
DE HIGHLIGHTS VAN DECEMBER 2020
HET PROGRAMMA VAN

Mona is negen jaar oud als haar moeder komt te 

overlijden. We zien hoe Mona zich als kind, twin-

tiger en dertiger een weg door het leven baant. 

Ze doet altijd haar best om iedereen om haar heen 

gelukkig te maken. Maar de volwassen Mona be-

seft dat ze het heft in eigen handen moet nemen 

om uiteindelijk zelf gelukkig te zijn. Naar het boek 

van Griet op de Beeck.

Nederland, België 2020 100 min. Regie 

Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden 

Met Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom 

Vermeir 4a Vanaf 10 december

Tilda Swinton is adembenemend in deze korte film 

van Pedro Almodóvar gebaseerd op het beroemde 

toneelstuk ‘La voix humaine’ van Jean Cocteau. 

Zoals altijd met aandacht voor detail, schitterend 

design en felle kleuren. Een vrouw (Tilda Swinton) 

komt thuis en wacht op de man die haar verlaten 

heeft. Zijn koffers staan klaar, maar hij komt niet. 

We zien haar wanhoop, rusteloosheid en sarcasme. 

Haar wereld stort ineen. Eerst figuurlijk, daarna 

letterlijk.

Spanje 2020 30 min. Regie Pedro 

Almodóvar Met Tilda Swinton 1t  

Vanaf 24 december

Diep in de bossen van Italië zoekt een groep oude 

mannen samen met hun trouwe honden naar  

’s werelds duurste ingrediënt: de witte Alba truffel. 

Deze fabelachtige documentaire over de inwoners 

van een kleine gemeenschap die geestdriftig pro-

beren hun buitengewone levensstijl te behouden 

en hun land te beschermen, is een ode aan een 

levenslange, menselijke passie.

Italië 2020 84 min. Regie Michael Dweck, 

Gregory Kershaw 1t Vanaf 24 december
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De vele prachtige versieringen mogen weer van zolder worden 

gehaald want het is december! Geniet deze feestmaand van de 

uitzonderlijk mooie familiefilms ‘Wolfwalkers’ en ‘Calamity’ en 

vier kerst met ons met prachtige films als ‘Ammonite’ - met Kate 

Winslet in één van de hoofdrollen - of het hartverscheurende 

Iraanse drama ‘Son-Mother’. 

Natuurlijk staan er ook weer een aantal heerlijke specials 

voor je klaar, zoals Hilversum in Gesprek met Roxane van 

Iperen, ‘De Notenkraker’van The Royal Ballet, Movies that 

Matter on Tour met uiteraard een inleiding en nagesprek en 

we lanceren een nieuwe special: Kijk Ons – hét label voor ar-

tistieke films van eigen bodem. Zo wordt december een ware 

feestmaand bij Filmtheater Hilversum. Geniet en we wensen 

iedereen fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Openingstijden tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn we alle dagen geopend, zodat je 

ook dan elke dag van onze films kunt genieten. De complete 

openingstijden vind je binnenkort in onze nieuwsbrief en op 

onze website!

Het is juni 2020 en het Verenigd Koninkrijk komt langzaam 

uit de lockdown. Als reactie op de beperkingen en isolatie 

van de maanden ervoor, zien we Nick Cave alleen achter de 

piano; spelend zonder opsmuk in een lege concertzaal. De stille 

grandeur van Alexandra Palace vormt een blijvende herinnering 

aan deze vreemde en onzekere tijden. Met liedjes als Into My 

Arms, The Mercy Seat, Higgs Boson Blues en Girl in Amber.

Verenigd Koninkrijk 2020 103 min. Regie Nick Cave, 

Robbie Ryan Met Nick Cave 1t Vanaf 26 november

IDIOT PRAYER
NICK CAVE ALONE AT 
ALEXANDRA PALACE

‘Poeslief’ heeft als eerste documentaire in de ‘coronatijd’ 

een Kristallen status behaald met 10.000 bezoekers in de 

bioscoop! Een bijzondere prestatie van succesvolle kat acteur 

Abatutu. Om dit heugelijk feit te vieren heeft hij besloten om 

een speciale kerstspecial toe te voegen aan de film. 

