TE ZIEN IN
AUGUSTUS 2022

Een Italiaanse zomer
vol klassiekers
Films in de openlucht!
Prachtige boekverfilmingen
o.a. Where the Crawdads Sing

EEN ZOMER VOL OPENLUCHTFILMS
Als doorgewinterde filmliefhebbers spenderen we onze zomerdagen moeiteloos in de donkere filmzaal, afgewisseld
met het af en toe een luchtje scheppen op het terras. Voor
wie toch liever in de buitenlucht zit hebben we goed nieuws:
er zijn tal van openluchtvoorstellingen deze zomermaanden!
We noemden eerder al de Bosbios, waarvoor we de handen
ineen sloegen met De Hoorneboeg. Pak je agenda er maar
bij en blader naar pagina 14 en 15, want daar vind je de data

en filmtitels voor de welbekende Dudok Openluchtfilm, het
driedaagse Film by Night evenement op ons eigen Herenplein
én informatie over een geweldige vertoning op het marktplein.
Deze laatste maakt onderdeel uit van een nieuw cultureel evenement in Hilversum, OPEN035: een dag waarop iedereen het
bruisend cultureel hart van Hilversum kan ervaren en beleven.
Uiteraard gaat het programma in onze vrolijkgekleurde
zalen óók door! In dit magazine vind je een overzicht van
aankomende films, maak je kennis met meesterwerken van
regisseur Park Chan-wook en vieren we de Italiaanse zomer
met drie ontzettend fijne klassiekers.
Een staycation was nog nooit zo leuk!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
Stichting Filmtheater Hilversum
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466
Programma Luc Freijer, Renske Diks
Tekst Joke Maas
Artwork Fred Trappenburg
FilmtheaterHilversum

filmtheaterhilversum

SUPEREROI
Wanneer twee jonge mensen een relatie krijgen, is het niet vanzelfsprekend
dat ze zonder moeite hun hele leven bij
elkaar blijven. In dit zomerse liefdesverhaal krijgen tegenpolen Anna en Marco
de nodige uitdagingen op hun liefdespad. Zij is een impulsieve cartoonist; hij
is een natuurkundeprofessor die ervan
overtuigd is dat alles een verklaring
heeft. In hun relatie wisselen tederheid
en gevechten, leugens en affectie en
geheimen en bedrog elkaar af. Het is
soms werken om je hele leven van elkaar
te kunnen houden, dat weten Anna en
Marco maar al te goed. Regisseur Paolo
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Genovese maakte eerder onder andere ‘Perfetti Sconosciuti’, dat vorig jaar een
Nederlandse remake kreeg (‘Alles op Tafel’).
Italië, 2022 122 min. Regie Paolo Genovese Met Alessandro Borghi, Jasmine
Trinca 4ts Vanaf 4 augustus

UN AUTRE
MONDE
Regisseur Stéphane Brizé schetst een
overtuigend beeld van een wereld waarin
menselijkheid ten prooi valt aan aandeelhouders. ‘Un Autre Monde’ biedt een
kijkje in het leven van de familie Lemesle op het moment dat hun gezinsleven
bezwijkt onder de werkdruk van man en
vader Philippe (Vincent Lindon). De film
toont een herkenbaar, belangwekkend
verhaal over de moeilijke keuzes in het
leven. Philippe is bedrijfsleider van een
Franse fabriek, die in handen is van een
Amerikaanse multinational. De werkdruk
is hoog en het altijd aanwezige werk zet
Philippe’s huwelijk met Anne (Sandrine
Kiberlain) onder druk. Hij voelt zich gevangen in zijn baan en gegijzeld door de

eisen van zijn superieuren. Dan bereikt Philippe het punt waarop hij moet beslissen
hoe zijn eigen leven én dat van zijn gezin verder moet. De film werd geselecteerd
voor het festival van Venetië en is, na ‘En Guerre’ en ‘La Loi du Marché’, Brizé’s
sluitstuk van zijn trilogie over de perikelen op de arbeidsmarkt.
Frankrijk, 2021 96 min. Regie Stéphane Brizé Met Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 1t Vanaf 18 augustus

WHERE
THE
CRAWDADS
SING
De bestseller van Delia Owens is
verfilmd! ‘Where the Crawdads Sing’
vertelt het verhaal van Kya die als kind
in de steek wordt gelaten en zichzelf
moet zien te redden in het gevaarlijke
moerasgebied van North Carolina. Ze
was al een buitenstaander en raakt steeds meer geïsoleerd. Als ze in contact
komt met twee jonge mannen uit het
dorp, gaat er een wereld voor haar open.
Maar als één van die twee dood gevonden wordt, wordt Kya aangewezen als
hoofdverdachte. Tijdens het onderzoek
dreigen de vele geheimen die het moerasland verborgen houdt, onthuld te

worden. Met een boekverfilming is het altijd spannend of de film voldoet aan de
verwachtingen, maar regisseur Olivia Newman creëert een prachtige sfeer in de
film en de gelaagde performance van hoofdrolspeelster Daisy Edgar-Jones (‘Normal
People’) is al reden genoeg om de film te zien.
VS, 2022 125 min. Regie Olivia Newman Met Daisy Edgar-Jones, Garret
Dillahunt, David Strathairn 4gat Nu te zien
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PREVIOUSLY UNRELEASED 2022

Een serie bijzondere en sterke films die hoge ogen gooiden op filmfestivals, maar de Nederlandse doeken nog niet
haalden. Eye Filmmuseum selecteert jaarlijks een aantal parels om deze alsnog aan het grote publiek te kunnen laten
zien. Elke titel is slechts één week te zien.

