TE ZIEN IN
JULI 2022

Knor: de aller-aller-allerleukste
familiefilm van het jaar
Liefde op de vulkaan
Openluchtfilm in het Dudokpark
The King is back!

JULI: ZINDERENDE ZOMER
Met de terugkeer van Elvis, Pixar én de openluchtfilm belooft
het een fantastische zomer te worden. Elvis kun je vanaf 23
juni dagelijks op ons doek bewonderen in de nieuwste film
van Baz Lurhmann, de iedereen kent van ‘Moulin Rouge!’
en het fantastische ‘Romeo + Juliet’. En mocht je het gemist
hebben. Met de komst van ‘Lightyear’ laat Disney haar Pixar
films eindelijk weer terugkeren op het witte doek, daar waar
ze horen. En wat ons het allerbeste nieuws: de openluchtfilm
is terug! Na twee jaar afwezigheid kun je zaterdag 20 augustus
gratis genieten van ‘Licorice Pizza’ in het Dudokpark.
Maar het Dudokpark vormt niet de enige openluchtfilm
vertoning van Filmtheater Hilversum dit jaar. Zo werken we
samen met Buitenplaats de Hoorneboeg voor een hele serie
avonden in de Bosbios. Waar je kunt genieten van films als
‘The Tree of Life’, ‘Little Miss Sunshine’ en meer. (zie bosbios.
nl) Naast de Bosbios vertonen we zaterdag 27 augustus ook
‘Bohemian Rhapsody’ in sing-a-long versie op de Kerkbrink
tijdens Hilversum Open, waarover meer in ons volgende maand
magazine.

FIRE OF LOVE
‘Fire of Love’ vertelt het explosieve liefdesverhaal van Franse
vulkanologen Katia en Maurice Krafft, die evenveel van elkaar houden als van de vulkanen die ze samen bestuderen.
Een romantische, maar ook tragische ontdekkingstocht via
spectaculaire en nooit eerder gemaakte beelden van adembenemende vulkaangebieden.
Regisseur Sara Dosa maakte eerder de documentaire ‘The
Sheer and the Unseen’ over de mythologie van IJslandse vulkaanlandschappen en waagt zich met ‘Fire of Love’ aan het
noodlottig liefdesverhaal van twee vulkanologen.
Canada, VS, 2022 93 min. Regie Sara Dosa
Vanaf 14 juli
Voorpremière woensdag 13 juli 18.30 uur
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En natuurlijk draaien onze zalen volop door met vele prachtige premières. Want zomer of geen zomer: het filmaanbod
is beter en groter dan ooit! Laat je daarom lekker inspireren
met alle tips uit ons maand magazine en mocht je lekker de
tijd hebben, zet dan vooral ook het heerlijke zomerprogramma
van Filmmuseum Eye in je agenda: Previously Unreleased. Acht
prachtige niet-eerder-vertoonde films, die we allemaal 1 week
vertonen. Donderdag 30 juni gaat dit sterke programma van
start met The Souvenir 2 met de fenomenale Tilda Swinton.
Geniet van de zomer!
Luc Freijer, programmeur
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THE
SOUVENIR:
PART II
Tilda Swinton en dochter Honor Swynton
Byrne zijn moeder Rosalie en dochter
Julie in het spectaculaire vervolg op ‘The
Souvenir’, waarin Julie haar hart verloor
aan een charismatische, manipulatieve
man.
Filmmaker Joanna Hogg gebruikte ervaringen uit haar leven voor het
semi-autobiografische ‘The Souvenir’,
over de filmstudente Julie en haar getroebleerde, om niet te zeggen zelfdestructieve, relatie met een oudere
man. Moeder Rosalie waarschuwde de
dochter, maar die sloeg alle goede raad
in de wind. Drie jaar later is het vervolg,
met Swinton en Swinton Byrne opnieuw
in de moeder- en dochterrol, voltooid.
In deel twee is het Julie die terugkijkt

op de relatie die haar ongelukkig maakte. Haar ervaringen zet ze in voor haar afstudeerfilm, waarin de mysteries en verwikkelingen van een verhouding tegen het
licht worden gehouden. De wereldpremière van ‘The Souvenir: Part II’ vond plaats
tijdens het filmfestival in Cannes.
‘The Souvenir’ deel 1 en 2 zijn los van elkaar te bekijken, maar ook deel 1 is
nog enkele keren te zien.
VK, 2021 107 min. Regie Joanna Hogg
Met Tilda Swinton, Honor Swinton Byrne 4th Vanaf 30 juni

