WORDT VERWACHT
CATVIDEOFEST
2020

Na het succes van vorig jaar keert CatVideoFest dit jaar terug!
Een compilatie van de leukste, schattigste en grappigste
kattenfilmpjes die er maar zijn, en dat op groot scherm! Kom
genieten op Wereld Kattendag, 8 augustus. Van elk verkocht
ticket gaat er € 1,- naar Dierenasiel Crailo te Hilversum.

Ontbijt & Film is terug. Onze buren Presto Coffee & More zorgen voor het heerlijke ontbijtje en wij zorgen voor een mooie
film. Beter kan de zondag niet beginnen! Met op zondag 26 juli
‘Misbehaviour’, over een groep vrouwen die besluiten de Miss
World-verkiezing te verstoren.

HET PROGRAMMA VAN
PREVIOUSLY
UNRELEASED

Verenigde Staten, 2020 71 min. Regie Will Braden
Met heel veel leuke katten 1 8 augustus 2020

Ongeloof, woede en onmacht, maar ook hoop kruisen elkaar
in dit vlijmscherpe drama waarin een hecht gezin uit elkaar
valt wanneer de vader zijn zoon vertelt dat hij van plan is zijn
moeder te verlaten. Van regisseur en Oscarwinnaar William
Nicholson.

HOPE
GAP

Verenigd Koninkrijk, 2019 101 min. Regie William
Nicholson Met Annette Bening, Bill Nighy, Josh
O’Connor 1t Verwacht 13 augustus

Vol muziek en begeleid door enthousiaste fans als Bruce
Springsteen, Martin Scorsese, Eric Clapton, Taj Mahal en Van
Morrison vertelt Robbie Robertson van ‘The Band’ het buitengewone en per definitie gekleurde verhaal van de opkomst en
ondergang van de legendarische muziekgroep uit de jaren ‘60.

ONCE WERE
BROTHERS
BABYTEETH

Ze haalden wel de selecties van prominente
(inter)nationale festivals en wonnen prijzen, maar
bereikten nooit de Nederlandse bioscopen. Eye
Filmmuseum brengt daar nu verandering in met
het programma Previously Unreleased. Deze zomer
komen vier nog nooit eerder vertoonde films i.s.m. Eye - naar Filmtheater Hilversum.

Verenigd Koninkrijk, 2020 107 min. Regie Philippa
Lowthorpe Met Keira Knightley, Rhys Ifans, Jessie Buckley
1t Zondag 26 juli

GAY FILM NIGHT

De Gay Film Night is terug van weggeweest! Vanaf juli vertonen we
weer iedere derde maandag van de maand een nieuwe gay film. Met
deze maand romantiek onder de Spaanse zon in ‘Fin de Siglo’. Twee
mannen ontmoeten elkaar in Barcelona en na een dag samen te
hebben doorgebracht, komen ze erachter dat ze elkaar twintig jaar
geleden ook al hebben gezien.

vanaf 9 juli

vanaf 16 juli

Canada, Verenigde Staten, 2019 100 min.
Regie Daniel Roher Met Bruce Springsteen, Bob Dylan,
Eric Clapton e.v.a. 3h Verwacht 20 augustus

Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid
wanneer hun 16-jarige dochter Milla ernstig ziek blijkt. Met
niets meer te verliezen stort Milla zich op het leven, maar haar
ouders zijn in shock door de komst van haar nieuwe vriendje.
Toch gooien ze alle pedagogische strategieën overboord om
hun dochter gelukkig te zien. Maar hoe ver ga je voor de liefde?
Australië, 2019 120 min. Regie Shannon Murphy
Met Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn 3ath
Verwacht 27 augustus

Fin de Siglo

DE HIGHLIGHTS VAN JULI 2020
Een verlegen maar ambitieuze filmstudente begint
net haar stem als kunstenaar te vinden als ze een
turbulente relatie aangaat met de charismatische
Dandy. Ze distantieert zich van haar beschermende
moeder en bezorgde vrienden en duikt dieper en
dieper in een intense, emotioneel beladen relatie
die gevaarlijk dicht bij zelfdestructie komt. Onderdeel van het programma ‘Previously Unreleased’
i.s.m. Eye.
Verenigd Koninkrijk, 2019 120 min. Regie
Joanna Hogg Met Tilda Swinton, Honor
Swinton Byrne 4st Vanaf 9 juli