FOREST –
I SEE YOU
EVERYWHERE
Regisseur Benedek
Fliegauf zet na zijn speelfilmdebuut ‘Forest’ zijn antropologische verkenning in micro-realistische stijl voort met dit
claustrofobische psychodrama. Amateurs werkten samen
met professionals in de no-budgetfilm, waarvoor hij inspiratie
haalde uit het werk van John Cassavetes, Raymond Carver
en Péter Nádas. In beklemmende close-ups, koortsachtige
dialogen en anarchistische stijl fileert hij de menselijke relaties. In zeven hypnotiserende miniaturen volgen we mensen
die elk op een andere manier een crisis doormaken. De film
won in Berlijn de Zilveren Beer voor Beste Bijro.
Hongarije, 2021 112 min. Regie Benedek Fliegauf
Met Laszlo Cziffer, Eszter Balla, Péter Fancsikai
4ath One week only vanaf 4 augustus

DESTELLO
BRAVÍO

THERE IS
NO EVIL
In het Iraanse regime
waar de doodstraf nog
steeds bestaat, strijden mannen en vrouwen voor hun vrijheid. Zo ook filmmaker Mohammad Rasoulof, die ‘There
Is No Evil’ in het geheim opnam en de film het land uit liet
smokkelen. De film vertelt vier verhalen die elk op hun eigen
manier met de doodstraf te maken hebben. ‘There Is No
Evil’ mag in Iran zelf niet vertoond worden, maar was wel
te zien op filmfestivals in Australië en Berlijn en sleepte bij
beide festivals grote prijzen in de wacht. Rasoulof kreeg een
gevangenisstraf van een jaar en mag twee jaar lang geen
films maken. Dankzij Eye Filmmuseum kunnen wij zijn werk
gelukkig vertonen!
Iran, 2020 151 min. Regie Mohammad Rasoulof
Met Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian 4ag
One week only vanaf 11 augustus

AFTER LOVE

Dit drama lijkt op een
documentaire, maar
haalt ook inspiratie uit het surrealisme en magisch realisme.
Isa woont in een kleine gemeenschap in het zuidwesten van
Spanje waar nooit iets gebeurt. De jongeren vertrekken
allemaal. Voor degenen die achterblijven, lijkt de tijd stil
te staan. Cita’s hoop is op iets anders gevestigd. Ze verlaat haar man en zwerft door het stadje. Met behulp van
niet-professionele acteurs, een opvallende, ontwrichtende
elektronische soundtrack en suggestief camerawerk bewijst
‘Destello Bravío’ dat zelfs het alledaagse uitzonderlijk kan
zijn. De film beleefde zijn wereldpremière in de Tigercompetitie van het IFFR 2021 en sleepte meerdere prijzen in de
wacht op diverse festivals.

Hij is uitgeroepen tot
de ‘Beste Britse film
van 2021’, filmfestivalgangers en critici waren enthousiast, de film ontving meerdere prijzen en hoofdrolspeelster Joanna Scanlan – bekend van
vele Britse tv-series (‘Getting On’, ‘The Thick of It’) – kreeg
een BAFTA Award voor Beste vrouwelijke hoofdrol. ‘After
Love’ is een intrigerend portret van Mary Hussain. Ooit
bekeerde Mary zich tot de islam om met haar grote liefde
te kunnen trouwen. Ze leidt met veerbootkapitein Ahmed
een tevreden bestaan, als hij plotseling getroffen wordt
door een dodelijke hartaanval. In Ahmeds portefeuille vindt
Mary vervolgens een foto van een vrouw. Mary reist naar
Calais om verhaal te halen, maar de ontmoeting met deze
Geneviève kent een onverwachts verloop...

Spanje, 2021 98 min. Regie Ainhoa Rodríguez
Met Guadalupe Gutiérrez, Isabel Maria Mendoza,
4tdh One week only vanaf 18 augustus

VK, 2020 89 min. Regie Aleem Khan Met Nathalie
Richard, Joanna Scanlan, Talid Ariss 2gta
One week only vanaf 25 augustus
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ALCARRÀS
Het leven van de familie Solé staat op
het punt om voor altijd te veranderen.
De familie besteedt al zo lang ze zich
kunnen herinneren de zomer aan het
oogsten van perziken op hun boomgaard
in Alcarràs, een klein Catalaans dorpje.
Wanneer de huidige eigenaar van het
land overlijdt en de mondelinge overeenkomst die hij sloot met de familie
Solé geen stand houdt, dreigt het gezin
uit hun huis te worden gezet. De nieuwe
eigenaar, die het land wél met een heus
contract heeft bemachtigd, wil de perzikbomen vervangen door zonnepanelen.
Regisseur Carla Simón (‘Summer 1993’)
weet op een prachtige manier in te zoomen op een ingrijpend moment voor een
gezin en won met haar film de Gouden
Beer op het Filmfestival van Berlijn.