IL BUCO
In 1961 maakt een groep onverschrokken wetenschappers een expeditie naar
de ongerepte Italiaanse regio Calabrië.
Verborgen in het Pollino-gebergte ligt
een nog niet in kaart gebrachte grot.
Voor het eerst verkennen zij de bodem
van de maar liefst zevenhonderd meter
diepe Abisso del Bifurto. Door steentjes
en brandend papier naar beneden te
gooien, proberen ze te zien en horen
hoe diep de afgrond is.
Met ‘Il Buco’ herschept regisseur Michelangelo Frammartino (‘Le Quattro
Volte’) op meesterlijke wijze een expeditie naar het binnenste van de aarde. Het
levert een unieke filmervaring op, waarmee Frammartino een visuele hommage
brengt aan het prachtige Calabrische
landschap. ‘Il Buco’ ging in première op

het Filmfestival van Venetië, waar de mystieke schoonheid van de film bekroond
werd met de Juryprijs.
Italië, 2021 93 min. Regie Michelangelo Frammartino
Met Paolo Cossi, Denise Trombin, Jacopo Elia 1 Nu te zien
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PREVIOUSLY UNRELEASED 2022

Een serie bijzondere en sterke films die nog niet te zien zijn geweest op prominente festivals in binnen- en buitenland
en nu voor Nederland beschikbaar gemaakt door Eye/Filmmuseum. Elke titel is slechts één week te zien.

DWELLING
IN THE
FUCHUN
MOUNTAINS
Gu Xiaogangs speelfilmdebuut was te zien op grote internationale festivals, trok veel publiek in Frankrijk, maar haalde
de Nederlandse bioscopen niet. Over de lotgevallen van een
Chinese familie in de provincie die de slagen van het leven
verwerkt. Het leven ontvouwt zich als een rolschildering,
geregisseerd met kalme en precieze hand. Voor zijn vertelling
over deze lotgevallen van een doodgewone Chinese familie
koos Gu niet-professionele acteurs; zelf volgde hij geen
filmopleiding. Des te verrassender dat zijn speelfilmdebuut
meteen geselecteerd werd voor het Cannes-filmfestival (Semaine de la Critique/Critic’s Choice) en daarna te zien was
op tal van prestigieuze festivals.
China, 2019 150 min. Regie Gu Xiaogang
Met Zhenyang Dong, Wei Mu, Hongjun Du 3a
One week only vanaf 7 juli

MASS

KILL IT
AND
LEAVE THIS
TOWN
Volstrekt unieke animatie met horror-elementen, wonderschoon, teder, grimmig en duister, onverwacht ontroerend,
vol rauwe emotie, ongepolijst maar toch tot in elk detail
overdacht en geperfectioneerd.
Een man ontvlucht de werkelijkheid na het verlies van
zijn geliefden en trekt zich terug in zijn herinneringen. Daar
staat de tijd stil en leven zijn dierbaren nog. Zo groeit er
jarenlang een stad in zijn herinneringen. Op een dag komen
zijn literaire helden en cartoonjeugdidolen er onuitgenodigd
tot leven. Ze zijn in het geheugen steeds jong gebleven,
maar wanneer de man ontdekt dat zijn idolen allemaal oud
geworden zijn en dat eeuwige jeugd niet bestaat, besluit
hij terug te keren naar de realiteit.
Polen, 2020 88 min. Regie Mariusz Wilczynski
6ts One week only vanaf 21 juli

DINNER
IN AMERICA

Psychologisch geraffineerd, beklemmend
Kammerspiel waarin
de ouders van een high school shooter tegenover de ouders
van een van zijn slachtoffers komen te staan. Wat bracht de
jongen tot zijn daad? Kunnen ze elkaar werkelijk begrijpen
en is vergiffenis mogelijk? Fran Kranz bouwt zijn debuut in
een rustig tempo op naar een psychologisch geraffineerd
Kammerspiel over de verschillende manieren waarop we
omgaan met rouw en verlies. ‘Mass’ is een intens drama
gedragen door vier briljante acteurs: Ann Dowd, Martha
Plimpton, Jason Isaacs en Reed Birney.

