht 

al meerdere prijzen in ontvangst nemen en was in Nederland vorig jaar al te zien 

bij Film by the Sea als openingsfilm en op het Leiden International Film festival.

Noorwegen, 2021 103 min. Regie Yngvild Sve Flikke Met Arthur Berning, 

Kristine Thorp 4st Vanaf 21 april

NINJABABY

C’MON 
C’MON
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2022 is het jaar waarin koningin Elizabeth 70 jaar op de Britse 

troon zit: een historische mijlpaal. De documentaire ‘Elizabeth 

is een bijzondere, grappige en soms zelfs ondeugende viering 

van de langstzittende monarch ooit. Aan de hand van uniek 

archiefmateriaal, recente beelden en home video’s van het 

publiek volgen we The Queen vanaf haar jonge jaren, tot aan 

het media-icoon dat ze vandaag de dag geworden is. 

‘Elizabeth’ is tevens de allerlaatste film van regisseur Roger 

Michell (‘Notting Hill’), die in 2021 overleed. Momenteel draai-

en wij ook zijn film’The Duke’. ‘Elizabeth’ gaat op donderdag 

21 april, als Queen Elizabeth 96 wordt, officieel in Nederland 

in première.

Verenigd Koninkrijk 2022 90 min. Regie Roger 

Michell 1 Vanaf 21 april

Shabu (14) is een lieve, creatieve en street smart jongen uit 

Rotterdam-Zuid. Nadat hij tijdens een joyride de auto van zijn 

oma total loss rijdt, is zijn hele familie boos op hem. Hij heeft 

een zomer de tijd om het goed te maken, voordat zijn oma 

weer terugkomt van vakantie in Suriname. Zijn moeder stelt 

voor dat hij ijslolly’s gaat verkopen om met de opbrengsten 

de schade te betalen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. 

Dus bedenkt hij een andere oplossing waarbij hij de aantrek-

kelijke zaken van de zwoele zomer, zijn muzikale talent én geld 

verdienen kan combineren. Zou het lukken om zijn familie, 

maar vooral zijn oma, weer trots te maken? 

“Ik ben een kleine jongen uit Peperklip”, omschrijft Shabu 

zichzelf, waarbij hij verwijst naar het beroemde (en beruchte) 

gebouw in Rotterdam-Zuid waarin hij opgroeit. Het levendige 

verhaal en de speelse montage van de film zetten de tegen-

stellingen van het puberleven extra aan: ongepolijst als het 

leven rauw is, en een beetje opgepoetst wanneer het moet 

‘Writing with Fire’ – genomineerd voor de Oscar Beste Docu-

mentaire - volgt het verhaal de vrouwen van Khabar Lahariya, 

het enige nieuwsplatform in heel India die volledig wordt 

gerund door vrouwen uit de voormalige Dalit, de laagste kaste 

in het land. In een nieuwslandschap dat volledig wordt gedo-

mineerd door mannen uit de elite, doorbreken hoofdredacteur 

Meera en haar hechte team aan journalisten – gewapend met 

alleen hun smartphones – conventies, zowel aan de frontlinies 

als binnen de grenzen van hun eigen huis. 

Het is een actuele en inspirerende documentaire over 

vrouwelijke journalisten die elkaar ondersteunen om zo te 

herdefiniëren wat het betekent om krachtig te zijn in een 

samenleving die tegen hen lijkt te zijn.

blinken. Een grappige en ontroerende film over een jongen 

die groter lijkt dan hij is, en over verantwoordelijkheid nemen 

voor je daden.

Nederland, 2021 75 min. Regie Shamira Raphaëla 

1t Vanaf 28 april

 

India, 2021 94 min. Regie Sushmit Ghosh, Rintu 

Thomas 4a Nu te zien

SHABUSHABU

ELIZABETHELIZABETH

WRITING WRITING 
WITH FIREWITH FIRE
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Speciale vertoning als onderdeel van Mo-

vies that Matter in samenwerking met 

Amnesty Hilversum. Movies that Mat-

ter on Tour is een landelijk film-en-de-

bat-programma van Movies that Matter 

i.s.m. Amnesty International waar bij elke 

film een mensenrechtenkwestie aan de 

orde komt.