LE SOMMET
DES DIEUX
Deze indrukwekkende Franse animatiefilm is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van een van de eerste expedities
naar de top van de Mount Everest. In hun

Spanje, Italië, 2022 119 min. Regie Carla Simón Met Jordi Pujol Dolcet,
Xènia Roset, Anna Otin 4th Vanaf 18 augustus

poging om als eersten de top van de Mount Everest te bereiken verdwenen George
Mallory en Andrew Irvine in 1924 spoorloos. Het enige bewijs dat ze ooit de berg
bedwongen zouden hebben, is via Mallory’s fototoestel. De toevallige vondst van
de camera, zeventig jaar later in Kathmandu, lokt journalist Fukamachi naar de top
van de goden. De film waarvan de Engelse titel ‘The Summit of the Gods’ is, won
de César voor Beste Animatiefilm (het Franse equivalent van de Oscars).
Frankrijk, 2021 95 min. Regie Patrick Imbert 3a Vanaf 18 augustus
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THE STORY
OF MY WIFE
In de verfilming van het gelijknamige
boek van Milán Füst, dat in 1946 in
Hongarije verscheen, speelt Gijs Naber
zeekapitein Jakob Störr. Hij sluit op een
dag een weddenschap met een vriend af:
hij zal trouwen met de eerste vrouw die
over de drempel van het café stapt. Dan
loopt de beeldschone Lizzy binnen. Het
verloop van de ontmoeting tussen Jakob
en Lizzy staat in de sterren geschreven,
maar het romantische liefdesverhaal
krijgt al snel een andere wending. Jakob vermoedt dat Lizzy hem ontrouw is.
Hoewel er mooie zeetochten naar hem
lonken, wordt hij volledig opgeslokt door
allesbeheersende jaloezie. De rol van
Lizzy wordt vertolkt door Lea Seydoux,
die het erg druk heeft gehad; ze was
eerder dit jaar al op het witte doek te
zien in ‘France’ en ‘Crimes of the Future’.

Duitsland, 2021 169 min. Regie Ildiko Enyedi Met Gijs Naber, Lea Seydoux

4st Nu te zien

THE LAST
BUS
In deze fijne film, waarin liefde en verlies
centraal staan, reist de 90-jarige weduwnaar Tom (prachtig gespeeld door
Timothy Spall) van Noord-Schotland naar
Zuid-Engeland. Hij gebruikt zijn gratis
buspas om met allerlei lokale busroutes zijn einddoel te bereiken en raakt
onderweg – onbedoeld en onbewust –
allerlei harten die zijn tocht volgen. De
reis is een eerbetoon aan het huwelijk
van Tom en Mary, die in de vorm van
flashbacks te zien zijn. ‘The Last Bus’ is
een hartverwarmende film die ons eraan
herinnert dat we niet alleen zijn – we’re
all on this ride together.
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VK, 2022 86 min. Regie Gillies MacKinnon Met Timothy Spall, Phyllis
Logan, Brian Pettifer 2at Nu te zien

STERK
VAKMANSCHAP
In 2003 zette regisseur Park Chang-Wook met ‘Oldboy’ de Zuid-Koreaanse
cinema op de kaart. In 2016 maakte hij ‘The Handmaiden’, ook een alom
geprezen film. Zijn nieuwste werk, ‘Decision to Leave’ verschijnt op 1 september en Chang-Wook ontving hiervoor in Cannes de prijs voor Beste Regisseur.

TOEN NU

OLDBOY

Park Chang-Wook

DECISION TO LEAVE

Bijna twintig jaar na zijn release is Park Chang-Wook’s meesterwerk ‘Oldboy’, gebaseerd op een manga-serie, opnieuw
te zien op het witte doek in een 4k gerestaureerde versie.
Na een lange, dronken avond wordt zakenman Oh DaeSu ontvoerd. Zonder te weten waarom, wordt hij vijftien
jaar lang vastgehouden in een kleine kamer. Hij heeft geen
contact met de buitenwereld, behalve dat hij een televisie
heeft en op het nieuws kan zien dat zijn vrouw is vermoord.
Op een dag wordt Oh Dae-Su wakker op het dak van
een appartementsgebouw; hij is zonder enige waarschuwing
weer vrijgelaten. Vastberaden gaat Dae-su op zoek naar de
reden van zijn gevangenschap en zint hij op wraak voor de
moord op zijn vrouw.

