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Kerst en verder
De nieuwste films van Almodóvar en François Ozon, het be-

kroonde ‘There is No Evil’, de live opvoeringen vanuit het Royal 

Opera House in Londen, het bezoek van Adriaan van Dis... 

Met de nieuwste maatregelen die 28 november ingingen, 

kon zo ongeveer ons hele programma de prullenbak in. Veel 

van de voor december aangekondigde films zijn inmiddels 

uitgesteld tot ergens in 2022 en vooralsnog zijn wij en alle 

andere filmtheaters en bioscopen slechts tot 17.00 uur open. 

Gelukkig zijn we inmiddels wel wat gewend en konden wij 

én onze filmdistributeurs snel schakelen. Ook is onze grote, 

loyale groep vrijwilligers flexibel, waarvoor we heel dankbaar 

zijn! We zijn met Kerst dus ‘gewoon’ open. De komende tijd 

draaien we zelfs vrijwel iedere ochtend al om 10.00 uur de 

eerste film. Er is daarom alsnog veel moois om van te genieten!

We hebben de komende weken een prachtig programma voor 

jullie klaarstaan. Zo hebben we Steven Spielbergs meesterlijke 

remake van ‘West Side Story’ aan ons aanbod toegevoegd en 

staat sinds afgelopen donderdag de briljante Olivia Colman te 

schitteren in ‘The Lost Daughter’: het regiedebuut van Maggie 

Gyllenhaal, naar een boek van Elena Ferrante. 

Weliswaar niet live vanuit Londen, maar wel live opge-

nomen, kunnen we jullie ‘De Notenkraker’ van The Royal 

Ballet in reprise laten zien en deze Kerst staat naast de 20ste 

verjaardag van onze favoriete Parisienne ‘Amélie’ ook Benedict 

Cumberbatch voor jullie klaar in ‘The Electrical Life of Louis 

Wain’. Mocht je op zoek zijn naar fijne familiefilms, dan raden 

we ‘Mijn Beste Verjaardag Ooit’ en ‘Ook Muizen Gaan naar 

de Hemel’ aan. Net voor de jaarwisseling komen ook Frances 

McDormand en Denzel Washington op bezoek met ‘The Tra-

gedy of Macbeth’: een visueel overdonderende film die van 

The Guardian reeds 5 sterren toebedeeld kreeg. Durf je een 

fysiek bezoek aan ons theater nog niet aan of past je ritme niet 

bij onze openingstijden, draai dan dit magazine om en laat je 

inspireren door de talloze films die online voor je klaarstaan 

in onze vierde, online filmzaal Picl. 

Wat betreft januari: daar kunnen we nu – het is dinsdag 14 

december als dit maandmagazine naar de drukker gaat – nog 

niet heel veel over zeggen. Vanwege de maatregelen is het 

voor filmdistributeurs erg lastig om films kostendekkend uit 

te brengen. Veel van de reeds door ons aangekondigde films 

uit het vorige maandmagazine zijn daarom voorlopig zonder 

uitbrengdatum naar 2022 verplaatst. Houd derhalve onze 

website en nieuwsbrief goed in de gaten: daar proberen we 

jullie zo goed mogelijk te informeren over alle films.

Hele fijne feestdagen, alvast de allerbeste wensen, blijf gezond 

en we hopen jullie te zien de komende tijd!

Luc Freijer, Programmeur

Helaas kan onze traditionele, jaarlijkse kerstbrunch voor alleen-

staanden dit jaar niet doorgaan, maar de film draait gewoon! 

Voor alle bezoekers hebben we een heerlijk kopje koffie en 

wat lekkers klaarstaan, om extra van te genieten in het rode 

pluche. De film die we vertonen is ‘The Duke’, een hartver-

warmende film met Jim Broadbent en Dame Helen Mirren in 

de hoofdrollen. Een komedie van het soort waar de Britten al 

decennia lang in uitblinken.

Film inclusief koffie en wat lekkers: € 12,50  

Zondag 26 december 10.20 uur

Kerstfilm voor Kerstfilm voor 
alleenstaandenalleenstaanden
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De twaalfjarige Ali en zijn vrienden gaan niet naar school. Ze 

werken hard in een garage en gaan op pad om te zakkenrollen. 