 ‘Wij Praten Niet’ van filmmaker Marjo-

lein Busstra is een intrigerende documen-

taire van diepgaande gesprekken tussen 

therapeuten en jongeren die verstrikt 

zijn geraakt in het complexe netwerk 

van seksueel overschrijdend gedrag en 

uitbuiting. De film neemt ons mee in de 

innerlijke strijd van vier personages die 

proberen te breken met hun voormalige 

wereld, waar ze – de één meer dan de ander – maar moeilijk van los kunnen komen.

Gastspreker op deze avond is Joanneke Buntsma, programmaleider Seksualiteit 

bij Qpido. Zij is nauw betrokken geweest bij de film. Buntsma zal na afloop een 

nagesprek leiden.

Nederland, 2021 70 min. Regie Marjolein Busstra  

Maandag 11 april, 20.15 uur

Het Zwanenmeer
Dit klassieke sprookje beeldt de strijd 

uit tussen goed en kwaad en de poging 

om alles met liefde te overwinnen. De 

magie van de meren, bossen en paleizen 

wordt tot leven gebracht met schitte-

rende ontwerpen van John Macfarlane 

en een sublieme partituur van Tsjaikov-

ski. De weelderige productie van ‘Het 

Zwanenmeer’ van het Royal Ballet keert 

terug op het podium van het Royal Ope-

ra House nadat de heropleving in 2020 

werd onderbroken door de sluiting van 

de theaters door de pandemie. Het or-

kest is het Royal Opera House.

Live vanuit Londen: 

donderdag 19 mei 20.15 uur

La Traviata
Het 19e-eeuws Parijs is een plek vol 

contrasten: passie en oppervlakkigheid, 

liefde en lust, leven en dood. Courtisane 

Violetta zingt enkele van Verdi’s meest 

gelauwerde aria’s, waaronder het vrolijke 

‘Sempre libera’, bij haar aangrijpende en 

gepassioneerde ontmoetingen met Alf-

redo en Germont. Richard Eyres produc-

tie voor de Royal Opera vierde onlangs 

25 jaar op het podium van het Royal 

Opera House en keert dit jaar terug met 

de bejubelde operaster Pretty Yende als 

Violetta. Het koor is van de Royal Opera 

en het orkest van het Royal Opera House.

Live vanuit Londen: 

woensdag 13 april 19.45 uuril

Beleef geweldige opera- en balletvoor-

stellingen live vanuit het Royal Opera 

House in Londen… Gewoon vanaf onze 

pluche stoelen! Er staan nog twee voor-

stellingen van deze reeks gepland. Kaart-

jes voor deze voorstellingen zijn €17,50 

en inclusief een glaasje bubbels van het 

huis! Cineville pashouders betalen een 

toeslag van € 6,50 

ROYAL
OPERA
HOUSE

LIVE BALLET
& OPERA

WIJ PRATEN NIETWIJ PRATEN NIET
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BEHIND THE MUSIC
Filmvertoning van Behind the Music:  

60 jaar Golden Earring + Q&A met Rinus Gerritsen

In samenwerking met De Vorstin presenteert Filmtheater Hil-

versum ‘Behind the Music: Rinus over 60 jaar Golden Earring! 

Deze film verschaft een nooit eerder vertoonde inkijk in de 

geschiedenis van Nederlands grootste rockband ooit: Golden 

Earring. Na de filmvertoning volgt er een Q&A vragengesprek 

met bassist en grondlegger van de band: Rinus Gerritsen.

Zondag 3 april 14.00 uur Kaartjes zijn € 12,50

DE MATTHÄUS PASSION
De complete uitvoering van Reinbert de Leeuw

Pasen is in aantocht en daarom op veler verzoek weer bij ons 

te zien: de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Het is 

Cherry Duyns’ complete registratie van de aangrijpende uitvoe-

ring in De Nieuwe Kerk, gedirigeerd door Reinbert de Leeuw. 

