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We zijn weer helemaal terug!
Penélope Cruz in ‘Madres Paralelas’, Helen Mirren in ‘The 

Duke’, Adriaan van Dis in onze talkshow Hilversum in Gesprek, 

de Popronde... Eindelijk kunnen we weer volop films en voor-

stellingen aankondigen!

Een perfect moment ook, want deze maand worden in 

Hollywood de Oscars uitgereikt en we hebben ijzersterke 

Oscarskanshebbers klaarstaan. Zo kun je volop genieten van 

‘Belfast’, ‘Flee’ en ‘The Worst Person in the World’. In het 

Oscarweekend zelf - op 26 en 27 maart - halen we een aantal 

kanshebbers nog een keer terug en vertonen we ook films als 

‘Dune’ en ‘King Richard’ die niet eerder bij ons te zien waren.

We hebben speciaal voor deze maand een extra dik maga-

zine gemaakt met talloze tips en de nieuwe rubriek ‘Vrijwilliger 

aan het woord’, waarin we een van onze vele vrijwilligers 

aan je voorstellen. Nieuw is ook de filmladder achterop het 

magazine waar je alvast kunt zien welke bijzondere events en 

voorstellingen al in de verkoop staan.

Zo kun je op de woensdag voorpremière avond voor slechts 

€ 6,50 naar de nieuwste films. Ook staan programma’s als 

Movies that Matter, Arts in Cinema en de Gay Film Night op 

de agenda. Tevens starten we deze maand een nieuwe reeks 

Film & Religie en we pakken met ‘Rigoletto’ het live programma 

van de Royal Opera House weer op.

Ook staan we stil bij de actualiteit. Zondag 6 maart vertonen 

we in samenwerking met Imagine Filmdistributie de film ‘Don-

bass’ van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa. De volledige 

opbrengst van deze speciale voorstelling, waar een groot aantal 

filmtheaters aan meedoen, gaat naar Giro 999 van Stichting 

Vluchteling vanwege de oorlog in Oekraïne. Onze gedachten 

gaan uit naar haar inwoners, die niets liever willen dan leven 

in veiligheid en vrede.

En last but not least: zaterdag 26 maart kun je gratis komen 

genieten van ‘Collective’: winnaar van de Lux-publieksprijs 

2021, die het Europees Parlement ieder jaar uitreikt om het 

debat over waarden en sociale kwesties aan te moedigen. 

Daarover meer op pagina 20 van dit magazine.

Fijne filmmaand!

Luc Freijer, Programmeur

ARTS IN 
CINEMA 
Het kunstprogramma Arts in Cinema is 

terug! Ook dit seizoen vertonen we weer 

een reeks spraakmakende documentai-

res over internationale top-exposities 

en bevlogen kunstenaars. Curatoren en 

experts geven een toelichting op de ge-

toonde kunstwerken en vertellen je op 

een toegankelijke en onderhoudende 

manier de meest interessante bijzon-

derheden. 

Deze documentaires zijn verweven met 

biografieën en tonen exclusieve beelden 

achter de schermen direct vanuit de mu-

sea. De films bieden een meeslepende, 

filmische reis langs ‘s werelds meest ge-

liefde kunst en haar makers.

Te zien op 10 april 10:30 uur: 

EASTER IN ART
Het verhaal van Christus dood en wederopstanding 

heeft de westerse cultuur de afgelopen 2000 jaar 

gedomineerd. Het is misschien wel de belangrijkste 

historische gebeurtenis aller tijden, zoals vermeld 

in de Evangeliën, maar evenzeer in het werk van 

de belangrijkste kunstenaars uit de geschiedenis.

Van triomfantelijk tot woest, van etherisch tot tactiel, richten enkele van de grootste 

kunstwerken van de westerse beschaving zich op dit cruciale moment. Deze prachtig 

vervaardigde film verkent het Paasverhaal zoals het afgebeeld werd in de kunst, 

vanaf de vroege christenen tot op de dag van vandaag.

Gefilmd op locatie in Jeruzalem, de Verenigde Staten en Europa, belicht de film 

de verschillende manieren waarop kunstenaars – waaronder Caravaggio, Raphael, 

Leonardo, El Greco, Bosch, Rembrandt, Munch en Michelangelo – het Paasverhaal 

door de eeuwen heen hebben afgebeeld. Of je nu religieus bent of niet, deze buiten-

gewone film vertelt niet alleen het mooiste verhaal ooit verteld, maar schetst via de 

allermooiste kunstwerken tevens een beeldende geschiedenis van onze beschaving.

Groot-Brittannië, 2019 85 min. Regie Phil Grabsky 

Wordt verwacht voor mei: ‘Sunflowers’ over de zonnebloemen van Vincent van Gogh.
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Zondag 6 maart om 18.40 uur vertoont Filmtheater Hilversum in samenwerking met 

Imagine Filmdistributie de film ‘Donbass’ van de Oekraïense regisseur Sergey Loznitsa. 

De volledige opbrengst van deze speciale benefietvertoning maken wij over naar 

Giro 999 van Stichting Vluchteling vanwege de oorlog in Oekraïne. Onze gedachten 

gaan uit naar haar inwoners, die niets liever willen dan leven in veiligheid en vrede.

Over ‘Donbass’:  Wanneer oorlog vrede wordt genoemd, propaganda tot waar-

heid wordt gebombardeerd en haat tot liefde wordt verheven, dan begint het leven 

op de dood te lijken. Regisseur Sergei 

Loznitsa geeft een ‘praktische handlei-

ding’ voor het overleven in zo’n hel. In 

dit geval heeft die hel een specifieke 

naam: het Oost-Oekraïense Donbass, 

waar criminele bendes, het lokale leger 

en Russische troepen elkaar bevechten 

op straat. Overal heerst angst, woede 

en argwaan, maar wat is echt en wat 

is fake news?