Chang-Wook staat bekend om zijn visuele styling, waarmee
hij van de meest standaard of saaie locaties omtovert tot
een intrigerende, dramatische omgeving. Zijn films zijn vaak
lang en ‘Decision to Leave’ is daarop geen uitzondering. Het
romantische misdaad-drama vertelt het verhaal van een
ijverige detective die een mogelijke moord onderzoekt. De
weduwe van de vermoorde man is hoofdverdachte in de
zaak, voor wie hij romantische gevoelens krijgt.
Dit klinkt misschien als een makkelijk verhaal, maar de
plot twists, nieuwe personages en andere verrassingen zorgen dat je tot het einde geboeid blijft. Er is geen twijfel
over mogelijk: Park Chang-Wook is nog even sterk in zijn
vakmanschap.

Zuid-Korea, 2003 115 min. Regie Park Chang-Wook
Met Choi Min-Sik, Yoo Ji-Tae, Gang Hye-Jung 6gt
Vanaf 25 augustus

Zuid-Korea, 2022 138 min. Regie Park Chang-Wook
Met Go Kyung-Pyo, Tang Wei, Park Hae-Il 4gat
Vanaf 1 september
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ASAKO I & II
Waarschijnlijk ken je regisseur Ryûsuke Hamaguchi van het
Oscarwinnende ‘Drive My Car’, die begin dit jaar uitkwam. Na
dit succes verscheen zijn eerdere film ‘Wheel of Fortune and
Fantasy’ op het witte doek en nu gaan we nog verder terug
in de tijd met een nieuwe release van een in 2018 gemaakte
film. In de boekverfilming van ‘Asako I & II’ worden Asako en
Baku op slag verliefd. Maar even verpletterend als hij haar
leven binnenkwam, verdwijnt hij zes maanden later zonder een
spoor achter te laten. Als Asako een paar jaar daarna een man
tegenkomt die als twee druppels water op Baku lijkt, begrijpt
ze eerst niet waarom hij doet alsof hij haar niet kent en zich
voorstelt als Ryohei…

Japan, 2018 119 min. Regie Ryûsuke Hamaguchi
Met Masahiro Higashid, Erika Karata, Rio Yamashita 1
Nu te zien

COUPEZ!
Deze Franse remake van Japanse culthit ‘One Cut of the Dead’
is een grappige ode aan de cinema, waar het plezier in het
maken vanaf spat. Letterlijk, want het is nogal een bloederige
bedoeling op de set van een low-budget zombie-horrorfilm,
waar het volledig uit de hand loopt. De cast en crew hebben
al heel wat te stellen met hun driftige regisseur (Romain Duris),
maar wanneer blijkt dat hij een eeuwenoude zombievloek
heeft ontketend om de film meer authenticiteit te geven is de
waanzin compleet. ‘Coupez!’ is het nieuwste werk van Michel
Hazanavicius, de Oscarwinnende schrijver-regisseur van onder
andere ‘The Artist’.

Frankrijk, 2022 110 min. Regie Michel Hazanavicius
Met Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield
6gt Vanaf 18 augustus

ROYAL OPERA HOUSE SEIZOEN 22/23
Na een succesvol eerste seizoen brengen we vanaf september een nieuwe reeks live voorstellingen
van opera- en balletuitvoeringen vanuit het Royal
Opera House in Londen. Spectaculaire optredens,
grote sterren en meeslepende aria’s zijn te zien
op het witte doek, waardoor het voelt alsof je
op de eerste rij zit in Covent Garden.
Madama Butterfly, Aida, La Bohème, De Notenkraker en Assepoester zijn enkele voorstellingen die dit seizoen op het programma staan.
Bekijk alle optredens via de website, onder het
kopje ‘Specials’ in het menu. Voor alle voorstellingen is het nu mogelijk om alvast tickets te boeken.

8

MATERNAL
‘Maternal’ toont ons een wereld waarin twee vormen van
moederschap - de alleenstaande moeder en de heilige moeder - botsen. De film speelt zich af binnen de muren van een
Italiaans religieus opvanghuis voor jonge alleenstaande moeders in Buenos Aires en volgt drie vrouwen: zuster Paola, een
Italiaanse non, tienermoeder Luciana, die moeite heeft voor
haar dochter te zorgen, en Fatima, een andere tienermoeder
met een jonge zoon, die zwanger is van haar tweede kind.
Alle drie worstelen ze op hun eigen manier met de implicaties van het moederschap. Regisseur Laura Delpero’s eerste
speelfilm zit vol visuele elementen om het verschil tussen de
beleefwerelden van de vrouwen te benadrukken.