Met solisten Joanne Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), 

Christopher Watson (tenor), Tomáš Král (bas), Andreas Wolf 

(Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland Baro-

que, het Nederlands Kamerkoor en het Roder Jongenskoor. 

Concertmeester: Judith Steenbrink.

Nederland 2017 178 min. Regie Cherry Duyns Te zien 

op zondag 3 april 10.30 en zaterdag 9 april 13.30

NICK CAVE: THIS MUCH 
I KNOW TO BE TRUE 

De nieuwe documentaire ‘This Much I Know to be True’ van 

Andrew Dominik (‘The Assassination of Jesse James by the 

Coward Robert Ford’), met cinematografie van Robby Ryan 

(‘The Favourite’, ‘Marriage Story’), brengt de uitzonderlijk 

creatieve samenwerking tussen muzikanten Nick Cave en 

Warren Ellis prachtig in beeld. 

Opgenomen in de lente van 2021 in London en Brighton, 

aan de vooravond van hun tour in het Verenigd Koninkrijk, 

geven de beelden kleur aan hun laatste twee studioalbums 

‘Ghosteen’ (Nick Cave & the Bad Seeds) en ‘Carnage (Nick Cave 

& Warren Ellis). De film toont de eerste keer dat deze albums 

live worden opgevoerd en samen met achtergrondzangers en 

strijkkwartet brengen Cave en Ellis de nummers tot leven. Een 

bijzondere bijdrage komt van hun vriendin Marianne Faithfull, 

met wie zij in het verleden veelvuldig samenwerkten.

‘This Much I Know to be True’ sluit mooi aan op Dominik’s 

eerdere film ‘One More Time with Feeling’ (2016), met een 

hoofdrol voor de diepe, persoonlijke vriendschap tussen Nick 

Cave en Warren Ellis. Een glimp hiervan kon al worden opge-

vangen in Cave’s pseudo-documentaire ‘20.000 Days on Earth’ 

(2014). Deze nieuwe film geeft een belangrijk moment weer 

in de reis die Nick Cave en Warren Ellis afleggen. Een nieuwe 

optimistische fase, vastgelegd geheel in de geest van het duo.

Verenigd Koninkrijk, 2022 105 min. Regie Andrew 

Dominik 1t Te zien op woensdag 11 mei (20.30 

uur) en zondag 15 mei (15.45 uur)  

Kaartjes zijn €12,50

Ontbijt 
& Film
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Zondag 10 april en zondag 8 mei om 9.30 uur staan er weer 

heerlijke Ontbijt & Film-voorpremières gepland! In samen-

werking met onze vrienden van Your Coffee serveren we 

een heerlijk ontbijt met o.a. een croissant au beurre, een 

Schwarzwald Kaiser broodje met lekker beleg en yoghurt 

met fruit en home-made granola. Uiteraard voorzien van een 

lekkere koffie of thee naar keuze en een jus d’orange. Het 

ontbijt is vanaf 9.30 uur en de film start 10.30.Beter kan je 

zondagochtend niet beginnen!

Zondag 10 april 9.30 uur: 

ALI & AVA
Ali is een altijd goedgehumeurde en betrokken huisbaas. Wan-

neer hij een kind van één van zijn huurders van school haalt, 

biedt hij Ava, een in Ierland geboren lerares en alleenstaande 

moeder van vijf, een lift aan. Ze hebben meteen een klik door 

hun gedeelde liefde voor muziek, ook al verschilt de smaak 

van Ali met zijn voorkeur voor heftige Britse punk en hiphop 

met die van Ava. Er bloeit een relatie op die al snel wordt 

overschaduwd door de sporen van Ava’s eerdere relatie en 

het ineenstorten van het huwelijk van Ali. 

Regisseur Clio Barnard werd voor deze film geïnspireerd 

door mensen die zij ontmoette tijdens het maken van haar 

veelgeprezen speelfilms ‘The Arbor’ en ‘The Selfish Giant’. ‘Ali 

& Ava’ is een optimistische, romantische film die zich afspeelt 

in de sobere setting van de voormalige industriestad Bradford. 