De film wordt ingeleid door Ivana Ivko-

vic. Ivkovic (Belgrado, 1974) is politiek 

filosoof en cultuurdenker. Zij belicht de 

actualiteit van de huidige situatie in Oe-

kraïne in relatie tot de film ‘Donbass’.

Duitsland / Oekraïne / Frankrijk 

/ Nederland / Roemenië, 2018 

121 min. Regie Sergey Loznits 

4gdat  
Te zien op 6 maart 18.40 uur

De Spaanse grootmeester Pedro Almodóvar keert in ‘Madres paralelas’  terug naar een 

van zijn grootste thema’s: moeders en vrouwen. Penélope Cruz – genomineerd voor 

de Oscar Beste Actrice – en Milena Smit schitteren als twee vrouwen die ongewenst 

zwanger zijn, in hetzelfde ziekenhuis bevallen en zo een warme vriendschap sluiten. 

Twee vrouwen, Janis (Cruz) en Ana (Smit), bevallen tegelijkertijd in hetzelfde 

ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en ongepland zwanger. Janis, van middelbare 

leeftijd, is blij, maar de jonge Ana is bang en onzeker. De weinige woorden die de 

vrouwen wisselen, vormen de basis voor een band die hun levens later een beslis-

MADRES 
PARALELAS

sende wending zal geven. Terwijl Janis 

het verleden van haar familie een gezicht 

probeert te geven, vecht Ana juist om 

los te komen van haar familie.

 In ‘Madres Paralelas’ zien we acteurs 

als Rossy de Palma en Julieta Serrano 

terug, die we goed kennen uit eerdere 

films van de Spaanse meester. De film 

was de openingsfilm op het Filmfestival 

van Venetië waar Penélope Cruz werd 

onderscheiden als Beste Actrice. Met 

‘Madres Paralela’s’ komt de Spaanse 

meester Pedro Almodóvar opnieuw 

met een fascinerende blik op moeders 

en moederschap. Na het grote succes 

van het autobiografische ‘Dolor y Gloria’ 

maakt Almodóvar vrouwen weer het 

middelpunt van zijn werk met prachtige 

rollen van Cruz en Smit. 

Spanje, 2021 120 min. Regie Pedro 

Almodóvar Met Penélope Cruz, 

Rossy de Palma, Milena Smit, Aitana 

Sánchez-Gijón 3at  

Vanaf 9 maart

BENEFIETFILM VOOR OEKRAÏNE

DONBASS

3



Een zoon die ontkent dat hij ernstig ziek 

is. Een moeder die geconfronteerd wordt 

met het ondraaglijke. En daartussen een 

arts en verpleegster die hen met alle 

macht tot acceptatie proberen te bren-

gen. Ze hebben één jaar om tot elkaar te 

komen, en te ervaren wat het betekent 

om het leven langzaam los te laten. 

De 40-jarige Benjamin (Benoît Magi-

mel) is een zelfverzekerde toneeldocent, 

die wordt gediagnosticeerd met alvlees-

klierkanker. Hij bevindt zich in het eind-

stadium en heeft niet lang meer te leven. 

Werkelijk geloven wil Benjamin dit echter 

niet. Ook zijn overbezorgde en alles con-

trolerende moeder (Catherine Deneuve) 

die bij het consult aanwezig is, weigert 

het lot van haar zoon te accepteren. In 

de vier seizoenen die volgen, probeert 

Benjamin zijn ziekte te verwerken door 

onder meer zijn studenten toneelscènes 

GROSSE 
FREIHEIT

Dit verpletterend gevangenisdrama over 

de betekenis van vrijheid, identiteit en 

menselijke verbondenheid speelt in het 

naoorlogse Duitsland, waar het leven 

in vrijheid niet voor iedereen gegaran-

deerd is. 

Hans belandt na Auschwitz keer op 

keer in de gevangenis vanwege zijn ho-

moseksualiteit, een strafbaar feit volgens 

paragraaf 175 van het Duitse Wetboek. 

Daar ontmoet hij zijn celgenoot Viktor, 

een veroordeelde moordenaar die niets 

van hem moet hebben. In de loop der 

jaren ontstaat tussen hen een onver-

wachte, maar tedere band van respect, 

genegenheid en liefde.

De film van Sebastian Meise maakte 

na de internationale première in Cannes, waar Grosse Freiheit werd bekroond met 

de Juryprijs (Un Certain Regard), een zegetocht langs vele internationale festivals.

Oostenrijk, 2021 116 min. Regie Sebastian Meise Met Franz Rogowski, 

Georg Friedrich 6st Vanaf 17 maart

DE
SON

VIVANT

te laten spelen over dood en afscheid nemen. En met behulp van de arts en de ver-

pleegkundige met wie Benjamin een innige band opbouwt, raken moeder en zoon 

langzaam verzoend met het feit dat het leven van Benjamin binnenkort voorbij is.

‘De Son Vivant’ is een prachtig Frans drama met in de hoofdrol Catherine Deneuve 

als moeder die zich, tegen beter weten in, vastbijt in het herstel van haar zoon.

Frankrijk, 2021 123 min. Regie Emmanuelle Bercot Met Catherine 

Deneuve, Benoît Magimel, Cécile de France 4at Vanaf 3 maart
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APPLES
Ontroerende film met droge humor, 

over een man die kampt met een acute 

vorm van geheugenverlies en een be-

handeling ondergaat waarbij nieuwe 

herinneringen worden gecreëerd.

De ziekenhuizen in een Griekse stad 

liggen vol met slachtoffers van een 

vreemde aandoening die onmiddellijk 

geheugenverlies veroorzaakt. Voor ge-

troffenen die niet door bekenden wor-

den opgehaald, ontwikkelt de overheid 

een experimenteel herstelprogramma 

om een nieuwe identiteit op te bouwen. 