Hilarisch portret met
psychologische diepgang van de romance tussen pyromane punkrocker John Q
Public en ADHD-meisje Patty in de Amerikaanse suburbs.
John Q Public, pyromaan uit overtuiging, raakt verzeild in
een onverwachte romance met Patty, zijn grootste fan. Adam
Rehmeier schetst een droogkomisch portret van quirky liefde
in de Amerikaanse suburbs, in de traditie van de slacker- en
stonerfilm, maar dan toch anders. Onder meer te zien op
het Sundance Film Festival en winnaar van de Rebel with a
Cause Award van het Tallin Black Nights Film Festival.

VS, 2021 111 min. Regie Fran Kranz Met Jason Isaacs,
Martha Plimpton, Ann Dowd 4at
One week only vanaf 14 juli

VS, 2020 106 min. Regie Adam Rehmeier
Met Kyle Gallner, Yancey Fuqua 6th
One week only vanaf 28 juli

Te zien in augustus in Previously Unreleased: ‘Forest – I See You Everywhere’ (vanaf 4 augustus), ‘There is no Evil’ (vanaf
11 augustus), ‘Destello Bravio’ (vanaf 18 augustus) en ‘After Love’ (vanaf 25 augustus).
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ELVIS
The King is back! Baz Luhrmann (‘The Great Gatsby’, ‘Australia’,
‘Moulin Rouge’) richt zich met de biopic ‘Elvis’ niet zomaar
op de muzikale carrière van een van de grootste artiesten in
de muziekgeschiedenis. Hij zoomt in op de gecompliceerde
relatie tussen Elvis en zijn mysterieuze manager kolonel Tom
Parker (gespeeld door Tom Hanks).
De film beslaat een tijdsbestek van twintig jaar, waarin Elvis
(Austin Butler, ‘Once Upon a Time in…Hollywood’) van onbekende zanger uitgroeit tot de ongekende superster zoals we
hem kennen. In die tijd verandert ook het culturele landschap
in Amerika, en de komst van Elvis helpt het land haar onschuld
te verliezen. Uiteraard ontbreekt een van de belangrijkste en
invloedrijkste personen uit Elvis’ leven niet: Priscilla Presley
wordt gespeeld door Olivia DeJonge.
Na ‘The Great Gatsby’ is dit de langverwachte nieuwe film
van Baz Luhrmann!

VS, 2022 159 min. Regie Baz Luhrmann
Met Tom Hanks, Helen Thomson, Austin Butler
4tdh Nu te zien

ENCORE
Klassiek ballet en moderne dans komen samen in een sprankelend verhaal over hoop dat zich afspeelt tussen Bretagne
en Parijs. De 26-jarige balletdanseres Élise loopt tijdens een
voorstelling een blessure op en krijgt te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer zal kunnen dansen. Ze moet op zoek naar
een nieuw doel in haar leven. Met hulp van vrienden vindt ze
ander werk. Dat voert haar naar Bretagne waar ze een gezelschap voor moderne dans ontmoet. De nieuwe ervaringen
en vriendschappen wakkeren het vuur weer in haar aan. Zal
ze toch weer kunnen dansen? Hoofdrolspeelster Marion Barbeau is prima ballerina bij het beroemde ballet van de Parijse
Opera. Daarnaast verzekerde regisseur Cédric Klapisch zich
voor ‘Encore’ van de samenwerking met choreograaf Hofesh
Shechter en zijn gezelschap.

Frankrijk, 2022 117 min. Regie Cédric Klapisch
Met Pio Marmaï, François Civil 3at Vanaf 7 juli
Voorpremière woensdag 6 juli 18.30 uur
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107 MOTHERS
Dit hartverscheurende verhaal is gebaseerd op waargebeurde
verhalen van 107 moeders die in de Odessa-vrouwengevangenis in Oekraïne vastzitten. Lesya zit voor de moord op haar
man een gevangenisstraf van zeven jaar ui. Als haar zoon
Kolya daar geboren wordt, mag hij tot zijn derde verjaardag
bij de andere kleine kinderen in de gevangenis blijven. Samen
leiden ze naar omstandigheden een rustig en gemoedelijk
leven. Maar als de derde verjaardag van Kolya nadert en er
nog geen opvang voor hem is gevonden, neemt de paniek bij
Lesya toe. Bewaakster Iryna spoort haar aan contact te zoeken
met haar moeder en zus, zodat zij voor hem kunnen zorgen
en hij niet in een opvanghuis terecht komt. Het is het enige

sprankje hoop dat ze heeft, terwijl het afscheid aanstaande
is. ‘107 Mothers’ was de Slowaakse inzending voor de Oscars.
Tsjechië, Slowakije, 2021 93 min. Regie Péter Kerekes
Met Maryna Klimova, Lyubov Vasylyna, Iryna Kiryazeva
1t Vanaf 14 juli