De score met muziek, van The Specials en Bob Dylan tot recente 

club- en pophits, dragen bij aan de energieke sfeer van de film.

Engeland, 2021 95 min. Regie Clio Barnard  

Met Adeel Akhtar, Claire Rushbrook 4dt 

(vanaf 12 mei dagelijks te zien)

Moederdag zondag 8 mei 9.30 uur: 

MOTHERING SUNDAY
Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag. Dit is de dag waarop al 

het huispersoneel vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild 

is het dienstmeisje van de gegoede familie Nivens. De Nivens 

gaan die dag traditiegetrouw lunchen met de Sheringhams. 

Jane heeft zelf geen familie meer. Zij gebruikt de vrije dag om 

in het geheim haar minnaar Paul te ontmoeten. Hij is de zoon 

van de Sheringhams. De dag neemt een dramatische wending, 

maar Jane zal haar ervaringen gebruiken om uit te groeien tot 

een gevierd schrijfster. 

‘Mothering Sunday’ met Olivia Colman (‘The Father’), Josh 

O’Connor (‘The Crown’), en Colin Firth - werd geselecteerd 

voor het Filmfestival van Cannes. De film vertelt meer dan je 

ziet en vangt de emotie in magistrale beelden. 

Engeland, 2021 110 min. Regie Eva Husson  

Met Odessa Young, Olivia Colman, Josh O’Connor, Colin 

Firth 4st (vanaf 12 mei dagelijks te zien)

Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief ontbijt te koop. De prijs voor de film en het ontbijt is slechts € 19,50. Cineville 

pashouders betalen een toeslag van €8,50. 

Ontbijt 
& Film
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ARTS IN 
CINEMA 
Het kunstprogramma 
Arts in Cinema is terug! 

Vanaf 7 april te zien in deze reeks: 

EASTER IN ART

ARTS IN 
CINEMA 
SUNFLOWERS

met Bert Keizer
Dinsdag 19 april
Bert Keizer (1947) is arts en filosoof. In 

1994 verwierf hij landelijke bekendheid 

met de bestseller Het refrein is Hein - Le-

ven en sterven in een verpleeghuis. Hij 

schreef de succesvolle boeken Waar blijft de ziel? Onver-

klaarbaar bewoond’ en in januari verschijnt Leven en Werk 

van Ludwig Wittgenstein. Keizer is columnist van Trouw en 

van Medisch Contact.

Programma:

19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt 

Bert Keizer

20.30 - 21.00  uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van 

de boeken Bert keizer en signeren

21.00 uur: Vertoning  van Bert Keizers keuzefilm de klassieker 

‘West Side Story’ uit 1961.

met Frits Spits
Dinsdag 10 mei
Frits Spits (1948) is radiomaker en televi-

siepresentator van het eerste uur, winnaar 

van de Marconi Award (1996), de Groen-

man-taalprijs (1997) en de Zilveren Reismi-

crofoon (1999). In 2017 werd hij bovendien onderscheiden met 

de Gouden Harp voor zijn verdiensten als voorvechter voor de 

Nederlandse muziek. Ook in de boekenwereld speelt hij een toon-

aangevende rol. Onlangs verscheen van hem Mijn West Side Story.

Programma:

19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt 

Frits Spits

20.30 - 21.00  uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van 

de boeken Frits Spits en signeren

21.00 uur: Vertoning  van Frits Spits’ keuzefilm (deze maken 

we binnenkort bekend)

HILVERSUM IN GESPREK

Kaartjes voor alleen de talkshow zijn 10,-. Wil je ook de film bekijken, boek dan apart het kaartje voor de film erbij en kies de 

ticketsoort ‘In combinatie met Hilversum in Gesprek’. Het filmkaartje is dan 8,50 (ipv 10,50).