De melancholieke veertiger Aris 

wordt door niemand geclaimd en schrijft 

zich hiervoor in. Hij ontvangt dagelijks 

instructies voor uiteenlopende activi-

teiten en houdt zijn ervaringen bij in 

een dagboek en door foto’s te maken. 

Maar naarmate de tijd verstrijkt, dringt 

de vraag zich op of sommige dingen niet 

THE DUKE
Heerlijke én waargebeurde Britse ko-

medie van ‘Notting Hill’ regisseur Ro-

ger Mitchell met briljante rollen van Jim 

Broadbent en Helen Mirren. Kempton 

Bunton is niet zomaar een Londense 

taxichauffeur. Omdat hij te veel kletst 

is hij al meermalen ontslagen, hij be-

stookt de BBC met zijn toneelwerk en 

heeft een overgevoelige antenne voor 

onrecht. Verontwaardigd over het feit 

dat de National Gallery honderdzestig-

duizend pond heeft betaald voor een 

schilderij van de beroemde Spanjaard 

Francisco Goya, besluit hij het kostbare 

stuk te stelen. 

Voor het losgeld heeft hij al een goed 

doel in gedachten. Hij wil het schilderij 

enkel teruggeven op voorwaarde dat 

de overheid ermee instemt om gratis 

televisie te verstrekken aan ouderen. 

Een verbazingwekkend verhaal over 

hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen en daarmee zijn zoon en 

zijn huwelijk redde. 

Verenigd Koninkrijk, 2020 95 min. Regie Roger Michell  

Met Jim Broadbent, Helen Mirren 1t Vanaf 17 maart  

Voorpremières: 6 en 17 maart

beter vergeten blijven. ‘Apples’ draait om vragen als: hoe betrouwbaar is ons ge-

heugen? Debuterend regisseur Christos Nikou was de tweede assistent van Yorgos 

Lanthimos, die we kennen van ‘The Lobster’ en ‘The Favourite’.

Griekenland, 2021 91 min. Regie Christos Nikou Met Aris Servetalis, Sofia 

Georgovassili, Anna Kalaitzidou 6 Vanaf 17 maart
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Deze prachtig gemaakte documentaire heeft een drietal bijzon-

dere Oscarnominaties in de wacht gesleept: Beste Animatie, 

In dit cinematografische portret staat de continue ‘ademhaling’ 

van het Waddengebied centraal. Een film die in- en uitademt 

met de getijden van het Werelderfgoed, een van de grootste 

aaneengesloten wetlands ter wereld, terwijl het de breekbare 

relatie tussen mens en natuur verkent. Een hypnotiserende 

blik op de cycli en contrasten van de seizoenen: leven en 

dood, storm en stilte, de massa en het individu. Een poëtische 

overpeinzing zonder voice-overs of interviews tegen een over-

weldigend decor van lucht, water, wind, mist en voortdurend 

veranderend licht.

Nederland, 2020 102 min. Regie Pieter-Rim de Kroon 

4a Vanaf 10 maart

‘Writing with Fire’ – genomineerd voor de Oscar Beste Docu-

mentaire – volgt het verhaal de vrouwen van Khabar Lahariya, 

het enige nieuwsplatform in heel India dat volledig wordt 

gerund door vrouwen uit de voormalige Dalit, de laagste kaste 

in het land. In een nieuwslandschap dat volledig wordt gedo-

mineerd door mannen uit de elite, doorbreken hoofdredacteur 

Meera en haar hechte team aan journalisten – gewapend met 

alleen hun smartphones – conventies, zowel aan de frontlinies 

als binnen de grenzen van hun eigen huis. 

Het is een actuele en inspirerende documentaire over 

vrouwelijke journalisten die elkaar ondersteunen om zo te 

herdefiniëren wat het betekent om krachtig te zijn in een 

samenleving die tegen hen lijkt te zijn. 

India, 2021 94 min. Regie Sushmit Ghosh, Rintu 

Thomas 4a Vanaf 31 maart

Beste Internationale Film én Beste Documentaire. 

‘Flee’ vertelt het waargebeurde verhaal van Amin Nawabi, 

die als alleenstaande minderjarige van Afghanistan naar Dene-

marken vluchtte. Hij is nu 36 jaar, een succesvol academicus 

en wil gaan trouwen met zijn vriend Kasper. Maar hij weet 

dat hij nog het een en ander moet loslaten voordat hij die 

stap kan maken, en daar is hij nu eindelijk klaar voor. Hij doet 

voor het eerst zijn buitengewone verhaal bij goede vriend en 

documentairemaker Johas Poher Rasmussen. Hij vertelt hoe 

hij zijn weg vond van het door oorlog verscheurde Kaboel 

naar Denemarken, waar hij een open leven kon leiden als 

homoseksuele man. Een leven dat hij nooit voor mogelijk 

had gehouden.

Denemarken, 2021 89 min. Regie Jonas Poher 

Rasmussen Met Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh 

4td Vanaf 3 maart

FLEEFLEE

SILENCE OF SILENCE OF 
THE TIDESTHE TIDES

WRITING WRITING 
WITHWITH

FIREFIRE
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DRIVE 
MY CAR

‘Drive My Car’ is gebaseerd op het ge-

lijknamige verhaal uit de verhalenbundel 

Mannen Zonder Vrouw van de Japanse 

schrijver Haruki Murakami. 

Theaterregisseur Yûsuke Kafuku is 

gelukkig getrouwd met Oto, tot het 

noodlot plotseling toeslaat. Twee jaar 

later accepteert de nog altijd rouwende 

Kafuku het aanbod om een toneelstuk 

te regisseren in Hiroshima. Zijn nieuwe 

werkgever heeft voor hem de perfec-

te, zeer bescheiden chauffeuse Misaki 

klaarstaan om hem tijdens zijn verblijf 

daar te vervoeren. Terwijl ze samen 

al rijdend tijd doorbrengen en elkaar 

steeds beter leren kennen, confron-

teert Kafuku het mysterie rondom zijn 

vrouw dat hem nog steeds achtervolgt.  