Argentinië, 2019 91 min. Regie Maura Delpero
Met Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale 6
Vanaf 4 augustus

LES INTRANQUILLES
Het gezinsleven van Laila, Damien en hun zoontje Amine
wordt op de proef gesteld door de mentale problemen van
Damien. Ondanks het feit dat hij bipolair is, probeert Damien
het leven met Laila en hun zoontje op de rit te houden. Maar
hoe functioneer je als vader en echtgenoot als je niet op
jezelf kunt vertrouwen? ‘Les Intranquilles’ is de negende film
van regisseur Joachim Lafosse, die zelf opgroeide met een
bipolaire vader. Acteurs Leïla Bekhti en Damien Bonnard (‘Les
Misérables’) maken grote indruk als hun gelijknamige personages. De performance van Bonnard wordt versterkt door zijn
kunstopleiding, wat goed van pas komt bij het vertolken van
de getroebleerde schilder. De film werd geselecteerd voor de
hoofdcompetitie van het Cannes Filmfestival.

België, 2021 117 min. Regie Joachim Lafosse
Met Damien Bonnard, Leïla Bekhti, Luc Schiltz 3at
Vanaf 11 augustus

PETER VON KANT
Gerenommeerde Franse filmmaker François Ozon brengt met
‘Peter von Kant’ een adaptatie van Rainer Werner Fassbinders
‘Die bitteren Tränen der Petra von Kant’, uit 1971. Waar het in
dat toneelstuk om twee vrouwen ging, heeft Ozon de personages mannelijk gemaakt. De succesvolle regisseur Peter Von Kant
woont samen met zijn assistent Karl, die hij slecht behandelt
en vernedert. Dankzij de grote actrice Sidonie ontmoet hij
Amir, een aantrekkelijke jongeman uit een bescheiden milieu,
waar hij op slag verliefd op wordt. Hij biedt hem aan zijn flat
te delen en hem te helpen de filmindustrie in te komen. Maar
als Amir internationaal is doorgebroken, is hij al snel met de
noorderzon vertrokken en is het de hoogste tijd voor Peter
om zijn eigen demonen onder ogen te komen.

Frankrijk, 2022 85 min. Regie François Ozon
Met Denis Menochet, Hannah Schygula, Khalil Ben
Gharbia 4ht Vanaf 4 augustus
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ITALIAANSE ZOMER
IN FILMTHEATER
HILVERSUM

Vier de zomer met een serie meesterlijke Italiaanse klassiekers!
De zestiger jaren herleven in het filmtheater met drie geweldige titels van twee belangrijke Italiaanse filmmakers: Federico
Fellini en Pier Paolo Pasolini. Vanaf 4 augustus zijn ze te zien.

MAMMA ROMA
‘Mamma Roma’ is Pasolini´s tweede grote film na ‘Accatone’ uit 1961 en weerspiegelt zijn sublieme blik op alledaags
Romeins leven, met Anna Magnani in de hoofdrol van prostituee Mamma Roma, die uit het rosse leven denkt te kunnen
ontsnappen wanneer haar pooier gaat trouwen. Ze wordt
marktkoopvrouw en ritselt een baantje voor haar zeventienjarige zoon Ettore. Haar wensdroom voor een respectabel
leven wordt snel de grond in geboord, want haar oogappel
blijkt een dwarse puber die met verkeerde vriendjes omgaat.
De zwart-wit film, opnieuw uitgebracht in 4k-restauratie, is

een relaas over schijngeluk en noodlot, een pessimistisch
levenslied vol larmoyante uithalen.
Italië, 1962 106 min. Regie Pier Paolo Pasolini Met
Anna Magnani, Ettore Garafolo, Franco Citti 2agt

LA DOLCE VITA
Deze klassieker van Fellini is een schitterend portret in zwart-wit
van de Italiaanse hoofdstad in de vroege jaren zestig. Marcello
Mastroianni is de door de wol geverfde, cynische sensatiejournalist Marcello, die een onverwachte passie opvat voor de
zojuist in Rome gearriveerde hoogblonde voluptueuze starlet
Sylvia (Anita Ekberg). In het kielzog van Sylvia deint Marcello
mee op de golven van het Romeinse jetsetleven en ontdekt
dat onder de vernislaag van “het zoete leven” verveling, twijfel
en chaos schuilen.

Italië, Frankrijk, 1960 174 min. Regie Federico Fellini Met
Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée 4h

OTTO E MEZZO
Fellini’s Oscarwinnende fantasie over zijn alter ego, de in een
artistieke crisis verkerende regisseur Guido Anselmi (Marcello
Mastroianni). Vlak voordat de opnamen beginnen, besluit de
regisseur, die zich in een kuuroord heeft teruggetrokken, zijn
gebrek aan inspiratie tot onderwerp van de film te maken.
Zeven speelfilms en een aantal korte producties had Federico
Fellini op zijn naam staan toen hij aan nummer ‘8½’ begon.
‘Otto e mezzo’ wordt als toppunt van zijn filmische fantasie
gezien, een cruciale film in Fellini’s oeuvre.
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Italië, Frankrijk, 1963 138 min. Regie Federico
Fellini Met Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia
Cardinale 3at

ZOMER KINDER &
VAKANTIE FAMILIEFILMS
Zes weken zomervakantie vraagt om een afwisselende invulling, dus kom lekker een filmpje pakken! De hele zomer zijn

deze kinderfilms bij ons te zien. En echt, ze zijn ook leuk voor
volwassenen. Het is helemaal geen straf om mee te moeten!