De Zonnebloemen van Vincent Van Gogh behoren tot zijn 

beroemdste werken en behoren tot de meest iconische schil-

derijen ter wereld. In een bijzondere tentoonstelling werpt 

het Van Gogh Museum een nieuwe, onthullende blik op de 

vijf openbare versies van de Zonnebloemen in een vaas. Ze 

zijn onmiddellijk herkenbaar, maar deze film gaat verder dan 

de oppervlakte en onderzoekt de vele vragen en mysteries 

waarmee deze werken zijn omringd.

 

Groot -Brittannië, 2021 85 min. Regie David 

Bickerstaff Vanaf 12 mei

Gefilmd op locatie in Jeruzalem, de Verenigde Staten en Euro-

pa, belicht de film de verschillende manieren waarop kunste-

naars – waaronder Caravaggio, Raphael, Leonardo, El Greco, 

Bosch, Rembrandt, Munch, Michelangelo en anderen – het 

Paasverhaal door de eeuwen heen hebben afgebeeld. Of je 

nu religieus bent of niet, deze buitengewone film vertelt niet 

alleen het mooiste verhaal ooit verteld, maar schetst via de 

allermooiste kunstwerken tevens een beeldende geschiedenis 

van onze beschaving.

Groot -Brittannië, 2019 85 min. Regie Phil Grabsky  

Vanaf 7 april
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IN FILMTHEATER HILVERSUM
ZONDAG 10 APRIL

Zondag 10 april doet de Popronde eindelijk Hilversum weer 

aan. De Popronde is  dus terug. Van 13.30 uur tot 22.30 uur zet 

de Popronde Hilversum op zijn kop met heel veel toffe shows! 

Wij hebben in onze blauwe zaal die dag 3 mooie optredens 

voor je op het programma staan! Zien we je dan?

SIGNE DØ 16.15 - 17:00 uur LE MOTAT 17:30 - 18.15 uur LOUPE 19:00 - 19:45 uur

Voor €5 euro koop je een passe-partout en mag je alle locaties 

bezoeken die je wilt. Kaarten zijn te kopen via www.popronde.

nl (niet in het filmtheater zelf!)

Voor meer info over de Popronde en alle deelnemende 

locaties: www.popronde.nl

Tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen (ook wel vastentijd 

of lijdenstijd genoemd) brengt Filmtheater Hilversum in sa-

menwerking met de Protestantse Gemeente Hilversum en de 

Oud-katholieke parochie Sint Vitus een cyclus met films over 

lijden en opoffering. De gekozen films hebben een link met 

de klassieke en theologische deugden Er zijn nog twee films 

te gaan in deze reeks.

The Eyes of Tammy Faye – Michael Showalter

Deugd: Verstandigheid – Prudentia Inleider: Annemiek Par-

mentier, pastor Sint Vitus a/h Melkpad

Dinsdag 5 april: 13.30 uur + 20.30

Ich Bin Dein Mensch (voorpremière) – Maria Schrader

Deugd: Liefde Inleider: nog onbekend, zie onze website

Dinsdag 5 april: 13.30 uur + 20.30

FILM & RELIGIE

De 22-jarige Victor woont met zijn grootmoeder in een Grieks 

kustplaatsje. Na haar plotselinge overlijden springt hij in een 

oude auto met als einddoel Beieren, waar zijn moeder woont. 

Op de veerboot naar Bari ontmoet hij Matthias. Victor zit niet 

echt op gezelschap te wachten, maar Matthias weet hem te 

verleiden een   lift te geven. De ogenschijnlijke tegenpolen 

worden op hun roadtrip uit hun comfortzone gehaald maar 

langzaam groeit ook de aantrekkingskracht.

Griekenland, Cyprus, Italië, 2021 81 min. Regie 

Stelios Kammitsis Met Vasilis Magouliotis, Anton Weil, 

Stella Fyrogeni 1t Te zien op maandag 18 april

GAY FILM NIGHTGAY FILM NIGHT
THE MAN WITH THE ANSWERS
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ADIEU  
MONSIEUR 

HAFFMANN
‘Adieu Monsieur Haffmann’ vertelt het verhaal over een Joodse 

juwelier die zijn winkel noodgedwongen door de oorlog aan 

zijn medewerker moet overdragen. De relatie met zijn mede-

werker en diens vrouw verandert op dramatische wijze als de 

juwelier zich door de Duitse bezetting onverhoopt in de kelder 

van zijn eigen winkel moet verschuilen.