Het IJslandse koppel Maria (Noomi Ra-

pace, ‘Millennium’) en haar man Ingvar 

(Hilmir Gudnason) woont samen met 

hun schapen op een mooie maar zeer 

afgelegen boerderij. Wanneer ze een 

mysterieuze pasgeborene ontdekken op 

hun erf – een uniek lam – besluiten ze het 

te houden en op te voeden als hun eigen 

vlees en bloed. Dit onverwachte voor-

uitzicht als nieuw gezin brengt hen veel 

vreugde, maar ook nieuwe problemen.

De IJslandse regisseur Valdimar 

Jóhannsson was met zijn regiedebuut 

‘Lamb’ – een mix van een psycholo-

gisch drama en een sprookje – een van 

dé verrassingen van het Filmfestival van 

Cannes. ‘Lamb’ staat bol van de prach-

tige, ruige IJslandse landschappen en is 

een zwarte komedie over verlies, rouw, 

accepatatie en ouderschap. 

IJsland, 2021 107 min. Regie 

Valdimar Jóhannsson Met Noomi 

Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn 

Hlynur Haraldsson 6gat  

Vanaf 3 maart

Genomineerd voor maar liefst vier Oscars. Beste Film, Beste Internationale Film, 

Beste Regie en Beste Scenario.

Japan, 2021 179 min. Regie Ryûsuke Hamaguchi Met Hidetoshi Nishijima, 

Tôko Miura, Masaki Okada 4st Vanaf 24 maart  

Voorpremière: 23 maart 20.20 uur

LAMB
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LA MIF
‘La Mif’ vertelt het verhaal van zeven 

jonge vrouwen die samenwonen onder 

hetzelfde dak, als een familie, zonder 

dat ze daar zelf voor kozen. Met ieder 

hun eigen achtergrond en levensverhaal 

vinden ze in deze opvang iets wat lijkt op 

een thuis. Ze delen vreugde en verdriet 

en rebelleren hartstochtelijk tegen de 

tekortkomingen in hun leven. Bevlogen 

directeur Lora doet er alles aan om de 

groep zo goed mogelijk te ondersteunen, 

maar haar emotionele inzet is eindig en 

conflicten zijn onvermijdelijk in deze di-

verse surrogaatfamilie. 

Het energieke en eerlijke ‘La Mif’ 

toont het leven in de jeugdzorg zoals het 

echt is: complex en genuanceerd, maar 

hoopvol. Regisseur Fred Baillif haalde 

voor La Mif inspiratie uit zijn dagen als 

medewerker in de jeugdzorg in Genève. 

Hij haalde ook acteurs uit de jeugd-

zorg: Claudia Grob speelt niet alleen de 

directeur, ze was heel haar carrière lang 

directeur van een jeugdzorginstelling. 

RED ROCKET
‘Red Rocket’ is de gedurfde nieuwe film van schrijver-regisseur Sean Baker (‘The 

Florida Project’, ‘Tangerine’). Hoofdrolspeler Simon Rex schittert in dit rauwe en 

humoristische portret van een typisch Amerikaanse ritselaar die in zijn geboorte-

Ook de meerderheid van de acteurs die de jongeren spelen, verbleven in de jeugdzorg. 

De jonge vrouwen in de film zijn nooit zielig. Het zijn vechters en hebben ondanks 

alles zin in het leven De meiden spelen geen rol, ze moesten zo dicht mogelijk bij 

zichzelf blijven, en dat maakt La Mif zo’n oprechte film. De jonge vrouwen in de film 

zijn nooit zielig. Het zijn vechters en hebben ondanks alles zin in het leven.

Zwitserland, 2021 110 min. Regie Fred Baillif 4st Vanaf 24 maart

plaats niet erg geliefd is. Hij keert terug 

naar zijn verleden en zet daar wederom 

de boel op stelten.

Mikey Saber is een voormalige por-

no-acteur die zonder geld zit. Hij besluit 

Los Angeles achter zich te laten en naar 

zijn ouderlijke plek in Texas terug te ke-

ren, waar zijn vrouw en schoonmoeder 

wonen. Het lukt het gezinnetje om min 

of meer met elkaar samen te leven tot 

Mikey de jonge Strawberry leert kennen. 

Met deze vrouw die in een donutwin-

kel werkt, hvervalt Mikey in zijn oude 

gewoontes.

VS, 2021 131 min. Regie Sean 

Baker Met Simon Rex, Samantha 

Qquan, Alex Coco 4gstdh 
Vanaf 23 maart
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Munier en Tesson bewegen zich vreedzaam over het majestueuze landschap en 

komen meer fauna tegen die minimaal net zo fascinerend zijn. Tijdens de reis vinden 

de twee vrienden een gezamenlijke waardering voor de natuur en vieren ze de 

schoonheid van de wereld. ‘The Velvet Queen’ is een betoverend stille documentaire 

met een passende score gecomponeerd door Warren Ellis, samen met Nick Cave. 

Het is een diep filosofische reis met prachtige beelden van een plek waar velen van 

ons nooit voet op zullen zetten. De documentaire laat ons zien dat schoonheid 

altijd aanwezig is, klaar om zich bloot te leggen, aan mensen die werkelijk kijken.

Frankrijk, 2021 91 min. Regie Marie Amiguet 4at Vanaf 17 maart

C’MON 
C’MON

Het leven van radiojournalist Johnny 

(Joaquin Phoenix) is vrij onbezorgd, tot 

zijn zus Viv hem vraagt op haar negen-

jarige zoontje Jesse te passen, terwijl zij 

voor diens vader moet zorgen. Wanneer 

Johnny zijn neefje onder zijn vleugels 

neemt tijdens een road trip van Los 

Angeles naar New York en New Orle-

ans, ontpopt Johnny zich tot een ware 

surrogaatvader, met alle angsten en 

verwondering die met het vaderschap 

gepaard gaan, en ontstaat er langzaam 

een unieke band tussen de twee.  