KNOR
De ontzettend grappige, fijne stop-motion film ‘Knor’ is gebaseerd op het kinderboek De wraak van Knor, van Tosca
Menten. De eerste lange Nederlandse stop-motion film gaat
over de negenjarige Babs, die van haar opa uit Amerika het
varkentje Knor cadeau krijgt. Op voorwaarde dat Knor een
puppycursus volgt, mag Babs hem houden van haar ouders.
Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met
Knor. Hij doet mee met de worstenwedstrijd van de Vereniging
voor Vleeswaren van Verse Varkens. Onder andere Jelka van
Houten, Kees Prins, Loes Luca en Johnny Kraaijkamp zijn de
stemmen van de knap geboetseerde personages. Kijk op onze
website voor een bijzonder kijkje achter de schermen bij het
maken van ‘Knor’!
Nederland, België, 2022 72 min.
Regie Mascha Halberstad 2a Nu te zien

LIGHTYEAR
Dit sci-fi actie-avontuur van de wereldberoemde Pixar Studio
vertelt het achtergrondverhaal van Buzz Lightyear, de fictieve
ruimteheld die als inspiratie diende voor het bekende speelgoedfiguur uit de ‘Toy Story’-reeks. We volgen Buzz tijdens een
spannende missie in de ruimte. Na een foute lanceerpoging
belandt hij op een andere planeet. Buzz en zijn crew moeten

de weg naar huis zien te vinden, maar ook een groot gevaar
uit de weg ruimen dat het universum in gevaar brengt. Angus
MacLane is de regisseur van de film, hij was eerder al eens
co-regisseur voor de Disney en Pixar-film ‘Finding Dory’.
VS, 2022 105 min. Regie Angus MacLane
Nederlands gesproken 2ga Nu te zien
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MES
FRÈRES
ET MOI
Debuterend regisseur Yohan Manca
combineert in ‘Mes Frères et Moi’ het
moeilijke leven in een achterstandswijk
met een vleugje positiviteit.
De 14-jarige Nour woont in een
volksbuurt in het zuiden van Frankrijk.
Hij staat op het punt een zomer door te
brengen vol plagerijen van zijn oudere
broers, de zorg voor zijn zieke moeder
en een taakstraf schilderwerk. Terwijl hij
bezig is met schilderen in een schoolgebouw ontmoet hij Sarah, een operazangeres die daar een zomercursus geeft.
Het blijkt een ontmoeting die hem helpt

ONTBIJT
& FILM

ontsnappen aan de oplopende spanningen thuis en uiteindelijk nieuwe horizonten
voor hem zal openen.
Frankrijk, 2021 109 min. Regie Yohan Manca Met Judith Chemla, Maël
Rouin Berrandou, Dali Benssalah 3at Vanaf 11 augustus

Op zondag 28 augustus is er weer een speciale Ontbijt &
Film-voorpremière met deze keer Juliette Binoche in ‘Avec Amour
et Acharnement’. In samenwerking met onze vrienden van Your
Coffee serveren we een heerlijk ontbijt, waarna je deze fijne
Franse film te zien krijgt.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
‘Avec Amour et Acharnement’ is een relatiedrama van Claire Denis over Jean (Vincent Lindon) en Sara (Juliette Binoche)
die al tien jaar samen zijn. Toen ze elkaar
ontmoetten deelde Sara haar leven nog
met François, een goede vriend van Jean.
Op een dag ziet ze François weer, wat
heftige gevoelens bij haar teweegbrengt.
Als hij contact opneemt ontstaat er een
driehoeksverhouding. Regisseur Claire
Denis won met deze film de Zilveren Beer
voor Beste Regie tijdens het Filmfestival
van Berlijn
.
Frankrijk, 2022 116 min. Regie
Claire Denis Met Juliette Binoche,
Vincent Lindon Vanaf zondag 28
augustus
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Het ontbijt wordt geserveerd in het filmtheater vanaf 9:30 uur. De film start om
10:30 uur. 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.

LINGUI, THE
SACRED BONDS
Als alleenstaande moeder werd Amina verstoten door haar
familie en de gemeenschap. Wanneer haar vijftienjarige dochter
Maria zwanger blijkt te zijn en het absoluut niet wil houden,
wacht haar nog een zwaarder lot dan Amina zelf: in het Islamitische Tsjaad staat op abortus immers een zware straf.
Moeder en dochter hebben geen andere keuze dan zichzelf
te helpen en een beroep te doen op vrouwelijke solidariteit
in een patriarchale samenleving. Filmmaker Mahamat-Saleh
Haroun studeerde film in Parijs, maar maakt zijn films (‘Bye Bye
Afrika’, ‘Grigris’) in zijn geboorteland. Met ‘Lingui, the Sacred
Bonds’ schepte Haroun een vrouwenportret dat het taboe rond
abortus op een beklijvende manier aansnijdt.