NOWHERE
SPECIAL
In het prachtige, hartverscheurende en op waarheid gebaseerde ‘Nowhere Special’ gaat alleenstaande vader John op
zoek naar een nieuw gezin voor zijn zoon. De alleenstaande
glazenwasser heeft niet lang meer te leven en wil de vierjarige
Michael achterlaten bij de perfecte ouders.
Hij denkt te weten wat hij zoekt en weet zich gesteund
door het adoptiebureau, maar het perfecte gezin lijkt niet te
bestaan. Toch moet John tot een beslissing komen. Wat is
een goede ouder en wie is het beste voor Michael? Samen
ontdekken ze dat je op je gevoel moet vertrouwen. De chemie
tussen James Norton als John en Daniel Lamont als de vierjarige
Michael is fenomenaal.
De film van Umberto Pasolini, van wie wij eerder het prach-

THE LAST BUS
De doorgewinterde Tom rouwt om het recente overlijden van
zijn vrouw Mary. In een poging dit verlies een plekje te geven,
besluit hij het Britse vasteland te doorkruisen met behulp
van zijn gratis buspasje. De bestemming van zijn reis ligt in
Cornwall, de geboorteplaats die hij met Mary deelde. Tijdens
zijn busreizen ontmoet hij diverse personen.
UK, 2021 86 min. Regie Gillies MacKinnon
Met Timothy Spall, Phyllis Logan, Ben Ewing, Natalie
Mitson Vanaf 21 juli
Voorpremière woensdag 20 juli 18.30 uur
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tige ‘Still Life’ vertoonden, raakt diep en zindert lang na. Tijdens
Film by the Sea werd ‘Nowhere Special’ dan ook bekroond
met de publieksprijs.
VK, 2020 96 min. Regie Uberto Pasolini
Met James Norton, Daniel Lamont 1t Nu te zien

HIT THE
ROAD
In het liefdevolle, hartverwarmende ‘Hit
the Road’ volgen we een gezin van vier.
De vader lijkt een gebroken been te hebben. De moeder wisselt lachen en huilen
af. De jongen speelt wilde autokaraoke,
compleet met dansnummers. Zijn oudere broer heeft een mysterieuze trek op
zijn gezicht. Hij staat op het punt Iran
te verlaten en wordt vergezeld door zijn
familie op deze afscheidsreis.
Dierbare herinneringen aan het
verleden worden afgewisseld met angsten voor de onbekende en onzekere
toekomst: hoe kun je afscheid nemen?
Met visuele humor en een prominente

***** ‘Fantastisch speelfilmdebuut’ TROUW
**** de Volkskrant
**** NRC

soundtrack, die Bach en nostalgische Iraanse popsongs combineert, schetst de film
een gevoelig en teder portret van een gezin dat de pijn van een naderend afscheid
wanhopig tracht uit te stellen.
Iran, 2021 93 min. Regie Panah Panahi
Met Hassan Madjooni, Pantea Panahiha 1 Nu te zien

UN AUTRE
MONDE
‘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 die we moeten
maken in het leven.
Philippe Lemesle (Lindon) 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.
Regisseur Stéphane Brizé schetst een
overtuigend beeld van een wereld
waarin menselijkheid ten prooi valt aan
aandeelhouders. ‘Un Autre Monde’
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 28 juli

Voorpremière met ONTBIJT & FILM:
zondag 24 juli!
Op zondag 24 juli is ‘Un Autre Monde’ alvast te zien als Ontbijt
& Film-voorpremière. In samenwerking met onze vrienden van
Your Coffee serveren we een heerlijk ontbijt. Het ontbijt wordt
geserveerd in het filmtheater vanaf 9.30 uur. De prijs voor de film
en het ontbijt is slechts € 19,50. Cineville pashouders betalen een
toeslag van €8,50.
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PICCOLO
CORPO
Italië, 1900. Wanneer de priester Agata’s
doodgeboren kindje weigert te begraven in het dorp omdat het kindje niet
gedoopt is, besluit Agata in haar eentje
een reis te maken door het ruige Italië op
zoek naar verlossing voor haar dochter.
Een missie niet geheel zonder gevaren
als jonge vrouw in die tijd. Onderweg
vindt ze hulp van de rondtrekkende Lynx
en samen trotseren ze de elementen,
vooroordelen en het betoverende maar
intimiderende Italiaanse landschap op
zoek naar een wonder voor haar kindje. De cinematografie en het idyllische
landschap zijn toneel voor dit mythische
sprookje over moederschap, onverwachte vriendschap en de kracht van