Joaquin Phoenix keert terug in zijn 

eerste filmrol sinds ‘Joker’ in dit in prach-

tig zwart-wit geschoten drama. Regis-

seur Mike Mills (‘20th Century Women’, 

In de prachtige en onontgonnen bevro-

ren toppen en valleien van de Tibetaanse 

hooglanden, gaan de wereldberoem-

de natuurfotograaf Vincent Munier en 

schrijver en avonturier Sylvain Tesson op 

zoek naar een van de meest zeldzame 

grote katten: de sneeuwluipaard. De 

sneeuwluipaard, een ware meester in 

de camouflage, heeft de heren allang 

in de smiezen en laat zich niet zomaar 

op de foto zetten. 

THE THE 
VELVET VELVET 
QUEENQUEEN

‘Beginners’) brengt met zijn derde film een tedere ode aan de generatie van de 

toekomst, en diegenen die hen opvoeden.

VS, 2021 108 min. Regie Mike Mills Met Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann 

1t Vanaf 31 maart
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HILVERSUM IN GESPREK
met ADRIAAN VAN DIS
Dinsdag 15 maart
Adriaan van Dis (1946) is een veelzijdig, geëngageerd schrijver, 

getuige romans als Indische duinen, De wandelaar en Tikkop. On-

langs verscheen van hem bij Uitgeverij Atlas Contact zijn nieuwste 

roman KliFi. 

Programma:

19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt Adriaan 

van Dis

20.30 - 21.00 uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van de 

boeken van Adriaan van Dis en signeren

21.00 uur: Vertoning van Adriaan van Dis keuzefilm: ‘Les Misérables’ van Ladj Ly (2019).

met Bert Keizer
Dinsdag 19 april
Bert Keizer (1947) is arts en filosoof. In 1994 verwierf hij landelijke 

bekendheid met de bestseller Het refrein is Hein - Leven en sterven 

in een verpleeghuis. Hij schreef de succesvolle boeken Waar blijft 

de ziel?, Onverklaarbaar bewoond en in januari verschijnt Leven en 

Werk van Ludwig Wittgenstein. Keizer is columnist van Trouw en 

van Medisch Contact.

Programma:

19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt Bert 

Keizer

20.30 - 21.00  uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van de boeken van Bert Keizer en signeren

21.00 uur: Vertoning van Bert Keizers keuzefilm de klassieker ‘West Side Story’ uit 1961.

met Frits Spits
Dinsdag 10 mei
Frits Spits (1948) is radiomaker en televisiepresentator van het eerste uur, winnaar van de Marconi 

Award (1996), de Groenman-taalprijs (1997) en de Zilveren Reismicrofoon (1999). In 2017 werd 

hij bovendien onderscheiden met de Gouden Harp voor zijn verdiensten als voorvechter voor 

de Nederlandse muziek. Ook in de boekenwereld speelt hij een toonaangevende rol. Onlangs 

verscheen van hem Mijn West Side Story.

Programma:

19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt Frits Spits

20.30 - 21.00  uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van de boeken van Frits Spits en signeren

21.00 uur: Vertoning  van Frits Spits’ keuzefilm (deze maken we binnenkort bekend)

Kaartjes voor alleen de talkshow zijn € 10,-. Wil je ook de film bekijken, boek dan apart het kaartje voor de film erbij en kies 

de ticketsoort ‘In combinatie met Hilversum in Gesprek’. Het filmkaartje is dan € 8,50 (ipv € 10,50).
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Verwoeste landschappen in Kazachstan, Tsjernobyl en Fu-

kushima, de ontmanteling van kerncentrales in Duitsland 

en de bouw van de grootste afvalstortplaats in Finland.  

‘I Am So Sorry’ voert ons langs de delen van de wereld die 

de meeste gevolgen ondervinden van nucleaire ongelukken. 

Het resultaat is een prachtig en verschrikkelijk documentair 

gedicht dat, zonder bevelen, zonder onnodige woorden, ons 

laat nadenken over de catastrofale gevolgen van ons streven 

naar vooruitgang. Het is een verontschuldiging aan de wereld, 

de natuur en de toekomstige generaties.

Hong Kong, Frankrijk, Nederland, 2021 96 min. 

Regie Zhao Liang 1 Vanaf 24 maart

De troubadour in de titel is kunstenaar Sipa Labakhua, die met 

zijn micro-theater op de fiets door zijn geboorteland Abchazië 

trekt. Het autobiografische stuk dat hij speelt, is gebaseerd op 

het lot van zijn vader: een idealistische politicus die, ten tijde 

van het uiteenvallen van de Sovjetunie, door de oorlog met 

Georgië werd gedwongen om met zijn gezin naar Moskou te 

vluchten. Maar nu is zijn zoon naar huis teruggekeerd. Met 

zijn reizende voorstelling confronteert hij het publiek met zijn 

eigen geschiedenis van ontworteling en oorlog.

Nederland, België, 2019 104 min. Regie Ineke Smits  

6 Vanaf 24 maart

Korporaal István Semetka is een van de vele Hongaarse sol-

daten die de Duitse troepen steunen bij hun aanval op de 

Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. De harde opdracht 

van zijn bataljon is het uitroeien van de partizanen en het 

controleren van de bevolking van de bezette gebieden. Wan-

neer de groep soldaten op weg is naar een afgelegen dorpje 

komen ze in een hinderlaag terecht, waarbij de commandant 

wordt gedood. 