THE
SOUVENIR

★★★★★ - de Volkskrant & Trouw

LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE
VIE

Regisseur Claude Lelouch keert terug met het vervolg op de iconische klassieker ‘Un homme et une
femme’ met het prachtige ‘Les plus belles années
d’une vie’. Een film die minstens zoveel indruk maakt
en begint waar het liefdesverhaal de vorige keer
eindigde. Ook ‘Un homme et une femme’ is in juli
bij ons te zien.
Frankrijk, 2019 90 min. Regie Claude
Lelouch Met Anouk Aimée, Jean-Louis
Trintignant 2g Vanaf 2 juli

★★★★ - AD & VPRO Cinema

★★★★ - NRC & de Volkskrant

Argentinië, 2019 84 min. Regie Lucio Castro Met Juan
Barberini, Ramon Pujol 4st Maandag 20 juli

vanaf 23 juli

vanaf 30 juli

Kijk voor het volledige weekprogramma, data en tijden op www.filmtheaterhilversum.nl.
See all you can see met:

Na de première op het Filmfestival van Cannes
en een warm onthaal tijdens het Internationaal
Filmfestival van Rotterdam (IFFR) – waar ‘Adam’
publiekslieveling werd – is dit prachtige en ontroerende drama over twee onbekende vrouwen die
vriendschap sluiten vanaf eind juli bij ons te zien.
Marokko, 2020 98 min. Regie Maryam
Touzani Met Lubna Azabal, Aziz Hattab 1
Vanaf 23 juli • Woensdag 22 juli
voorpremière

ADAM

Filmtheater
Hilversum
is klaar
voor de zomer!
We zijn weer open en wat maakt het ons blij
om jullie weer te mogen verwelkomen! De
zalen zijn weer zo ingericht dat iedereen lekker naast elkaar kan zitten, ons terras is weer
open voor een verkoelend drankje en ook is
een nazit in de foyer binnen weer mogelijk.
Kortom: we zijn weer volop aan het genieten
van heerlijke films op ons witte doek.
Om het gemis van het maandprogramma en daarmee de filmkrant te verzachten, ligt hier deze gloednieuwe maandbrochure voor jullie. We lichten graag
de highlights uit het programma van juli uit, want
wat staan er weer prachtige films voor jullie klaar.
Premièrefilms als ‘Never Rarely Sometimes Always’,
specials als Ontbijt&Film en natuurlijk de woensdagavond voorpremière-avond zijn weer terug. Want
gelukkig is niet alles anders.
Elke maandag maken we het weekprogramma voor
de komende speelweek - die op donderdag begint bekend op onze website, social media en in onze
digitale nieuwsbrief.

★★★★★ - NRC
Al als tiener leert Tracey Edwards de ins en outs
van zeilen via baantjes als kok en poetser. Wanneer
ze op haar 24 e hoort over de zwaarste zeilrace
rond de wereld, is ze verkocht. ‘Maiden’ vertelt
het verhaal van de eerste geheel vrouwelijke
bemanning die onder leiding van Edwards de
woeste golven trotseerden.
.
Verenigd Koninkrijk, 2019 97 min. Regie
Alex Holmes Met Tracey Edwards (als zichzelf)
1t Vanaf 9 juli

Western, horror, drama, actie en sciencefiction: het Braziliaanse Bacurau is het allemaal. De wereldpremière was in
2019 op het Filmfestival van Cannes, waar de film de Juryprijs
in de wacht sleepte. Kortom, een film die je niet wil missen!
Brazilië, 2019 130 min. Regie Kleber Mendonça Filho,
Juliano Dornelles Met Sonia Braga, Udo Kier, Barbara
Colen 4gt Vanaf 2 juli

A PERFECTLY
NORMAL FAMILY

Wanneer Emma’s vader vertelt dat hij voortaan als vrouw door
het leven wil gaan, is zijn jongste dochter totaal uit het lood
geslagen. Debuterend speelfilmregisseur Malou Reymann
groeide zelf op met een vader die transvrouw werd, waardoor
ze feilloos deze complexe verandering weet vast te leggen.
Denemarken, 2020 97 min. Regie Malou Reymann Met
Jessica Dinnage, Mikkel Boe Følsgaard 1 Vanaf 9 juli