een vrouw. Regisseur Laura Samani laat met dit prijswinnende debuut op het Film
Festival van Cannes zien, dat ze een talent is om in de gaten te houden.
Italië, 2021 89 min. Regie Laura Samani Met Celeste Cescutti, Ondina
Quadri 4a Vanaf 14 juli • Voorpremière woensdag 13 juli 20.30 uur

LA RUCHE
Al zolang ze zich kunnen herinneren
hebben tienerzussen Marion, Claire en
Louise geleefd op het ritme van de buien
van hun moeder Alice (Ludivine Sagnier,
‘Femmes’, ‘Swimming Pool’): dan weer
prettig gestoord en ondernemend, dan
weer depressief en giftig. Vooral de
oudste, Marion, doet er alles aan om
het gezin bij elkaar te houden. Liever
zou ze haar vleugels uitslaan en naar
Brazilië vertrekken om te dansen. Maar
hoe kan ze haar zussen achterlaten in de
destructieve spiraal waarin hun moeder
elke dag verder wegzakt? ‘La Ruche’ (de
bijenkorf) is het speelfilmdebuut van de
Belgische cineast Christophe Hermans.
Voor de cinematografie werkte hij samen
met fotograaf Lara Gasparotto, die bekend staat om haar intieme benadering
van het vrouwelijk lichaam en de adolescentie. Samen met de acteurs brengen
ze de liefdevolle en explosieve relatie
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tussen moeder en dochters (waarvan de jongste de échte dochter van Ludivine
Sagnier is!) zinderend tot leven.
België, Frankrijk, 2022 81 min. Regie Christophe Hermans Met Ludivine
Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin 4th Vanaf 21 juli

WHEEL OF
FORTUNE
AND
FANTASY
Een nieuwe titel van Ryūsuke Hamaguchi, de regisseur van het met een
Oscar bekroonde ‘Drive My Car’! In drie
korte verhalen tot één film gebundeld
staan sterke vrouwen centraal, elk met
haar eigen uitdaging.
Tijdens een taxiritje waarin twee
vrouwen het hebben over de nieuwe
vriend van één van hen, bekruipt een
vreemd gevoel de ander: heeft haar
vriendin het over haar ex..? Hamaguchi
vervolgt zijn film met diverse relaties tussen studenten en leraren, waarbij een
wraakactie wordt opgezet in de vorm
van verleiding. En dan zijn er nog twee
vrouwen die te maken krijgen met persoonsverwisseling, terwijl op de achter-

**** ‘Een indrukwekkend drieluik
over de liefde en het lot’ TROUW
**** de Volkskrant
**** NRC

grond een verwoestend computervirus uitbreekt. De drie verhalen vormen samen
een twee uur durend meesterwerk.
‘Wheel of Fortune and Fantasy’ won op het filmfestival van Berlijn vorig jaar
de Zilveren Beer.
Japan, 2021 121 min. Regie Ryûsuke Hamaguchi Met Kiyohiko Shibukawa,
Kotone Furukawa 4st Nu te zien

SPLENDID
ISOLATION
De langverwachte nieuwe film van Urszula Antoniak, die eerder het prachtige
‘Nothing Personal’ maakte, is wederom
een indrukwekkend drama. Er is weinig
bekend over de ramp die Anna en Hannah zijn ontvlucht en de moeite die zij
hebben moeten doen om het afgelegen
eiland te bereiken. Wanneer ze drinkbaar
water en een verlaten huis vinden in de
duinen, valt Anna terug in haar rol als de
verzorger van Hannah. Afstand is zowel
noodzaak als een marteling voor de twee
geliefden. Hannahs kwetsbare toestand
herinnert de twee vrouwen eraan dat
de tijd die zij samen hebben ten einde
loopt. Op een dag ziet Hannah iemand