In deze benarde situatie moet Semetka zijn angsten over-

winnen en het bevel over de eenheid overnemen. Maar hij 

verliest zichzelf in de chaos en het geweld en raakt volkomen 

de greep op de situatie kwijt. ‘Natural Light’ zet aan tot na-

denken over de morele dilemma’s waar gewone soldaten in 

oorlogstijd mee te maken kregen. ‘Natural Light’ ontving in 

2021 tijdens de 71ste editie van het Filmfestival van Berlijn de 

Zilveren Beer voor Beste Regie.

Hongarije, 2021 103 min. Regie Dénes Nagy  

Met Ferenc Szabó, László Bajk, Tamás Garbacz 3at 

Vanaf 10 maart

LITTLE LITTLE 
MAN, MAN, 
TIME TIME 
AND AND 
THETHE

TROUBADOURTROUBADOUR

NATURAL NATURAL 
LIGHTLIGHT

I 
AM 
SO 

SORRY
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Er zijn nog twee delen te gaan van onze Filmcursus All Over 

the World. Heb je de eerste delen gemist? Geen probleem! De 

cursusavonden zijn ook heel goed afzonderlijk van elkaar te 

zien. Van de wereldreis staan namelijk nog twee continenten 

op het programma: Afrika en Azië. De films worden voorafge-

gaan aan een uitgebreide inleiding door deskundige sprekers.

Kosten: een los kaartje kost € 17,50. Cineville pashouders 

betalen een toeslag van € 5,- per avond.

Maandag 28 maart, 20.15 uur: Azië – de stilte (en soms 

onversneden geweld) in de Japanse cinema

FILM: TRUE MOTHERS 
met inleiding van Gerlinda Heywegen

Satoko en haar man 

hebben het goed, 

maar het lukt niet om 

zwanger te worden. 

Ze besluiten voor 

adoptie in aanmer-

king te willen komen. 

Zo worden ze de ou-

ders van Asato, een jongetje geboren uit een onstuimige pu-

berliefde. Jaren later komt hun gezinsgeluk onder spanning te 

staan als een onbekende jonge vrouw zich aandient en beweert 

Asato’s echte moeder te zijn. Satoko gaat de confrontatie met 

deze Hikari aan. Wie is ze en wat is er dedstijds gebeurd? 

Japan, 2020 140 min. Regie Naomi Kawase Met Arata 

Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka 3a

Maandag 21 maart, 20.15 uur: Afrika – de postkoloniale 

Afrikaanse cinema

FILM: MOOLAADĒ 
met inleiding van Vemba Sherif

Plaats van handeling 

is een islamitisch 

dorpje in Burkina 

Faso. Wanneer de 

moeder van een uit-

gehuwelijkt meisje 

weigert haar te la-

ten besnijden, wordt 

haar huis al snel een toevluchtsoord voor meisjes die ook niet 

onder het mes willen. Dat leidt tot hevige conflicten in het 

dorp. Ontroerend, subtiel en ondanks de zware thematiek 

humoristisch.

Senegal, Frankrijk, Burkina Faso, Kameroen, 

Marokko, Tunesië, 2004 Regie Ousmane Sembène 

met Fatoumata Coulibaly, Maimouna Hélène Diarra

FILMCURSUS: ALL OVER THE WORLD 

GAY FILM NIGHT
New York ‘87. De zeventienjarige David woont met zijn ouders 

en grootvader in Brighton Beach, een wijk met veel Russische 

immigranten van Joodse afkomst. Hij helpt regelmatig bij Jood-

se gebedsgemeenschappen (‘minjans’) wat als vanzelfsprekend 

wordt beschouwd. David is ondertussen zijn homoseksualiteit 

aan het ontdekken en begint de strikte regels van zijn Joodse 

gemeenschap steeds beknellender te vinden. Hij raakt bevriend 

met een stel met liberalere opvattingen en begint het leven in 

de uitgaansscene in East Village te verkennen.

Verenigde Staten, 2020 118 min. Regie Eric Steel 

Met Ron Rifkin, Samuel H. Levine, Christopher McCann 

4sh Maandag 7 maart 20.40 uur
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BELFAST
‘Belfast’ genomineerd voor maar liefst zeven Oscars werd 

geschreven en geregisseerd door Kenneth Branagh en is 

een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in 

het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en 

de sociale onrust van het eind van de jaren zestig. In de film 

spelen Jamie Dornan en Caitríona Balfe een gepassioneerd 

echtpaar uit de arbeidersklasse dat betrokken raakt bij 

de ongeregeldheden in Belfast en zien we Judi Dench en 

Ciarán Hinds als liefdevolle en scherpzinnige grootouders.

De negenjarige Buddy is een vrolijke jongen. Hij woont 

eind jaren zestig met zijn gezin in Belfast. Zijn speeltuin zijn 

de steegjes van zijn volkswijk, waar ze allemaal zijn geboren 

en ook hopen te sterven.

De grootouders wonen bij Buddy en zijn ouders onder 

één dak. Om de kost voor zijn gezin te verdienen, moet 

zijn vader pendelen tussen Belfast en Engeland omdat het 

loon daar beter is. Dus hij is twee weken per maand weg 

en laat het grootste deel van de opvoeding van Buddy en 

zijn oudere broer Will over aan zijn vrouw.

Verenigd Koninkrijk, 2021 98 min. Regie Kenneth 

Branagh Met Judi Dench, Jamie Dornan 4gd  

Nu te zien

MEMORIA
Sinds Jessica (een prachtige rol van Tilda Swinton) een keer 

door een luide knal is opgeschrikt bij het aanbreken van de 

dag, kan ze niet meer slapen. Als ze richting Bogotá gaat 

om haar zus te bezoeken, raakt ze bevriend met archeologe 

Agnes. Het besluit Agnes op een dag bij haar werkplaats 

op te zoeken heeft de ontmoeting met Hernan tot gevolg, 

met wie Jessica bijzondere herinneringen deelt. Als de dag 

ten einde loopt, ervaart Jessica een hernieuwd gevoel van 

helderheid.