Alles om maar aan geld te komen om te overleven en hun fa-

milies te helpen. Wanneer Ali per toeval de opdracht krijgt om 

een ondergrondse schat te vinden, verzamelt hij zijn vriendjes 

en gaan ze op zoek. Om in de buurt te komen moeten ze zich 

aanmelden bij de zonneschool, een liefdadigheidsorganisatie 

die lesgeeft aan straat- en werkende kinderen en die vlakbij 

de tunnel van de schat is.

In Sun Children staat het thema kinderarbeid centraal. 

Kinderen die moeten werken om hun familie te ondersteunen 

en daardoor niet naar school kunnen, een situatie waarin tot 

op de dag van vandaag 152 miljoen kinderen zich in bevinden. 

Iran, 2020 99 min. Regie Majid Majidi Met Roohollah 

Zamani 3at Te zien vanaf 30 december

SUN
CHILDREN

Tijdens een strandvakantie raakt Leda (Olivia Colman) geob-

sedeerd door een jonge moeder en haar dochter. Hun liefde-

volle relatie en met name hun luidruchtige en intimiderende 

familie werken op haar zenuwen. Leda wordt overweldigd 

Met klassiekers als ‘Jaws’, ‘E.T.’ en ‘Schindler’s List’ heeft Steven 

Spielberg, veelal gezien als een van de grootste filmregisseurs 

aller tijden, een breed en zeer afwisselend oeuvre op zijn naam. 

Maar niet eerder maakte hij een musical. Met een remake 

van ‘West Side Story’, destijds bekroond met tien Oscars en 

met muziek van Leonard Bernstein en teksten van de onlangs 

overleden Stephen Sondheim, brengt hij daar nu verandering in. 

De Briste krant The Guardian geeft alvast ★★★★★ en noemt 

het ‘een triomf die je naar adem doet snakken’. 

‘West Side Story’ speelt zich af in 1957 in New York en toont 

het klassieke verhaal van heftige rivaliteit en jeugdige liefde.

VS, 2021 156 min. Regie Steven Spielberg Met Ansel 

Elgort, Rachel Zegler 4gd Nu te zien

door duistere geheimen uit haar eigen verleden en heftige 

herinneringen aan het moederschap waar zij op jonge leeftijd 

mee te maken kreeg. Na een impulsieve actie belandt ze in de 

onheilspellende wereld van haar eigen geest, waar ze wordt 

gedwongen de keuzes die ze als jonge moeder heeft gemaakt 

en de gevolgen daarvan onder ogen te zien. 

‘The Lost Daughter’ is geschreven en geregisseerd door Maggie 

Gyllenhaal, die naast haar carrière als actrice, nu haar regiede-

buut maakt. De film is gebaseerd op het boek La figlia oscura 

van de schrijfster Elena Ferrante. De film ging in première op het 

filmfestival van Venetië en Maggie Gyllenhaal werd bekroond 

met de Prijs voor Beste Script.

VS, Griekenland, 2021 121 min. Regie Maggie 

Gyllenhaal Met Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota 

Johnson 4gast Nu te zien

THE
LOST
DAUGHTER

★★★★ 
‘Fantastische 
opknapbeurt 
voor de tijdloze 
klassieker’ - NRC
★★★★
- de Volkskrant 

'een van de knapste, meest 
genuanceerde filmdebuten 

in jaren' - De Filmkrant 
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Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), een 

student astronomie, en haar professor 

Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) 

doen een verbazingwekkende ontdek-

king over een komeet die in een baan om 

het zonnestelsel draait. Het probleem? 

Het ligt op directe ramkoers met de aar-

de. Het andere probleem? Het schijnt 

niemand ook maar iets te interesseren. 