op het strand. Het wrange noodlot dient zich aan. De indringer is de Dood die de
vrouwen gevolgd is naar het eiland.
Nederland, 2021 80 min. Regie Urszula Antoniak Met Anneke Sluiters,
Abke Haring, Khadija El Kharraz Alami 4sa Vanaf 7 juli
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KINDER & FAMILIEFILMS
COPPELIA
Deze kleurrijke familiefilm is een modern sprookje naar een bewerking van het gelijknamige klassieke ballet over een kwaadaardige cosmetisch arts. De prille liefde tussen Zwaantje en
Frans wordt bedreigd door de beeldschone Coppelia. Zij is de
schepping van Dr. Coppelius, een cosmetisch arts die de dorpsbewoners verleidt met het idee van perfecte schoonheid. Ook
Frans wordt door haar betoverd. Maar de eigenzinnige Zwaantje ontdekt dat Dr. Coppelius vooral kwaad in de zin heeft. In
zijn ‘schoonheidssalon’ steelt hij de unieke karaktereigenschappen van de dorpelingen. Het met liefde gevulde hart van Frans is
het laatste dat hij nodig heeft om Coppelia tot leven te wekken.

Zwaantje doet al het mogelijke om Frans voor een verschrikkelijk einde te behoeden.
Nederland, België, Duitsland, 2021 80 min. Regie
Jeff Tudor, Steven de Beul, Ben Tesseur Met Igone de
Jongh, Jan Kooijman, Michaela DePrince 1
Vanaf 6 juli • Voorpremière zondag 3 juli 11.00 uur

LIGHTYEAR
Dit gloednieuwe 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.
In ‘Lightyear’ volgen we 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

NIEUWE
AVONTUREN
VAN HET
MOLLETJE
Voor onze allerjongste bezoekers halen we het Molletje terug!
Een heerlijk verzamelprogramma van de bekende Tsjechische
korte tekenfilms over het Molletje en zijn vriendjes. Voor jong
en oud vanaf 3 jaar.
Deze tijdloze klassiekers van regisseur Zdenek Miller uit
de jaren zestig en zeventig werden opgepoetst en opnieuw
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samengesteld om een nieuwe generatie kinderen te betoveren. We vertonen een compilatie van zeven korte filmpjes
van het Molletje.
Tsjechië, 1968 50 min. Regie: Zdenek Miller 1

Onze adviesleeftijd: 3+

KNOR
De aller-aller-allerleukste familiefilm van het jaar!
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 Vanaf 13 juli

Pannenkoeken & Pyjama Voorpremière feestje: Knor
Zondag 10 juli vieren we een heel fijn feestje! Samen met
filmdistributeur Gusto & het Cinekid Filmfestival organiseren
we een heel bijzondere voorpremière van ‘Knor’!
Vanaf 9.45 uur kun je in je pyjama lekker pannenkoeken
komen eten en daarna naar de film! Je mag in je leukste pyjama
komen ontbijten met pannenkoeken en ranja. Grootouders,
vaders en moeders zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij
krijgen bij de pannenkoek een kopje koffie of thee.

Voor de film krijg je een exclusief filmpje te zien hoe deze Nederlandse stop-motion film gemaakt werd en
aansluitend kun je bij ons of thuis ook
lekker knutselen met een speciale
workshop!
Pannenkoeken eten kan vanaf
9.45 uur en de film start om 10.30 uur. Kaartjes voor de film incl. ontbijt zijn € 12,50.

NATUURDOCUMENTAIRE
GRUTTO
In rap tempo verdwijnt de Grutto uit ons land. Het oer-Hollandse beeld van de parmantige steltloper in de bloemrijke
weilanden van onze polders is steeds vaker met een lampje te
zoeken. Deze intieme en indrukwekkende documentaire van
Ruben Smit laat zien hoe de vogel probeert te overleven in
een continue veranderende wereld. De Grutto wordt gevolgd
op zijn reis over de wereld en in de tijd. Het verhaal start in de
uitgestrekte veenmoerassen van Estland voert ons vervolgens,
diep in de binnenlanden van Afrika in Senegal en dan start
de duizelingwekkende tocht naar Europa. In een non-stop
vlucht van twee dagen vliegt de vogel duizenden kilometers.
De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van gouden-kalfwinnaar Ruben Smit (bekend van
‘WAD’ en ‘De Nieuwe Wildernis’). De documentaire vertelt

op unieke wijze het magistrale verhaal van onze grutto, die
symbool staat voor de rol van biodiversiteit in onze huidige
samenleving.
Nederland, 2022 Lengte onbekend Regie Ruben Smit,
Melchert Meijer zu Schlochtern Vanaf 7 juli
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ARTS IN CINEMA
RAPHAEL REVEALED