‘Adieu Monsieur Haffmann’ is gebaseerd op een ge-

lijknamig toneelstuk, in 2016 geschreven door Jean-Phi-

lippe Daguerre en geïnspireerd op ware gebeurtenissen. 

Frankrijk, 2021 115 min. Regie Fred Cavayé  

Met Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau 

4gtd Vanaf 31 maart

Leuk nieuws voor Cineville pashouders: jullie mogen de hele 

maand april zo vaak als jullie willen gratis iemand meenemen 

naar de film. Ēn jullie deze hele maand (jij en je +1) vooraf aan 

ieder bezoek een gratis drankje halen aan de bar! (ook als je 

geen +1 meeneemt). 

Heb je nog geen Cineville-pas? Dan is dit dé uitgelezen kans 

om er een aan te schaffen. Je kijkt met een Cinevillepas on-

beperkt films voor slechts 21,- per maand. Interesse: www.

cineville.nl/pas of check onze site.

DRIVE MY CAR
Oscar Beste Internationale Film! Ingenieus drama over een 

Japanse weduwnaar die zijn hart uitstort bij een vrouwelijke 

taxichauffeur. Gebaseerd op het gelijknamige verhaal van 

schrijver Haruki Murakami.

Theaterregisseur Yûsuke Kafuku is gelukkig getrouwd met 

Oto tot het noodlot plotseling toeslaat. Overrompeld door het 

verdriet probeert Kafuku het geheim te begrijpen, dat hij vlak 

voor haar overlijden ontdekte. Twee jaar later accepteert de 

nog altijd rouwende Kafuku het aanbod om een toneelstuk te 

regisseren in Hiroshima. Zijn nieuwe werkgever heeft voor hem 

de perfecte, zeer bescheiden chauffeuse Misaki klaarstaan om 

hem tijdens zijn verblijf daar te vervoeren. Terwijl ze samen al 

rijdend tijd doorbrengen en elkaar steeds beter leren kennen, 

confronteert Kafuku het mysterie rondom zijn vrouw dat hem 

nog steeds achtervolgt.

Japan, 2021 179 min. Regie Ryûsuke Hamaguchi  

Met Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Masaki Okada 

4st Nu te zien

Cadeautje van CINEVILLE:  
neem heel april gratis iemand mee!

See all you can see met:

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

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

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

www.vhsnotarissen.nl

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

www.florisenco.nl
info@florisenco.nl

035-526 48 56
06-45 300 298

Judith: “Door dit werk heb ik weer collega’s en ben ik onder de mensen”

Judith Kortland begon tijdens de pandemie als vrijwilliger en is bijna niet anders 

gewend dan werken met coronamaatregelen. Toch geniet ze al ten volle van de 

werkzaamheden als operateur.

“Met tegenzin ging ik twee jaar geleden met pensioen. Er lag nog een grote klus 

die ik graag had afgemaakt, maar het mocht niet zo zijn. Ik ben nog energiek en 

voel me jong, ik vond niet dat het voor mij al tijd was om te stoppen met werken. 

Gelukkig kwamen er al snel meerdere mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag 

te gaan op mijn pad. Ik zit momenteel bij meerdere organisaties in  het bestuur. Bij 

het filmtheater werk ik puur om onder de mensen te zijn, leuke collega’s te hebben 

en bezoekers te ontvangen. Ik was beschikbaar voor alle taken, vond alles leuk. 

Uiteindelijk werd het operateur. Dat was ook handig omdat ik al een BHV-diploma 

had, een vereiste voor operateurs. De taken had ik snel onder de knie, het meeste 

gaat automatisch. Als je weet waar de knoppen zitten, kom je al een heel eind.”