De mensheid waarschuwen voor een 

‘planetendoder’ zo groot als de Mount 

Everest is blijkbaar een erg ingewikkelde 

opgave. Met hulp van Dr. Oglethorpe 

(Rob Morgan) beginnen Kate en Randall 

aan een mediatour. Deze brengt hen 

van het kantoor van de onverschillige 

president Orlean (Meryl Streep) en haar 

onderdanige zoon en tevens stafchef 

Jason (Jonah Hill) naar de radiogolven 

van The Daily Rip, een vrolijke ochtend-

show gehost door Brie (Cate Blanchett) 

en Jack (Tyler Perry). Met nog slechts zes 

maanden te gaan tot de komeet inslaat, 

hebben ze geen tijd te verliezen om de 

aandacht te krijgen van een publiek dat 

‘The Electrical Life of Louis Wain’ vertelt het waar-

gebeurde verhaal van Louis Wain (Benedict Cum-

berbatch), de Britse kunstschilder die bekend stond 

om zijn karakteristieke tekeningen van katten. Wain 

wil jong en oud inspireren met zijn unieke blik op de 

wereld en zijn aanstekelijk enthousiasme. Een bui-

tengewoon avontuur vol liefde, avontuur en hoop. 

We volgen hem tijdens twee belangrijke gebeur-

tenissen die zijn leven veranderen; de ontmoeting 

met Emily (Claire Foy, ‘The Crown’) , de liefde van 

zijn leven, en de adoptie van Peter, een straatkat.

Beneditct Cumberbatch, onlangs nog te zien in 

‘The Power of the Dog’, schittert als de excentrie-

ke kunstschilder. Louis Wains poezentekeningen 

zijn wereldberoemd en hij wordt alom gezien als 

de man die zorgde dat de kat – die toen puur als 

muizenvanger werd gezien – wereldwijd omarmd 

werd als huisdier.

 

Verenigd Koninkrijk, 2021  

112 min. Regie Will Sharpe Met Benedict 

Cumberbatch, Claire Foy 4gat  
Vanaf 23 december

geobsedeerd is door social media. Iets wat schokkend komisch blijkt te zijn. Want 

wat is er in hemelsnaam nodig om de wereld gewoon omhoog te laten kijken?!

VS, 2021 139 min. Regie Adam McKay Met Jennifer Lawrence, Leonardo 

DiCaprio, Timothée Chalamet, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate 

Blanchett, Tyler Perry 4gastd Nu te zien

THE ELECTRICAL THE ELECTRICAL 
LIFE OF LOUIS LIFE OF LOUIS 

WAINWAIN

DON’T LOOK UPDON’T LOOK UP
★★★★ - NRC
★★★★ ‘Vileine komedie 
over het einde van de 
wereld’ - VPRO Cinema 
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AMÉLIEAMÉLIE
The 20th The 20th 
anniversary!anniversary!

Amélie Poulain werkt als serveerster in een café 

in de Parijse wijk Montmartre en observeert graag 

mensen terwijl ze haar fantasie de vrije loop laat. 

Maar dan ontdekt ze haar ultieme levensdoel: 

andermans problemen oplossen. Zo helpt ze de 

conciërge van haar appartementencomplex, die 

de hele dag port drinkt terwijl ze tegen haar op-

gezette hond praat. Maar ook Georgette, haar 

hypochondere collega. En ‘de man van glas’, haar 

buurman die aan huis gekluisterd zijn leven leidt 

via de Renoir-reproducties die hij schildert. 

Amélies missie wordt onverwachts verstoord 

wanneer ze de zonderlinge jongen Nino Quincam-

poix ontmoet. Deze heerlijke film bestaat inmiddels 

al twintig jaar en wordt ter ere daarvan deze Kerst 

opnieuw uitgebracht. Twintig jaar later zal Amélie 

je opnieuw betoveren.

Frankrijk 2001 120 min. Regie Jean-

Pierre Jeunet Met Audrey Tautou, Matthieu 

Kassovitz 4s Vanaf 23 december

Denzel Washington en Frances McDormand zijn in 

topvorm en schitteren als Lord en Lady Macbeth 

in Joel Coens gedurfde en onstuimige toneelverfil-

ming van William Shakeapeare. Het is een verhaal 

over moord, waanzin, ambitie en sluwheid. 