Nederland 2020 65 min. Regie Mark Verkerk 1 

Vanaf 24 december

MET KERSTBONUS
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Engeland, 1840. Paleontoloog Mary (Kate Winslet) 

werkt afgezonderd in het zuiden van Engeland. 

De dagen van haar beroemde ontdekkingen 

liggen achter haar en om haar zieke 

moeder te onderhouden verkoopt 

ze fossielen aan toeristen. Op 

een dag ontmoet ze een vrouw 

die voor haar geestelijke ge-

zondheid naar de kust wordt 

gestuurd. De twee vrouwen 

ontdekken dat ze elkaar iets 

kunnen bieden waar ze beiden 

naar op zoek waren: het besef dat ze 

niet alleen zijn. 

Verenigd Koninkrijk 2020 119 min. 

Regie Francis Lee Met Kate Winslet, 

Saoirse Ronan, Gemma Jones 4dst 

Vanaf 10 december

‘Just 6.5’ (Metri Shesh Va Nim) is een explosieve en snijdende 

Iraanse film die ons rechtstreeks naar het kloppende centrum van 

een massaal politieonderzoek naar drugsbaron Nasser brengt. 

Schrijver-regisseur Saeed Roustaee maakte een verma-

kelijke en tot nadenken stemmende film, met een sfeer die 

zo gespannen is dat je hem bijna kunt aanraken. ‘Just 6.5’ 

werd de meest succesvolle binnenlandse film in de Iraanse 

geschiedenis – buiten komedies om – en het is niet moeilijk 

te begrijpen waarom. Alleen al de eerste scène van deze film 

is de toegangsprijs waard.

Iran 2019 135 min. Regie Saeed Roustaee Met Payman 

Maadi, Navid Mohammadzadeh 6gt  

Vanaf 3 december

JUST 6.5JUST 6.5

AMMONITEAMMONITE
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Drie politieagenten krijgen de taak om een illegale im-

migrant naar het vliegveld te escorteren, waar hij op een 

vliegtuig terug naar zijn thuisland zal worden gezet. Maar 

als ze de waarheid over hem ontdekken, moeten ze een 

moeilijke keuze maken. Virginie Efira, Grégory Gadebois 

en Omar Sy spelen politieagenten die in dubio zijn of ze 

hun bevelen of hun geweten moeten volgen in Anne Fon-

taines (‘Les Innocentes’, ‘Coco Avant Chanel’) nieuwe film. 

Frankrijk 2020 98 min.w Regie Anne Fontaine  

Met Virginie Efira, Grégory Gadebois en Omar Sy 

3at Vanaf 26 november

Wanneer een echtpaar het Filmfestival van San Sebastian 

bezoekt, laat het stel zich meevoeren door de magie van het 

evenement, de charme van Spanje en de fantasie van de films. 

Terwijl de echtgenote een affaire heeft met een succesvolle 

Franse regisseur, wordt de man verliefd op een prachtige 

Spaanse vrouw uit de streek. Een romantische komedie van 

Woody Allen die met humor de liefde viert.

Verenigde Staten 2020 92 min. Regie Woody Allen 

Met Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon 1t 
Vanaf 3 december

RIFKIN’S FESTIVALRIFKIN’S FESTIVAL

POLICE
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De 12-jarige Martha Jane trekt met haar familie naar het 

Wilde Westen van Amerika op zoek naar een beter leven. 

Als haar vader gewond raakt, moet ze voor haar broertje en 

zusje zorgen en de huifkar leren besturen. ‘Calamity’ vertelt 

op prachtig geanimeerde wijze hoe de jonge Martha Jane 

uitgroeide tot de legendarische en eigenzinnige held die haar 

eigen plan trekt. ‘Calamity’ was de openingsfilm van Cinekid 

2020 en won daar de juryprijs voor Beste Film. Een film die je 

echt gezien moet hebben!