Tsjaad, 2021 87 min. Regie Mahamat-Saleh Haroun
Met Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio
4da Vanaf 25 augustus

A PARKED LIFE
Petar is één van de honderdduizenden Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die 46 weken per jaar kriskras door Noord-,
Zuid- en West-Europa rijden en telkens maandenlang in hun
cabine leven op en langs snelwegen. In de documentaire
komen de monotone ritten, de vele uren wachten en de onvriendelijke behandeling die Petar overal krijgt, aan bod. Ook
zijn persoonlijke leven gaat niet over rozen; hij voelt zijn vrouw
en kind van zich weg drijven. Gaandeweg verandert de film
van toon en stijl en wordt de kijker dieper ondergedompeld in
de emotionele consequenties van dit leven voor de chauffeur.
‘A Parked Life’ is een brandend actuele documentaire over de

moeilijke positie waarin Europa zich sinds de laatste uitbreiding
bevindt. Een blik op een continent met een droom van eenwording, waarin xenofobie floreert en solidariteit onder druk staat.
België, Nederland, 2021 72 min. Regie Peter Triest
1t Vanaf 18 augustus

WORDT VERWACHT:

DAVID BOWIE

‘Moonage Daydream’ is een meeslepende documentaire over
David Bowie’s creatieve, spirituele en muzikale reis. Het is een
genre-overschrijdende filmische ervaring gebaseerd op een van
de meest iconische wereldberoemde rocksterren aller tijden
en lijkt nu al een van de bepalende culturele momenten van
het jaar te worden. De film heeft de volledige goedkeuring van
Bowie’s nabestaanden en bevat veel van zijn beste nummers,
evenals nooit eerder vertoonde concertbeelden. De film werd
geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Brett Morgan,
die eerder de biografie ‘Kurt Cobain: Montage of Heck’ maakte.

MOONAGE
DAYDREAM
VS, 2022 140 min. Regie Brett Morgen
Vanaf 15 september
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FILMS IN DE
OPENLUCHT

FILMTHEATER HILVERSUM PRESENTEERT

OPENLUCHTFILM
ZATERDAG - 20 AUGUSTUS

DUDOKPARK

‘ LICORICE PIZZA’

Een film kijken onder de sterrenhemel
geeft een extra bijzondere kijkervaring.
Aan mogelijkheden is deze zomer geen
gebrek! Zelf organiseren we maar liefst
drie openluchtevenementen én we hebben onze handen ineen geslagen met
De Hoorneboeg voor de tweede editie
van de Bosbios.

DUDOK OPENLUCHTFILM

De gratis openluchtfilm is terug in het vertrouwde Dudokpark! We hebben een
fijne zomerse film klaarstaan: ‘Licorice Pizza’! De film volgt de levens van Alana Kane
en Gary Valentine. Beiden groeien gedurende de jaren 70 op in San Fernando Valley
en worden verliefd op elkaar. De film is geregisseerd door Paul Thomas Anderson
(‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’) en volgt de aarzelende eerste stappen van Alana en
Gary op het pad van de liefde. Hoofdrolspelers Cooper Hoffman (zoon van Philip
Seymour Hoffman) en Alana Haim (lid van de popgroep Haim) maken allebei een
glansrijk debuut. Met fijne gastrollen van Bradley Cooper, Sean Penn en Tom Waits.
Zaterdag 20 augustus • Eten & drinken vanaf 19:30 uur
Muziek, verzorgd door de Vorstin vanaf 20:00 uur • Start film 21:30

Op zaterdag 27 augustus vindt OPEN035 plaats. Een dag waarop iedereen
het bruisend cultureel hart van Hilversum kan ervaren en beleven. Op verschillende
locaties in Hilversum vinden activiteiten voor jong en oud plaats. Wij organiseren
een gratis openluchtvertoning van het geweldige ‘Bohemian Rhapsody’ op het
marktplein! De film is een verpletterende ode aan Queen, hun muziek en hun
uitzonderlijke zanger Freddie Mercury en volgt de snelle opkomst van de band
aan de hand van hun iconische liedjes en revolutionaire geluid. Bekijk dit muzikale
spektakel in de openlucht op het Marktplein, een unieke ervaring!

DE BOSBIOS
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De derde plek in Hilversum waar je van openluchtfilms kan genieten is de
Hoorneboegse heide. Daar organiseert buitenplaats De Hoorneboeg voor de
tweede keer De Bosbios, in samenwerking met Cinetree en waarvoor Filmtheater
Hilversum het programma heeft samengesteld. Daarop vind je films die je hoop
geven of stof tot nadenken. Zo kom je bijna als vanzelf in een andere wereld waarin
je die diepe band weer voelt met jezelf, anderen en de natuur. De kaartverkoop
verloopt via www.bosbios.nl.

FILM BY NIGHT

Op 1, 2 en 3 september toveren we het Herenplein om tot een heuse openluchtbioscoop!
Drie dagen lang zie je drie exclusieve voorpremières tijdens Film by Night, buiten voor de deur
van het filmtheater.