Elf jaar nadat hij de Gouden Palm won voor ‘Uncle 

Boonmee Can Recall His Past Lives’ was Apichatpong Weer-

asethakul was hij terug op de Croisette met zijn eerste 

Engelstalige film. Het leverde hem de Juryprijs op. Hoewel 

Apichatpong Weerasethakul zijn eigen Thailand heeft in-

geruild voor Colombia, sluit ‘Memoria’ naadloos aan bij zijn 

vorige films. ‘Het is een fluisterend beeldgedicht, verpakt 

in lange shots, dat je als een langzaam opdoemende mist 

omspant, je stevig vastgrijpt en uiteindelijk door elke porie 

van je lichaam naar binnendringt, recht naar het hart, om 

je tot slot betoverd achter te laten’, aldus het Filmfestival 

van Gent.

Colombia, Mexico, Frankrijk, Duitsland, Groot 

Brittannie, 2021 136 min. Regie Apichatpong 

Weerasethakul Met Tilda Swinton, Jeanne Balibar 1  
Vanaf 3 maart

★★★★★ ’Prachtfilm’ NRC
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in FILMTHEATER
HILVERSUM

ZONDAG 10 APRIL

Zondag 10 april doet de Popronde, het grootste gratis reizende 

muziekfestival van Nederland, eindelijk Hilversum weer aan. 

De Popronde is  dus terug! 

Wij hebben 3 mooie optredens voor je op het programma 

staan in onze blauwe zaal!

Voor meer info over de Popronde en alle deelnemende 

locaties: www.popronde.nl

SIGNE DØ 
16.15 - 17:00uur

Met de debuut-EP Ways of Es-

caping heeft de onweerstaan-

bare pop-electro artiest SIGNE 

DØ vol vertrouwen laten zien 

hoe haar etherische geluiden 

zich in verschillende kleuren 

ontvouwen. Van het gedurfde 

en ritmische Frail tot het war-

me en dromerige Asleep - het 

is duidelijk dat het grenzeloze 

universum van SIGNE DØ in 

haar eigen, verleidelijke baan 

ronddraait.

LE MOTAT 
17:30 - 18.15uur

Tato Wesselo, de man achter 

LE MOTAT, houdt ervan om 

de grens op te zoeken. En dat 

mogen we weten ook. Zijn 

optredens zijn rauw, soms 

een tikkeltje absurd, maar la-

ten je net zo goed ‘n paar van 

z’n catchy popsongs meezin-

gen; liedjes over de liefde, 

seks en mensen die hun KOP 

in ‘t IJS moeten steken.

LOUPE 19:00 

19:00 - 19:45uur

In een vochtige en smerige oefenbunker in het Amsterdamse 

Vondelpark schrijft de band Loupe hun dromerige indie-rock 

songs. Julia, Lana, Annemarie en Jasmine maken songs die 

staan op een stevige ritmesectie- en gitaarfundament waar de 

zangmelodieën speels doorheen bewegen, en licht melancho-

lieke beschouwingen over dagelijkse dingen zich verschuilen.

THE LOST LEONARDO
‘The Lost Leonardo’ is een fascinerend verhaal over het duurste schilderij ooit verkocht. 

In 2005 trekt een olieverfpaneel met een afbeelding van Christus de aandacht van twee 

kunsthandelaren. Achter de slordige restauratie menen ze de hand van een meester te 

zien. Voor 1157 dollar kopen ze het werk op. Binnen twaalf jaar is het 450 miljoen dollar 

waard. Een onthullende en spannende documentaire over de wereld van de kunsthandel 

en de verborgen belangen van machtige kunstinstellingen, politici en de rijksten der aarde.

Denemarken, Frankrijk, 2021 96 min. Regie Andreas Koefoed Vanaf 31 maart
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Het Zwanenmeer
Dit klassieke sprookje beeldt de strijd 

uit tussen goed en kwaad en de poging 

om alles met liefde te overwinnen. De 

magie van de meren, bossen en paleizen 

wordt tot leven gebracht met schitte-

rende ontwerpen van John Macfarlane 

en een sublieme partituur van Tsjaikov-

ski. De weelderige productie van ‘Het 

Zwanenmeer’ van het Royal Ballet keert 

terug op het podium van het Royal Ope-

ra House nadat de heropleving in 2020 

werd onderbroken door de sluiting van 

de theaters door de pandemie. Deze 

klassieker in het repertoire is het bewijs 

van de blijvende liefde van wijlen choreo-

graaf Liam Scarlett voor het classicisme 

en van zijn aangeboren muzikaliteit die 

in deze productie tot uiting komen. Het 

orkest is het Royal Opera House.

Donderdag 19 mei 20.15 uur

La Traviata
Het 19e-eeuws Parijs is een plek vol 

contrasten: passie en oppervlakkigheid, 

liefde en lust, leven en dood. Courtisane 

Violetta zingt enkele van Verdi’s meest 

gelauwerde aria’s, waaronder het vrolijke 

‘Sempre libera’, bij haar aangrijpende en 

gepassioneerde ontmoetingen met Alf-

redo en Germont. Richard Eyres produc-

tie voor de Royal Opera vierde onlangs 

25 jaar op het podium van het Royal 

Opera House en keert dit jaar terug met 

de bejubelde operaster Pretty Yende als 

Violetta. Het koor is van de Royal Opera 

en het orkest van het Royal Opera House

Woensdag 13 april 19.45 uur

Rigoletto
In een meedogenloze wereld van luxe 

decadentie, corruptie en maatschappe-

lijk verval, plaatst Oliver Mears, directeur 

van de Royal Opera, zijn enscenering. In 

zijn eerste werk voor zijn eigen gezel-

schap haalt Mears Verdi’s meesterwerk 

naar de hedendaagse wereld. Verdi’s 

spannende ‘Rigoletto’, onder leiding 

van Sir Antonio Pappano, plaatst macht 

tegenover onschuld en schoonheid te-

genover lelijkheid. Deze speciale jubile-

umvertoning van Verdi’s ‘Rigoletto’ viert 

zijn 171 jarig-bestaan sinds de première 

in 1851.