Frankrijk 2020 85 min. Regie Rémi Chayé 2ag 

Vanaf 9 december

Het is geen jongen, het is geen meisje, het is geen knuffel…..

het is gewoon Dropje! Dropje woont in ‘De Alleswinkel’; een 

winkel waar je álles kunt vinden wat je maar kunt bedenken. 

Doordat Dropje zo nieuwsgierig is, beleeft hij elke keer bij-

zondere dingen met de kinderen die langskomen. Alledaagse 

taferelen die voor ieder kind herkenbaar zijn, worden met 

Dropje grootse avonturen.

Nederland 2020 40 min. Regie Meikeminne 

Clinckspoor Met Imanuelle Grives, Daniël Boissevain, 

Warre Borgmans Vanaf 16 december

Een bijzonder spannend en adembenemend mooi avontuur, 

vol van magie, Keltische mythes, vriendschap en liefde voor 

de natuur, die zowel kinderen als volwassenen zal betoveren. 

Het prachtige ‘Wolfwalkers’ - wat overal met lyrische recensies 

wordt ontvangen -  wordt nu al gezien als dé grote kanshebber 

van de animatie-Oscar!

In een magisch land wonen Wolfwalkers. Je herkent ze 

aan hun fonkelend rode haar en grote ogen. Zij kunnen niet 

alleen praten met wolven, maar ook wonden genezen en 

zelf in een wolf veranderen. Robyn leert van haar vader om 

te jagen en gaat met hem op reis om de laatste wolven te 

doden. Dan leert ze Mebh kennen, zij is een Wolfwalker, net 

als haar moeder. Als haar moeder spoorloos verdwijnt, gaan 

Robyn en Mebh naar haar op zoek. Robyn komt terecht in een 

geheime, betoverende wereld. 

Ierland, Luxemburg, Frankrijk, VS 2020 100 min.  

Regie Tomm Moore, Ross Stewart Nederlands 

gesproken 2ga Vanaf 25 november

KINDER- EN FAMILIEFILMS
WOLFWALKERSWOLFWALKERS

DROPJEDROPJE

CALAMITYCALAMITY
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De feelgood-film van het jaar! ́ The Singing Club´ is een komisch 

drama van regisseur Peter Cattaneo (´The Full Monty´) over 

vriendschap, familie en de kracht van muziek. Kristin Scott 

Thomas speelt de hoofdrol als koorleider in dit op waarheid 

gebaseerde verhaal, dat wereldwijd vele andere vrouwen heeft 

geïnspireerd om samen te zingen.

.

Verenigd Koninkrijk 2019 110 min. Regie Peter 

Cattaneo Met Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan 

1t Vanaf 19 november

THE
SINGING
CLUB

Sinds enkele weken heeft Jane haar droom-

baan – of althans, dat denkt ze. Als assis-

tente van een succesvolle magnaat in de 

entertainmentwereld maakt ze lange dagen 

die voornamelijk gevuld zijn met klusjes als 

scripts kopiëren, lunch bestellen en de kop-

jes opruimen. Jane krijgt meer en meer zicht 

op de omvang van het misbruik, seksisme en 

de heersende zwijgcultuur binnen het bedrijf 

en besluit de confrontatie aan te gaan.

Verenigde Staten, 2019 87 min. Regie 

Kitty Green Met Julia Garner, Owen 

Holland, Matthew Macfadyen 6  

Vanaf 19 november

★★★★★ NRC

THE ASSISTANTTHE ASSISTANT
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Journalist, activist en feminist Gloria Steinem is een icoon dat 

beroemd is geworden door haar baanbrekende activisme en 

het aanvoeren van de revolutionaire Amerikaanse women’s 

movement. Deze film vertelt het verhaal van deze inspirerende 

en legendarische vrouw en is gebaseerd op Steinems autobio-

grafie ‘My Life on the Road’.

Verenigde Staten 2020 148 min. Regie Julie Taymor 

Met Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson 

4dt Vanaf 26 november

De vogelwachter (Freek de Jonge) woont al bijna een halve 

eeuw moederziel alleen maar gelukkig op een afgelegen 

eiland. Op een dag krijgt hij bericht dat zijn post wordt opge-

heven. Aan zijn gelukkige bestaan in en met de natuur komt 

abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter 

te gaan en trekt op geheel eigen wijze ten strijde.