“Ik zie echt ontzettend veel films. Ik ben ook in het bezit van een Cineville-pas 

waarmee je onbeperkt naar de film kan. Ik hou erg van films als ‘Licorice Pizza’, 

maar vond ‘Belfast’ ook prachtig. Één van de laatste twee films die ik zag was ‘La 

Mif’, over jonge vrouwen in een opvangtehuis. Het is geacteerd, maar dat kán bijna 

niet, zo goed hebben ze dat gedaan. En ik zag alvast ‘L’événement’, een mooi en 

bijzonder verhaal dat ook nog eens au-

tobiografisch is. Je krijgt een nog betere 

filmervaring als je de extra lagen in het 

verhaal ken. Ik kijk nu erg uit naar ‘C’mon 

C’mon met Joaquin Phoenix.”

CADEAUPAS

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE
CADEAUTJE?

Onze cadeaupas is bij de kassa te koop! 
Deze is te verzilveren voor tickets 

en/of drankjes.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
In deze nieuwe rubriek neemt elke maand een van de 130 vrijwilligers 

die in Filmtheater Hilversum werken, het woord. 
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‘s-Gravelandseweg 46a | 1211 BT Hilversum
www.deoogkas.nl

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

' s -Gravelandseweg 3 ,  Hi lversum

www.echtel iefdekaas.n l

e c h t e  l i e f d e  v o o r  wat  
h e t  l e v e n  l e u k e r  m a ak t

See all you can see met:

Kijk voor ons volledige programma, data en tijden op: www.filmtheaterhilversum.nl

OOK
TE

ZIEN

MAATJE
GEZOCHT!

maatjesprojectgooi.nl
info@maatjesprojectgooi.nl

035 640 00 61

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje gezocht_v3.indd   120003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje gezocht_v3.indd   112-02-20   10:2612-02-20   10:26

SPECIALS EN EVENTS
Nu alvast in de verkoop!
Zo 3 april  10.30 De Matthäus Passion

Zo 3 april  14.00 Behind The Music: Rinus over 60 jaar Golden Earring

Di 5 april 13.30 Film & Religie: The Eyes of Tammy Faye

Di  5 april 20.30 Film & Religie: The Eyes of Tammy Faye

Wo 6 april 18.40 Voorpremière: One Second

Do 7 april 10.30 Arts in Cinema: Easter in Art

Za 9 april 13.30 De Matthäus Passion

Za 9 april 21.30 KIJK ONS: Met Mes Voorpremière

Zo 10 april 9.30 Ontbijt & Film: Ali & Ava

Zo 10 april  10.30 Arts in Cinema: Easter in Art

Zo 10 april  16.15 Popronde Hilversum

Zo 10 april 21.00 Voorpremière: a-ha The Movie

Ma 11 april 20.15 Movies that Matter: Wij Praten Niet

Di 12 april 13.30 Film & Religie: Ich Bin Dein Mensch

Di 12 april 20.30 Film & Religie: Ich Bin Dein Mensch

Wo 13 april 19.45 The Royal Opera: La Traviata

Zo 17 april 11.00 Première: Hilversum Bezet en Bevrijd

Ma 18 april 13.30 Hilversum Bezet en Bevrijd

D  19 april 19.30 Hilversum in Gesprek: Bert Keizer

Di 19 april 21.00 West Side Story (1961)

Wo 20 april 20.30 Voorpremière: L’événement

Wo 27 april 19.00 Voorpremière: Downton Abbey - A New Era

Do 28 april 10.30 + 13.30 + 19.00   

   Première: Downton Abbey - A New Era

Zo 8 mei 9.30 Ontbijt & Film: Mothering Sunday

Di 10 mei 19.30 Hilversum in Gesprek: Frits Spits

Di 10 mei 21.00 West Side Story (2021)

Wo 11 mei 20.30  Nick Cave: This Much I Know To be True

Do 12 mei 10.30 Arts in Cinema: Sunflowers

Zo 15 mei 15.45 Nick Cave: This Much I Know To be True

Do 19 mei 20.15 The Royal Ballet: Het Zwanenmeer

Zo 5 juni 9.30 Ontbijt & Film: Hit the Road

Do 14 juli 10.30 Arts in Cinema: Raphael Revealed