In het kunstprogramma Arts in Cinema
vertonen we spraakmakende documentaires over internationale top-exposities
en bevlogen kunstenaars.
Ter gelegenheid van de 500ste sterfdag
van Raphael vond in Rome de grootste
tentoonstelling ooit van zijn werken
plaats. Met meer dan tweehonderd
meesterwerken, waaronder schilderijen en tekeningen, waarvan er meer dan

honderd voor het eerst zijn samengebracht, viert deze grote tentoonstelling
het leven en werk van Raffaello Sanzio
da Urbino. Raphael was meer dan alleen
maar een schilder. Hij was een van de
meest buitengewone kunstenaars van de
Renaissance, maar wordt vaak verkeerd
begrepen of gemythologiseerd. Aan de
hand van deze buitengewone tentoonstelling in Rome laat deze film Raphael
voor het eerst echt zien.

Italië, 2021 88 min.
Regie Phil Grabsky Vanaf 14 juli

GAY FILM NIGHT
BEYTO
Beyto woont in een Zwitsers stadje en is de trots van zijn ouders. Hij haalt goede cijfers, maakt geen problemen en helpt
mee in hun kebabzaak. Zwemmen is zijn grote passie. Zijn
ouders kunnen daar niet veel mee, maar zolang zijn opvoeding
er niet onder lijdt vinden ze dat prima. Voor het immigrantengezin uit Centraal-Anatolië is één ding namelijk belangrijk: hun
zoon moet het beter krijgen dan zijzelf.
Beyto is al een tijdje verliefd op zijn zwemcoach Mike, maar
hij weet heel goed hoe zijn ouders en hun Turkse omgeving
over homoseksualiteit denken. Wanneer hij eindelijk de moed
vat, valt de wereld van zijn ouders in duigen en nemen ze hun
toevlucht tot een list.

Nu te zien op PICL
HILVERSUM
BEZET EN
BEVRIJD
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Zwitserland, 2020 98 min. Regie Gitta Gsell
Met Burak Ates, Ecem Aydin, Beren Tuna 2st
Te zien op maandag 18 juli

INCROYABLE
MAIS VRAI
Doorsnee koppel Alain en Marie verhuizen naar hun droomhuis in een rustige
doorsnee buitenwijk. Daar houdt het
normale eigenlijk wel op, want wat volgt
is een absurd, komisch verhaal over een
kelder die fungeert als tijdmachine. In de
knap gemonteerde film lopen verschillende verhaallijnen in verschillende tijden
door elkaar heen. Een veeleisende baas,
diverse catastrofes en een elektronische
penis vullen de scènes van de iets meer
dan een uur durende film. Quention Du-

pieux (‘Mandibules’) koos de perfecte acteurs voor zijn nieuwe werk, want Alain
Chabat en Léa Drucker zetten de nieuwe bewoners van het bijzondere huis met
veel verve neer. Je zou bijna gaan geloven dat het waar is..!
Frankrijk, 2022 74 min. Regie Quentin Dupieux Met Alain Chabat, Léa
Drucker, Benoit Magimel 3at Vanaf 30 juni

THE
INNOCENTS
De negenjarige Ida ontoet Ben, een
jongen die laat zie dat hij met zijn geest
een flessendop kan laten bewegen.
Ondertussen ontmoet haar autistische
zusje Anna het meisje Aisha, die vitiligo
heeft. De vier kinderen raken bevriend
en komen erachter dat ze paranormale
krachten hebben. Onschuldige spelletjes nemen echter een duistere wending en er beginnen vreemde dingen
te gebeuren.
Met ‘The Innocents’ zet de Noorse
regisseur Eskil Vogt een beklemmende
en verontrustende thriller neer die de
grenzen van moraliteit opzoekt. Eerder regisseerde Vogt al Blind (2014) en
schreef hij mee aan alle films van Joa-