De Schotse generaal Macbeth raakt er door een 

trio heksen van overtuigd dat hij de volgende 

koning van Schotland zal worden. Met zijn am-

bitieuze vrouw ter ondersteuning beraamt hij 

plannen om de macht te grijpen. Het veroveren 

van de Schotse troon leidt echter zijn eigen on-

dergang in.

Is Joel Coen op zoek naar een solo carrière? Na 

een enorme reeks fantastische films – ‘Fargo’, 

‘The Big Lebowski’, No Country for Old Men’en 

vele anderen – is dit in ieder geval de allereerste 

film die Joel Coen aflevert zonder dat zijn broer 

Ethan erbij betrokken is. Volgens Coen zelf wilde 

hij ‘een Shakespeare-film maken voor mensen die 

geen Shakespeare willen zien’. De Britse krant The 

Guardian heeft alvast 5 sterren. 

VS, 2021 105 min. Regie Joel Coen  

Met Denzel Washington, Frances 

McDormand, Brendan Gleeson 6gt 
Vanaf 30 december te zien

THE TRAGEDY THE TRAGEDY 
OF MACBETHOF MACBETH

★★★★★ - The Guardian
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KINDER EN FAMILIEFILMS
Een aandoenlijke film over twee aartsvijanden – een kleine muis en 

een vos, die elkaar na een ongeluk ontmoeten in de dierenhemel. Ze 

verliezen hun natuurlijke instincten en worden beste vrienden. Hun 

wens om samen te blijven na hun terugkeer naar de aarde komt uit, 

maar ze worden herboren in tegengestelde rollen. Dankzij de kracht 

van de vriendschap kunnen ze zelfs overwinnen wat onmogelijk lijkt…

Tsjechië 2015 85 min. Regie Denisa Grimmová, Jan Bubenicek 

Nederlands gesproken 2a Vanaf 22 december

OOK MUIZENOOK MUIZEN
GAAN NAARGAAN NAAR

DE HEMELDE HEMEL

Op de kortste dag van het jaar, 21 december, vieren we De Dag van 

de Korte Film. De korte film is spannend, veelzijdig en heeft voor 

iedereen iets te bieden. Ook is het dé plek waar jong filmtalent 

zich als eerste aandient. Toch krijgt de korte film vaak weinig tijd 

op het witte doek. Met een speciaal samengesteld filmprogramma 

word je getrakteerd op de beste korte films van eigen bodem.

Lengte programma: 88 min. Engels ondertiteld  

Dinsdag 21 december

Op de verjaardag van Kareltje, met worteltaart, cadeautjes en een 

picknick bij het meer, moeten zijn ouders met zijn babyzusje naar de 

dokter. Koppig besluit hij naar zijn oma te gaan. De tocht door het bos, 

samen met zijn vriendjes, is een vrolijk en soms spannend avontuur. 

Uiteindelijk wordt het toch nog feest in deze levendige animatiefilm.

Duitsland, Zweden, Nederland, 2020 70 min.  

Regie Michael Ekblad Nederlands gesproken 1 Nu te zien

DE BESTE DE BESTE 
VERJAARDAGVERJAARDAG

OOITOOIT

Zondag 23 januari gaat The Best of IDFA on Tour weer van start. Vier 

prijswinnende films die door de jury’s van IDFA 2021 zijn bekroond.

Het complete programma bestaat uit vier films met een totale leng-

te van circa 5 uur, inclusief 2 pauzes van 25 minuten. De titels zijn 

‘Children of The Mist’, ‘Where Are You Headed’, ‘O, Collecting Eggs 

Despite the Times’ en ‘Handbook’.

Alle films zijn Nederlands ondertiteld. Kaartjes voor zondag 23 

januari en zondag 6 februari 2022 zijn nu alvast te koop.

Kaartjes kosten € 27,50, of € 22,- op vertoon van de VIP-kaart van 

de BankGiro Loterij (max. 2 kaarten per persoon). Voor Cineville-pas-

houders is er fijn nieuws: er is geen toeslag. Het is niet mogelijk om 

tickets te verkopen voor losse docs uit het programma, alleen voor 

de TOUR als geheel.