Eén van de inspiratiebronnen voor ‘De Vogelwachter’ 

is de natuur op het eiland Texel met haar vele vogels, de 

DE VOGELWACHTER

weidsheid en de fenomenale luchten. Regisseur Three Anna, 

die zelf op Texel woont en filmde in het prachtige natuurgebied 

de Slufter, wilde een film maken over een man alleen op een 

puur stukje aarde, iemand die één is met de natuur. 

Nederland 2020 89 min. Regie Three Anna  

Met Freek de Jonge, Quiah Shilue, Sophie van 

Winden, Nick Golterman 1  
Vanaf 19 november

THE
GLORIAS
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Weduwe Leila kan nauwelijks rondkomen en haar 

toekomst ziet er somber uit, tot Kazem haar ten 

huwelijk vraagt. Het huwelijk kan uitkomst bieden, 

maar volgens een Iraanse religieuze traditie mag 

Leila’s zoon Amir niet met Kazems dochter onder 

één dak wonen. Als Leila’s dochter plots erg ziek 

wordt en alleen Kazem geld heeft om de dure 

medicatie te betalen, wordt Leila gedwongen een 

onmogelijke keuze te maken. Kan ze accepteren 

dat ze van haar zoon gescheiden wordt?

Iran 2019 102 min. Regie Mahnaz 

Mohammadi Met Mahan Nasiri, Raha 

Khodayari, Reza Behbudi 4a  

Vanaf 17 december

Arthur en César zijn al hun hele leven beste vrien-

den, maar totaal verschillend. Arthur is een neuro-

tische scheikundeleraar en César een vrijgevochten 

womanizer die altijd in de problemen raakt. Na 

een misverstand in het ziekenhuis zijn ze er beiden 

van overtuigd dat de ander nog maar een paar 

maanden te leven heeft. Ze laten alles achter om 

de verloren tijd in te halen en zoveel mogelijk uit 

hun leven te halen nu het nog kan. 

‘Le Meilleur Reste à Venir’ is een grappige, tedere 

en ontroerende ode aan vriendschap en het leven.

Frankrijk 2020 118 min. Regie Alexandre de 

La Patellière, Matthieu Delaporte Met Fabrice 

Luchini, Zineb Triki, Patrick Bruel 3at 

Vanaf 24 december

LE MEILLEURLE MEILLEUR
RESTE À VENIRRESTE À VENIR

‘Hope’ is een eerlijk en gevoelig drama van Maria 

Sødahl, gebaseerd op haar eigen ervaringen. Wat 

gebeurt er met de liefde wanneer je nog maar 3 

maanden te leven hebt?

Na een succesvolle internationale tour met 

haar dansgezelschap, keert Anja terug naar huis 

om Kerst te vieren. Maar vlak voor Kerst krijgen 

Anja en haar man Tomas nieuws dat inslaat als 

een bom: Anja heeft een hersentumor en niet lang 

meer te leven. Samen proberen ze een manier te 

vinden om het nieuws te delen met hun familie. 

 

Noorwegen 2019 126 min. Regie Maria 

Sødahl Met Stellan Skarsgård, Andrea Bræin 

Hovig 1 Vanaf 29 oktober

HOPEHOPE

SON-SON-
MOTHERMOTHER
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Kijk Ons is hét nieuwe label voor artistieke films van 

eigen bodem met speciale voorpremières inclusief 

interviews met de makers. Op 4 december vindt de 

eerste editie plaats met de voorpremière van ‘Kom 

hier dat ik u kus’. In deze film zie we Mona als kind, 

als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. 

Een verhaal over waarom we worden wie we zijn 

naar de bestseller van Griet op de Beeck.

Nederland 2020 100 min. Regie Sabine 

Lubbe Bakker, Niels van Koevorden Met Tanya 

Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir 

4a Vrijdag 4 december 21:00 uur

Emerald Fennell (producent en schrijfster van 

de populaire serie Killing Eve) maakt haar regie  

debuut met deze spannende thriller over de jonge 

Cassie. Cassie had een veelbelovende toekomst 

tot een mysterieus incident haar leven omgooide. 