OOK
NOG
TE
ZIEN

chiem Trier, waaronder ‘The Worst Person In The World’, waarvoor Trier en Vogt
zelf een Oscarnominatie kreeg voor Beste Originele Scenario. Ook The Innocents
heeft al meerdere prijzen mogen ontvangen, waaronder de Fantastic Fest Jury Award
voor Beste Regie en een European Film Award voor European Sound Designer.
Noorwegen, 2021 117 min. Regie Eskil Vogt
Met Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad 6gta Vanaf 14 juli
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THE REAL
CHARLIE
CHAPLIN
Decennialang was hij de beroemdste man op aarde, voor
wie enorme mensenmassa’s op
de been kwamen. Bij velen vooral
bekend als de komiek die de iconische zwerver The Tramp op het witte
doek tot leven bracht en daarmee
voor altijd vereenzelvigd werd. Hij
wordt geroemd als groot filmmaker
van legendarische films als ‘The
Kid’, ‘Modern Times’ en ‘The Great
Dictator’ die nog altijd veel zeggingskracht hebben.
Maar wie was de mens achter deze geniale alleskunner? Bekroonde documentairemakers Peter Middelton & James Sinney
(‘Notes On Blindness’) maakten een omvattende documentaire
over een van de meest getalenteerde kunstenaars van de
twintigste eeuw: Charlie Chaplin (1889-1977). Aan de hand
van geënsceneerde beelden met nieuw ontdekte, authentieke
audio-opnames van onder meer een interview van Chaplin
met Life Magazine in 1966 en Chaplin’s persoonlijke archiefmateriaal, wordt Chaplin’s razendsnelle opkomst vanuit de
sloppenwijken van Victoriaans Londen naar de hoogten van
het supersterrendom in Hollywood geconstrueerd.

WORDT VERWACHT

SUPEREROI

‘Supereroi’ vertelt de liefdesgeschiedenis van de tegenpolen
Anna en Marco. 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. Je hebt
superkrachten nodig om je hele leven van elkaar te kunnen
houden, dat weten Anna en Marco maar al te goed. Van
regisseur Paolo Genovese (‘Perfetti sconosciuti’).
Italië, 2022 122 min. Regie Paolo Genovese
Met Alessandro Borghi, Jasmine Trinca 4st
Vanaf 4 augustus
Voorpremière woensdag 3 augustus 18.30 uur
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VK, 2021 114 min. Regie Peter Middleton, James
Spinney 3A Vanaf 7 juli

ZATERDAG
20 AUGUSTUS

OPENLUCHTFILM IN
HET DUDOKPARK!

Zet zaterdagavond 20 augustus met
uitroeptekens in je agenda! Na twee
jaar afwezigheid kan het eindelijk weer:
onze traditionele, gratis openluchtfilm
is terug in het vertrouwde Dudokpark.
En wat hebben we een heerlijke film
klaarstaan: ‘Licorice Pizza’!
‘Licorice Pizza’ 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.
Gary timmert daarnaast aan de weg om
een acteercarrière op te bouwen.

‘Licorice Pizza’ is geregisseerd door Paul Thomas Anderson (‘Boogie Nights’, ‘Phantom Thread’, ‘Magnolia’) en volgt hun aarzelende eerste stappen 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.

★★★★★ ‘Meesterlijke, nostalgische romkom’ - NRC

De toegang is dus gratis en neem vooral
ook vrienden, buren of bekenden mee.
‘Licorice Pizza’ begint rond 21.30 uur,
dan is het donker genoeg.

Vanaf 19.30 uur kunnen bezoekers alvast een hapje en drankje kopen en zich
verzekeren van een mooi plekje onder het genot van live muziek. Neem een klein
kleedje of stoeltje mee om lekker te kunnen zitten.
Tot 20 augustus, wij hebben er enorm veel zin in!

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!
Do 30 juni 19.00
Zo
3 juli 11.00
Zo
3 juli 13.30
Zo
3 juli 16.10
Wo 6 juli 18.30

The Souvenir: Part 2
Voorpremière: Coppelia
The Souvenir: Part 1
The Souvenir: Part 2
Voorpremière: Encore

Zo

Wo 13 juli 13.30
Wo 13 juli 18.30
Wo 13 juli 20.30

Pannenkoeken & Pyjama
Voorpremière Feestje: Knor
Première: Knor
Voorpremière: Fire of Love
Voorpremière: Piccolo Corpo

Do 14 juli 10.30
Za 16 juli 10.30
Wo 20 juli 18.30

Arts in Cinema: Raphael Revealed
Knor
Voorpremière: The Last Bus

Zo 24 juli 09.30
Wo 27 juli 18.30

Ontbijt & Film: Un Autre Monde
Voorpremière: Un Autre Monde

Wo

Voorpremière: Supereroi

10 juli 09.45

3 aug 18.30

Wo 10 aug 20.45

Voorpremière: There is no Evil

		

(Previosuly Unreleased)

Za

Openluchtfilm Dudokpark: Licorice Pizza

20 aug

MAATJE

GEZOCHT!

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

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

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

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

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