MAIDEN

DER FALL COLLINI

Je bent jong, ambitieus en grijpt elke zaak aan die op je pad
komt. Tot je een zaak toegewezen krijgt waarbij het slachtoffer
een oude bekende van je is… Het overkomt de jonge advocaat
Caspar Leinen in de thriller ‘Der Fall Collini’. Naar het boek
‘De zaak-Collini’ van Ferdinand von Schirach.

NEVER RARELY
SOMETIMES ALWAYS
★★★★ - NRC & de Volkskrant

Wil je op de hoogte blijven van ons meest actuele
aanbod, data en tijden? Schrijf je dan in op onze
digitale nieuwsbrief via onze website of door een
e-mail te sturen naar:
info@filmtheaterhilversum.nl.

Stichting Filmtheater Hilversum
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466
Programma Luc Freijer | Tekst Steffie van der Horst

Wat zou jij doen als je 17 jaar oud was, ongewenst zwanger raakte,
en je keuze om het kindje te houden of niet je werd ontnomen? ‘Never
Rarely Sometimes Always’ is een emotionele reis waarbij twee tienermeiden meer leren over vriendschap, moed en medeleven. Winnaar
van de Zilveren Beer tijdens het Internationale Filmfestival van Berlijn.

Artwork Fred Trappenburg
Filmtheater-Hilversum
filmtheaterhilversum

SING ME A SONG

Verenigd Koninkrijk, 2020 101 min. Regie Eliza Hittman
Met Sidney Flanigan, Talia Ryder 3st Vanaf 2 juli

Deze klassieker uit 1993 - over een jonge vrouw die in het
strenge Nieuw Zeeland van de 19e eeuw wordt uitgehuwelijkt
aan een gevoelloze man - keert terug naar het filmtheater. Met
deze derde speelfilm werd Jane Campion de eerste vrouwelijke
regisseur die in Cannes de Gouden Palm won.
Nieuw Zeeland, 1993 121 min. Regie Jane Campion
Met Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill 3g
Vanaf 23 juli

Zwitserland, Bhutan, 2019 100 min. Regie Thomas
Balmès 4 Vanaf 30 juli

FILM & NATUUR

Het Wildlife Filmfestival Rotterdam (WFFR) selecteert
jaarlijks de beste natuurfilms van over de hele wereld.
En het goede nieuws; WFFR On Tour brengt deze naar
Hilversum! Na de wonderschone natuur uit Noorwegen
in ‘Fjord’, zijn in juli en augustus ‘Elephants Up Close’ en
‘Yellowstone’ te zien.

THE PIANO
ELEPHANTS UP CLOSE
Duitsland, 2018 50 min. Regie Jens Westphalen,
Thoralf Grospitz 1 Vanaf 2 juli

KLASSIEKER

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

Ook voor onze jongste bezoekers hebben we natuurlijk leuke
kinderfilms in petto deze zomer! Zo blijft de Disney Pixar film
‘Onward’ – over twee elvenbroers op zoek naar magie – te
zien. Kijk voor het actuele aanbod van kinderfilms, data en
tijden op onze website.

Internet en mobiele telefoons zijn niet meer uit onze
samenleving weg te denken. Echter is dat nog niet overal
ter wereld zo. De documentaire ‘Sing Me a Song’ geeft een
inkijkje in het leven in Bhutan, waar steeds meer tradities
verloren gaan ten koste van moderne ontwikkelingen.

Duitsland, 2019 123 min. Regie Marco Kreuzpaintner
Met Franco Nero, Elyas M’Barek 4gt
Vanaf 16 juli • Woensdag 15 juli voorpremière

Graag tot ziens in Filmtheater Hilversum!
De koffie staat voor je klaar.

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL

KINDER – EN
FAMILIEFILMS

BACURAU

YELLOWSTONE
Verenigde Staten, 2020 51 min. Regie Eric Bendick
1 Vanaf 30 juli

OOK TE
ZIEN
DEZE
MAAND