Sindsdien leidt ze een dubbelleven: overdag is ze 

een charismatische vrouw, ’s nachts struint ze 

elke nachtclub af om zich te laten oppikken door 

zogenaamd bezorgde mannen.

Verenigde Staten 2020 108 min. Regie 

Emerald Fennell Met Casey Mulligan, Bo 

Burnham, Adam Brody 4gat  

Vanaf 24 december

PROMISING PROMISING 
YOUNG YOUNG 
WOMANWOMAN

KIJK ONS: KOM HIER DAT IK U KUS
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HILVERSUM IN GESPREK Dinsdag
15 december

Met Roxane van Iperen
Programma 

19.30 – 20.30 uur 

Journalist Cisca  

Dresselhuys interviewt 

Roxan van Iperen 

20.30 –  21.00 uur  

Pauze  

21.00 uur  

Vertoning van 

haar keuzefilm: 1917

Roxane van Iperen (1976) is auteur en jurist. In 2016 verscheen 

haar debuutroman Schuim der aarde, waarmee ze de Hebban 

Debuutprijs won. In 2018 volgde ‘t Hooge Nest, zojuist ge-

nomineerd voor de NS Publieksprijs. Daarvan werden tot op 

heden meer dan 175.000 exemplaren verkocht, en het werd 

bekroond met de Opzij Literatuurprijs 2019. Negen landen ver-

wierven de vertaalrechten, waaronder het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland, waar het boek ook de bestsellerlijsten haalde. 

De filmrechten zijn verkocht aan Man Up, het productiebedrijf 

van Carice van Houten en Halina Reijn. Van Iperen heeft een 

vaste column over macht in Vrij Nederland en schrijft voor 

diverse media.

1917
Een meeslepend oorlogsdrama van regisseur Sam Mendes 

(‘American Beauty’, ‘Revolutionary Road’, ‘Skyfall’), waarin 

twee jonge Britse soldaten op een onmogelijke missie worden 

gestuurd. Bekroond met drie Oscars! 

VK 2019 118 min. Regie Sam Mendes Met George 

MacKay, Claire Duburcq, Dean-Charles Chapman, Colin 

Firth, Benedict Cumberbatch 4gta

Foto ©
 Jan W

illem
 K

aldenbach

ON TOUR

Movies that Matter on Tour is een landelijk film-en-debat-pro-

gramma van Movies that Matter i.s.m. Amnesty International 

waar bij elke film een mensenrechtenkwestie aan de orde komt. 

Met deze maand de film ‘Mai Khoi & The Dissidents’. Superster 

Mai Khoi gebruikt haar status in Vietnam om zich uit te spreken 

over onderwerpen als vrouwenrechten, lgbt-rechten en vrijheid 

van meningsuiting. De politie begint invallen te doen bij haar 

concerten en al snel verbiedt de overheid haar optredens.

Verenigde Staten 2019 70 min. Regie Joe Piscatella 

Met Mai Khoi Te zien op dinsdag 8 december

MAI KHOI &
THE DISSIDENTS
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Waan je een avond in The Royal Opera House in Londen met één van de 

meest geliefde balletten allertijden: De Notenkraker van The Royal Ballet, 

geregisseerd door Peter Wright. Het is kerstavond en Herr Drosselmeyer, de 

goochelaar, neemt ons mee op een fantasie-avontuur waarin de tijd stil is 

blijven staan. De schitterende muziek van Tsjaikovski, de prachtige decors 

en de betoverende choreografieën zorgen voor de ultieme kerstervaring.

DAG VAN DE KORTE FILM
Op de kortste dag van het jaar - 21 december - vieren we De Dag van de Korte 

Film met een selectie van de beste korte films van eigen bodem. Een programma 

van 75 minuten met o.a. Gouden Kalf winnaar ‘See Me’. Ook kinderen vanaf 

4 jaar trakteren we op een speciaal programma van 45 minuten met de beste 

korte animatiefilms uit Europa. 

Kijk op onze website voor de selectie van korte films die deze dag te zien zijn.