1 september 21:30 uur

2 september 21:30 uur

3 september 21:30 uur

ENTRE
DEUX
MONDES

BOILING
POINT

CORSAGE

Schrijfster Marianne
(Juliette Binoche)
verlaat Parijs om
aan de kust undercover onderzoek te doen voor haar
volgende boek. Ze gaat aan de slag als
schoonmaakster op passagiersschepen
en wordt geconfronteerd met de economische onzekerheid en sociale onzichtbaarheid van haar collega’s. Gebaseerd
op het boek en waargebeurde verhaal
van journalist Florence Aubenas.
.
Frankrijk, 2020 106 min. Regie
Emmanuel Carrère Met Juliette
Binoche, Hélène Lambert, Léa
Carne

Op de drukste
avond van het jaar
probeert Chef-kok
Andy Jones (Stephen Graham) in
zijn Londense restaurant de balans
te vinden tussen zijn professionele en
persoonlijke problemen. Andy probeert streng doch rechtvaardig zijn
personeel door de chaotische avond
met lastige klanten te loodsen. Dit alles
is op indrukwekkende wijze gefilmd
in één lange ononderbroken, soms
adembenemende, take.
VK, 2022 95 min. Regie Philip
Barantin Met Stephen Graham,
Vinette Robinson, Alice Feetham

In 1877 viert keizerin Elizabeth van
Oostenrijk haar
40ste verjaardag,
een mijlpaal die ook
een keerzijde heeft.
Terwijl haar rol steeds minder impact
heeft, probeert Elizabeth haar imago
hoog te houden. In de waargebeurde,
historische film wordt Sisi gespeeld
door Vicky Krieps, die in Cannes de
prijs voor Beste Actrice ontving voor
haar rol.
Oostenrijk, Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg, 2022
115 min. Regie Marie Kreutzer
Met Vicky Krieps, Colin Morgan,
Raphael von Bargen

De films worden vertoond op het Herenplein, voor de deur van Filmtheater Hilversum.
De toegangsprijs van € 12,50 is inclusief een welkomstdrankje. Je kan ook gebruik maken van je Cineville-pas.

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

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

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

www.florisenco.nl
info@florisenco.nl
035-526 48 56
06-45 300 298
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SPECIALS EN EVENTS
Nu alvast in de verkoop!
Wo

3 aug

18:30 uur

Voorpremière: Supereroi

Wo 10 aug

18:20 uur

Voorpremière: There is no Evil

Wo 17 aug

18:20 uur

Voorpremière: Alcarràs

Za

19:30 uur

Openlucht Dudok

20 aug

MAATJE

GEZOCHT!

maatjesprojectgooi.nl
info@maatjesprojectgooi.nl
035 640 00 61

			Licorice Pizza (film start 21:30 uur)
Wo 24 aug

18:20 uur

Voorpremière: Lingui, The Sacred Bonds

Za

27 aug

21:30 uur

OPEN035 Openluchtfilm marktplein:

Zo

28 aug

9:30 uur

Wo 31 aug

18:20 uur

Bohemian Rhapsody

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje
12-02-20
gezocht_v3.ind
10:26

Ontbijt & Film: Avec Amour et Acharnement
Voorpremière: Drii Winter

Wo 31 aug

20:30 uur

Voorpremière: The Princess

Wo 31 aug

21:00 uur

Voorpremière: Decision to Leave

Do

1 sept

21:30 uur

Openlucht Film By Night: Entre Deux Mondes

Vr

2 sept

21:30 uur

Openlucht Film By Night: Boiling Point

Za

3 sept

21:30 uur

Openlucht Film By Night: Corsage

Wo

7 sept

18:20 uur

Voorpremière: Avec Amour et Acharnement

Wo 14 sept

18:20 uur

Voorpremière: Wolf

Do

15 sept

10:30 uur

Arts in Cinema: Danish Collector -

Do

15 sept

20:45 uur

David Bowie - Moonage Daydream

Wo 21 sept

18:20 uur

Voorpremière: Entre Deux Mondes

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

DeLacroix To Gauguin

Di

27 sept

Wo 12 okt

20:15 uur

Royal Opera House Live: Madama Butterfly

19:45 uur

Royal Opera House Live: Aida

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

Do

13 okt

10:30 uur

Arts in Cinema: Pissarro - Father Of Impressionism

Vr

14 okt

20:30 uur

KIJK ONS: El Houb

Do

20 okt

20:15 uur

Royal Opera House Live: La Bohème

Wo 16 nov

20:15 uur

Royal Opera House Live: The Royal Ballet -

Do

20:15 uur

Royal Opera House Live: De Notenkraker

Een Diamanten Viering
8 dec

' s-Grave l a n ds eweg 3 , Hi l ve rs u m
w w w.e c hte l i efde ka a s . n l

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

See all you can see met:

47_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd 1
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Kijk voor ons volledige programma, data en tijden op: www.filmtheaterhilversum.nl