DAG
VAN
DE

KORTE
FILM

on tour

The best of

20212021
20222022
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ROYAL OPERA HOUSE
DE NOTENKRAKER EN TOSCA
Helaas konden de live vertoningen van De Notenkraker en 

Tosca niet doorgaan, maar er is goed nieuws! In de kerstva-

kantie is De Notenkraker van The Royal Ballet alsnog te zien. 

Ook zullen we Tosca in januari gaan vertonen. 

Beide zijn live opnames van respectievelijk 9 en 15 december 

van de opvoeringen in het wereldberoemde Royal Opera House 

in Londen. Bekijk dus alsnog deze spectaculaire voorstelling 

op het grote doek!

 

De Notenkraker is te zien op Eerste Kerstdag 

Kaartjes zijn € 17,50

HAUTE COUTURE 
Jade, 20, steelt op een dag een handtas in de Parijse metro. 

Terwijl ze de inhoud van deze tas bekijkt, begrijpt Jade dat ze 

net een arbeidster, uit een vergelijkbaar milieu als het hare, 

heeft beroofd. Vol wroeging gaat ze naar het huis van de 

vrouw om haar spullen terug te geven. 

Wanneer ze aanbelt, ontmoet Jade Esther, een vrouw van 

zestig jaar. De carrière van Esther als verantwoordelijke van 

het naai-atelier van Dior loopt bijna ten einde. Esther, die bij 

de pinken is, stelt Jade voor om haar vaardigheden als naaister, 

haar enige en echte rijkdom, aan haar door te geven.

Frankrijk, 2020 100 min Regie Sylvie Ohayon  

Met Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot 1t 

Wordt verwacht in januari

MES FRÈRES ET MOI 
Nour is 14 jaar oud. Hij woont in een volksbuurt bij de zee. 

Het is het begin van de zomer, getekend door de plagerijen 

van zijn oudere broers, de ziekte van zijn moeder en een taak-

straf. Terwijl hij een gang in zijn school schildert, ontmoet hij 

Sarah, een operazangeres die er een zomercursus leidt. Een 

ontmoeting die nieuwe horizonten voor hem zal openen...

Frankrijk, 2021 109 min. Regie Yohan Manca  

Met Judith Chemla, Maël Rouin Berrandou, Dali 

Benssalah Wordt verwacht in januari
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Italiaanse cinema

De grote Oscarwinnaars 
in je eigen huiskamer

Docu’s over bomen, neurologie  
en magic mushrooms 

TE ZIEN  TE ZIEN  
bij jou thuis!bij jou thuis!



Een greep uit het programma
LE SORELLE MACALUSO • Groei op met vijf Siciliaanse 
zussen in dit zonovergoten Italiaans familiedrama

LA DEA FORTUNA • Raak ontroerd door deze zinderende 
Italiaanse bioscoophit

DESCENDING THE MOUNTAIN • Wat gebeurt er als je 
magic mushrooms aan ervaren Zen beoefenaars geeft?

BALLAD OF A WHITE COW • Als Mina’s man onterecht 
geëxecuteerd blijkt te zijn, begint ze een stil protest

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES • Verrassend 
intiem filmdagboek van een van Frankrijks bekendste zangers

OLIVER SACKS: HIS OWN LIFE • Fascinerend portret van 
de wereldberoemde en briljante neuroloog

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN • Een Syrische vluchteling 
ruilt zijn rug voor een visum naar Europa

PROMISING YOUNG WOMAN • Deze verrassende, vrou-
welijke wraakthriller won een Oscar voor Beste Scenario

DRAGON GIRL • Net voor kerst vindt de 11-jarige Sara een 
draakje in een leegstaand huis

MIJN VADER IS EEN SAUCISSE • Feelgood komedie over 
het najagen van je dromen en de moed die daarvoor nodig is

Pak je kans
Te druk gehad voor een filmbezoek, of begaf je je liever niet 

onder de mensen? Dan hebben we goed nieuws: je kunt 

de parels, vijfsterrenfilms en filmtheaterhits van afgelopen 

jaar nu ook vanuit je eigen huis bekijken!