Verenigd Koninkrijk 2020  

140 min. Regie Peter Wright  

Met Francesca Hayward, Federico 

Bonelli, Lauren Cuthbertson, Gary 

Avis, Alexander Campbell  

Vanaf 10 december

THE ROYAL BALLETTHE ROYAL BALLET
DE NOTENKRAKERDE NOTENKRAKER
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DOCUMENTAIRES

MARTIN LUTHER KING VS. THE FBI
‘Martin Luther King vs. The FBI’ is een verbijsterend relaas 

waarin aan de hand van archiefbeelden, scènes uit Holly-

woodfilms en het commentaar van historici, publicisten 

en betrokkenen, wordt onthuld hoe de FBI het imago van 

King publiekelijk probeerde te schaden vanaf eind jaren ‘ 

50 tot aan het moment dat hij werd vermoord in 1968.

VS 2020 106 min. Regie Sam Pollard  

Vanaf 21 januari 2021

OLIVER SACKS: HIS OWN LIFE
Op 15 januari 2015, een paar weken na het afronden van zijn 

memoires, ontdekt Oliver Sacks - befaamd neuroloog, weten-

schapper en arts - dat de zeldzame vorm van kanker waarvoor 

hij zeven jaar eerder was behandeld, is teruggekeerd en dat 

hij nog maar een paar maanden te leven heeft. Een maand 

later zit hij in zijn appartement in New York klaar voor een 

marathonreeks van gefilmde interviews. Omringd door naas-

ten, en ondersteund door zijn notitieboekjes, spreekt Sacks 

over zijn leven en werk, zijn dromen en angsten, zijn blijvende 

verwondering over de wereld en de plaats van de mens erin.

VS 2019 94 min. Regie Ric Burns 1 Vanaf 29 januari 2021

SONGS OF REPRESSION
Aan de voet van het Chileense Andesgebergte ligt een idyl-

lische Duitse kolonie. De pracht van de plek verbergt echter 

een afschuwelijk verleden. In 1961 emigreerden de Duitse 

prediker Paul Schaefer en zijn gemeenschap naar Chili om daar 

de armen te helpen. Ze richtten de Colonia Dignidad op, die 

al snel veranderde in een gesloten sekte waar waardigheid 

ver te zoeken was.

Denemarken 2020 89 min. Regie Marianne Hougen-

Moraga, Estephan Wagner 1 Vanaf 7 januari 2021

YAB YUM
‘‘Yab Yum’ vertelt het verhaal van ’s werelds meest iconische 

bordeel. Van de gloriedagen tot de ondergang. Een intiem 

portret van de lust, geheimen en onvermijdelijke criminaliteit 

die achter gesloten deuren plaatsvond.

Nederland 2021 75 min. Regie Anna Maria van ’t Hek 

Vanaf 21 januari 2021
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In deze energieke documentaire ontmoet 

regisseur Heddy Honigmann een kleurrijke 

verzameling 100-plussers uit verschillende 

delen van de wereld. Ze hebben al meer dan 

een eeuw geleefd en waren getuige van grote 

historische gebeurtenissen, hebben ziektes 

overwonnen, partners verloren en sommigen 

overleefden zelfs hun eigen kinderen. Toch 

zijn deze actieve, nieuwsgierige en creatieve 

100-plussers verbazingwekkend goed in het 

starten van elke nieuwe dag

Nederland 2020 93 min. Regie Heddy 

Honingmann Vanaf 7 januari 2021

Met deze documentaire laat regisseur  

Gianfranco Rosi ons opnieuw kennismaken 

met het dagelijks leven van gewone mensen 

in uitzonderlijke situaties. In zijn vorige film 

‘Fuocoammare’ bevonden we ons tussen de 

bewoners en vluchtelingen op Lampedusa. In 

‘Notturno’ bevinden we ons in de grensgebie-

den van Syrië, Irak, Koerdistan en Libanon en 

zien we het licht in de duisternis van oorlog. .