In onze online filmzaal Picl kun je naar hartenlust films 

streamen. Je kiest een film uit het aanbod, betaalt per film 

(dus zonder abonnement) én kijkt vervolgens wanneer jij 

wil. Je hebt 48 uur de tijd om te genieten van de film. Door 

thuis op de bank Picl films te kijken, steun je ons en de 

filmdistributeurs alsnog in deze rare tijden. 

Speciaal voor jullie hebben we een speciaal eindejaars pro-

gramma samengesteld met daarin de beste films van het 

afgelopen jaar. En, ja, ook titels als ‘The Father’, ‘Druk’ en 

‘Supernova’ horen hierbij! 

Benieuwd naar het verdere aanbod? In dit deel van ons 

maandmagazine hebben we de topfilms die te zien zijn voor 

je op een rijtje gezet. Want ook al zijn onze fysieke deuren na 

17:00 uur gesloten, de zaal van Picl staat áltijd voor je open.

Wil je het eens uitproberen? Doe dan vooral mee met de 

winactie die je verderop in dit magazine tegenkomt!

Je bezoekt Picl via onze website of ga rechtstreeks naar 

www.picl.nl/filmtheater-hilversum.nl

Zie films uit
het filmtheater
direct bij jou thuis

Kijk direct, 
zonder 
abonnement

Betaal aan  
het theater van 
jouw keuze

Win een gratis film!
Wil jij een van de beste films van 2021 thuis kijken? Doe dan 

mee en kijk hem gratis! We geven 10 x een gratis film weg. 

Stuur een mailtje naar info@filmtheaterhilversum.nl o.v.v. 

‘Picl winactie’ en vertel ons welke titel jij graag wilt zien. 

Onder de inzendingen verloten we tien codes waarmee je 

een film naar keuze gratis kan bekijken in jouw thuisbioscoop. 
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Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol 

in ons bloed geestverruimend werkt, problemen vermindert en 

creativiteit verhoogt. Gesteund door deze theorie, beginnen 

vier middelbare school collega’s aan een experiment. Mads 

Mikkelsen (‘Jagten’, ‘Riders of Justice’) schittert in de hoofdrol 

van de nieuwe film van Deense regisseur Thomas Vinterberg 

(‘Festen’, ‘Jagten’).  De film werd bekroond met de Oscar voor 

Beste Buitenlandse Film.

★★★★ ‘Pakkende tragikomedie’ - NRC

★★★★ ‘Een voortreffelijke Mikkelsen’ -VPRO Cinema

Het Koreaanse gezin Yi verruilt het stadse leven voor het 

landelijke Arkansas, waar vader Jacob een stuk grond heeft 

gekocht. Regisseur Lee Isaac Chung baseerde dit drama op 

zijn eigen jeugd in een Koreaans-Amerikaans gezin op het 

platteland van Arkansas. De film ontving veel nominaties en 

prijzen, waaronder een Oscar voor de Zuid-Koreaanse Yuh-Jung 

Youn voor haar rol als eigenzinnige grootmoeder.

★★★★★ ‘Een prachtig, intiem drama’ - Trouw

★★★★★ ‘Precies de juiste mix van nuchter realisme en nos-

talgische verwondering’ - VPRO Cinema

Colin Firth (‘The King’s Speech’, ‘Bridget Jones’s Diary’) en Stan-

ley Tucci (‘Julie & Julia’, ‘The Devil Wears Prada’) zijn fenomenaal 

als partners Sam en Tusker. Tusker’s dementie wordt steeds 

erger en de reis door het verleden moet ruimte maken voor 

een onzekere toekomst. Geheimen worden onthuld, plannen 

vallen in duigen en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende 

oplossing meer.

★★★ ‘Schitterend geacteerd drama’ - de Volkskrant

★★★★ ‘Hun liefde heeft een prachtige vanzelfsprekendheid’ 

- VPRO Cinema

Fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan 

het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins 

(‘The Silence of the Lambs’, ‘The Two Popes’) laat je geen 

moment los. Olivia Colman (‘The Crown’, ‘The Favourite’) als 

zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde 

tastbaar. Hopkins’ acteerprestatie leverde hem zijn tweede 

Oscar voor Beste Acteur op. Regisseur Florian Zeller won de 

Oscar voor Beste Bewerkte Scenario.

★★★★★ ‘Aangrijpend en respectvol verslag van dementie’ - 

de Volkskrant ★★★★★ ‘Debuterend regisseur Florian Zeller 

maakt er echt een filmische ervaring van’ - Algemeen Dagblad

DE TOPPERS UIT 2021

THE FATHERTHE FATHER

SUPERNOVASUPERNOVA

MINARIMINARI

DRUKDRUK
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In een Duitse industriestad die veel inwoners kent met al-

lerlei culturele achtergronden, probeert Bachman zijn 

leerlingen thuis te laten voelen. Hij biedt hen zicht op 

een betere toekomst, maar leert ze ook hoe gecompli-

ceerd de relatie met buitenlanders is geweest in de stad. 

Maar het is vooral ook de individuele betrokkenheid van 

de leraar die de eigenwaarde van zijn leerlingen versterkt. 

★★★★★ de Volkskrant ★★★★★ Trouw

Heel de wereld praat over het milieu, maar toch lukt het vaak 

niet om naar de natuur zelf te luisteren. Het is voor Duitse bos-

wachter Peter Wohlleben inmiddels een missie geworden om 

dit te veranderen. Met zijn non-fictie bestseller Het Verborgen 

Leven van Bomen, die inmiddels in meer dan veertig landen 

is verschenen, laat Wohlleben de verborgen wereld van de 

bossen zien. ‘inspirerend portret’Volkskrant

Indrukwekkende en belangrijke film over de dramatische eva-

cuatie van Srebrenica. ‘Quo Vadis, Aida?’ werd genomineerd 

voor een Oscar in de categorie Beste Buitenlandse film én 

geselecteerd voor de officiële competitie van het filmfestival 

van Venetië en Toronto. De film won meerdere prestigieuze 

prijzen waaronder de Publieksprijs op het IFFR en de European 

Film Award voor Beste Europese Film.

★★★★ Trouw, ★★★★ Nederlands Dagblad

Deze explosieve Gouden Palm winnaar is het bizarste lief-

desverhaal dat je ooit hebt gezien. Regisseur Julia Ducour-

nau, die in 2016 doorbrak met haar debuutfilm ‘Raw’, zet-

te het Cannes filmfestival op zijn kop door met ‘Titane’ de 

Gouden Palm voor Beste Film te winnen. Daarmee is ze na 

Jane Campion (‘The Piano’) de tweede vrouw in de 74-ja-

rige geschiedenis van het filmfestival die deze prijs wint. 

★★★★★ de Volkskrant ★★★★ NRC

Drie gezinnen in een chique Italiaanse flat raken verwikkeld in 

elkaars geheimen. Met ‘Tre Piani’ geeft Gouden Palm winnend 

regisseur, schrijver en acteur Nanni Moretti (‘Mia Madre’, 

‘Caro Diario’) een intiem kijkje in de levens van mensen die 

het voor elkaar lijken te hebben, maar emotioneel vastzitten.  

★★★ Trouw ★★★ VPRO Cinema

THE HIDDEN LIFE OF TREESTHE HIDDEN LIFE OF TREES

TITANETITANE

QUO VADIS, AIDA? QUO VADIS, AIDA? 

HERR BACHMANNHERR BACHMANN
UND SEINE KLASSEUND SEINE KLASSE

TRE PIANITRE PIANI
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CADEAUPAS

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE
CADEAUTJE?

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

en/of drankjes.

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

‘s-Gravelandseweg 46a | 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

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

See all you can see met:

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

Kerstvakantie in het filmtheater
  Onze openingstijden*
 24 december: van 11.45 tot 17.00 uur 

 1e kerstdag: van 11.45 tot 17.00 uur

 2e kerstdag: van 9.45 tot 17.00 uur

 27 t/m 31 december: van 9.45 tot 17.00 uur

 Nieuwjaarsdag: van 11.45 tot 17.00 uur

 2 t/m 9 januari: van 9.45 tot 17.00 uur

Wij wensen je alvast hele fijne feestdagen & een spetterend 2022!

*Afhankelijk van corona maatregelen van de overheid.