Italië 2020 100 min. Regie Gianfranco 

Rosi 3a Vanaf 3 december

Sergio wordt door een privédetective aange-

wezen om als geloofwaardige mol te infiltre-

ren in een bejaardentehuis. Hij moet onder-

zoeken of de bewoners wel netjes worden 

behandeld, maar Sergio is 83 - geen 007 - en 

heeft moeite met hedendaagse spionagetech-

nieken. Met veel absurdistische humor is deze 

film een stijlvolle combinatie van een klassieke 

Hollywood detective en een observerende 

documentaire die eenzaamheid onder oude-

ren beschouwt.

CL, VS, DE, NL, ES 2020 90 min. Regie 

Maite Alberdi 1 Vanaf 10 december

DOCUMENTAIRES

100UP100UP

NOTTURNONOTTURNO

THETHE
MOLE MOLE 

AGENTAGENT
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BLACKBIRD 
Aangrijpende film van Roger Michell (‘Nothing Hill’) 

met een ijzersterke cast waaronder Susan Saran-

don en Kate Winslet. Lily (Susan Sarandon) heeft 

ALS. Na haar opties te hebben overwogen, besluit 

zij haar leven te willen beëindigen, met steun van 

echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze vraagt haar familie 

en beste vriendin om nog een keer in haar landhuis 

bij elkaar te komen.

Verenigde Staten, Engeland 2019 98 min. 

Regie Roger Michell Met Kate Winslet, Susan 

Sarandon, Sam Neill, Mia Wasikowska 4at  

Vanaf 21 januari 2021

TRUE MOTHERS 
Na ‘An’ en ‘Radiance’ keert de gerenommeerde Ja-

panse regisseur Naomi Kawase terug met een ont-

roerend verhaal over familie en moederschap. Warm, 

menselijk, genuanceerd en met een perfect gevoel 

voor dat wat ons leven waarde geeft.

Japan 2020 140 min. Regie Naomi Kawase 

Met Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka 

3a Vanaf 21 januari 2021

THE PERFECT 
CANDIDATE
De Saoedische Maryam is werkzaam als arts. Als 

ze op een dag weer wordt geconfronteerd met de 

beperkingen in haar leven simpelweg omdat ze een 

vrouw is, besluit ze zich kandidaat te stellen voor 

de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze be-

slissing wordt haar bepaald niet door iedereen in 

dank afgenomen. Samen met haar zussen probeert 

ze hun gemeenschap ervan te overtuigen dat zij als 

vrouw ook mee zou mogen doen aan de verkiezing 

en probeert ze een stap vooruit te zetten in de strijd 

voor vrouwenrechten in Saoedi-Arabië.

Saoedi-Arabië 2019 101 min. Regie Haaifa 

Al-Mansour Vanaf 3 december 
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See all you can see met:

Kijk voor het volledige weekprogramma, data en tijden op www.filmtheaterhilversum.nl

Goed nieuws 
Bij Filmtheater Hilversum placeren we vanaf nu onze filmvoor-

stellingen. Tijdens het online kopen van je ticket kun je alvast 

kiezen waar je zit.

De voordelen:
 Jij zoekt de plek uit die jij prettig vindt;
 Je weet van te voren al waar je zit in de zaal;
  Je kan kiezen of je in je eentje zit of naast iemand uit 

hetzelfde huishouden;
  Je zit daarmee altijd veilig en op 1,5 meter afstand van 

andere bezoekers.

Placeren? 

Hoe werkt dat dan precies? 

Kijk op onze website www.filmtheaterhilversum.nl voor meer 

informatie en een stap voor stap uitleg.

Filmtheater
Hilversum

placeert: 
KIES

ONLINE
JE EIGEN

STOEL!

OOK
NOG

TE
ZIEN
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Kijk voor het volledige weekprogramma, data en tijden op www.filmtheaterhilversum.nl

hilverzon.nu/afspraak-energiecoachhilverzon.nu/afspraakhilverzon.nu/afspraak

Wi
besp
Ma  
met

Wil jij energie 
besparen in huis?
Maak een gratis afspraak 
met onze energiecoach

Weerstand
verhogen?
Acupunctuur!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

Tel. 085-022 12 42
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl 

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

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

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

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

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

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

' 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