Donderdag 10 maart 20.15 uur

Na een roerige start wegens de pandemie staan er eindelijk weer geweldige opera- 

en balletvoorstellingen op de agenda. Live vanuit Londen, waar in het Royal Opera 

House de voorstellingen plaatsvinden. Beleef een spectaculaire, internationale avond 

uit – gewoon vanaf onze pluche stoelen.

ROYAL
OPERA
HOUSE

LIVE BALLET
& OPERA
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Op dinsdag 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag met 

‘The Dilemma of Desire’: een warm en fascinerend pleidooi 

voor seksuele vrijheid en kennis waarin de clitoris centraal 

staat. Neurowetenschapper Stacey Dutton neemt ons mee 

op een fascinerende en provocatieve reis. We ontmoeten 

conceptueel kunstenares Sophia Wallace, wier Cliteracy Project 

veel geloofde mythes over vrouwelijke seksualiteit aanpakt. 

Ontwerper Ti Chang, die nadenkt over alternatieven voor de 

conventionele vibrator. En vele, vele anderen. Samen tonen 

ze de complexiteit van vrouwelijk seksueel genot.

VS, 2020 108 min. Regie Maria Finitzo  

Dinsdag 8 maart, 20.15 uur

Maandag 11 april is ‘Wij Praten Niet’ te zien, een intrigerende 

documentaire van diepgaande gesprekken tussen therapeuten 

en jongeren die verstrikt zijn geraakt in het complexe netwerk 

van seksueel overschrijdend gedrag en uitbuiting. De film 

neemt ons mee in de innerlijke strijd van vier personages die 

proberen te breken met hun voormalige wereld, waar ze – de 

één meer dan de ander – maar moeilijk van los kunnen komen.

Nederland, 2021 70 min. Regie Marjolein Busstra 

Maandag 11 april, 20.15 uur

Movies that Matter on Tour
Er staan twee indrukwekkende edities van Movies that Matter on Tour op de planning.

HILVERSUM BEZET EN 
BEVRIJD, 1940-1945
‘Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945’ is een film die een 

indrukwekkend beeld geeft van het dagelijkse leven in Hil-

versum tijdens de Duitse bezetting. Speciale aandacht krijgt 

de uitbundige wijze waarop de inwoners in mei 1945 hun 

bevrijders verwelkomen. 

De film bevat nooit eerder vertoonde filmbeelden, die 

werden opgenomen door Theo Uden Masman, de oprichter 

en leider van de bigband The Ramblers. Zijn opnames lagen 

jaren op zolder en zijn onlangs weer tevoorschijn gekomen. 

Ze tonen hoe de Hilversummers de oorlog doorkomen. Bij 

gebrek aan benzine spannen ze paarden voor hun auto’s. En 

in de bossen kappen zij bomen voor brandhout. Maar ook zijn 

er fragmenten te zien uit de Polygoonjournaals. Die leggen 

de nadruk op de ‘weldaden’ van de NSB. Na vijf jaar komt er 

een einde aan de bezetting en vieren de Hilversummers feest. 

De Canadese bevrijders in het Corversbos delen hun voedsel 

met de hongerige Hilversumse jeugd.

‘Hilversum Bezet en Bevrijd, 1940-1945’ is een productie 

van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk.

 

Nederland, 2022 65 min. Productie en regie Ed van 

Mensch, Pieter Hoogenraad, Rients Slippens en Johan 

Commu. Zondag 17 april, 11.00 uur

THE DILEMMA THE DILEMMA 
OF DESIREOF DESIRE WIJ PRATEN NIETWIJ PRATEN NIET

De films van Movies that Matter on Tour worden altijd ingeleid 

door een gastspreker.
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CORPUS CHRISTI - Jan Komasa - Michael Showalter

De 20-jarige jeugddelinquent Daniel droomt 

van een carrière als priester, maar met zijn 

strafblad maakt hij geen kans. Tot hij per 

ongeluk wordt aangezien voor een jonge 

priester. Als geestelijke betreedt Daniel, aan-

vankelijk huiverig, de kansel. Tot hij ontdekt 

dat hij charismatisch is en werkelijk iets kan 

betekenen voor de gemeenschap. Ondertussen worstelt hij 

met de angst dat zijn verleden hem komt inhalen.

Deugd: Geloof

Inleider: Heleen Weimar, predikant Regenboogkerk

Dinsdag 29 maart: 13.30 uur + 20.30 uur

Tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen (ook wel vastentijd 

of lijdenstijd genoemd) brengt Filmtheater Hilversum in sa-

menwerking met de Protestantse Gemeente Hilversum en de 

Oud-katholieke parochie Sint Vitus een cyclus met films over 

lijden en opoffering. 

De gekozen films hebben een link met de klassieke en theolo-

gische deugden. Op die manier komen langs: gematigdheid, 

hoop, moed, geloof, verstandigheid en liefde. Elk thema en 

bijpassende film worden ingeleid door een gastspreker. Waar-

om is deze film bij dit thema gekozen? Hoe kijkt de kerk tegen 

de deugd aan, die op dat moment centraal staat?

DRUK – Thomas Vinterberg

Komisch drama –- bekroond met de Oscar 

Beste Internationale Film – over vier be-

vriende leraren die de theorie testen dat 

hun levens er op vooruitgaan als ze continue 

dronken zijn. Van de regisseur van ‘Festen’, 

‘Jagten’ en ‘Kollektivet’. 

Deugd: Gematigdheid / Temperantia 

Inleider: Sander Timans, Kenner van de Deense film

Dinsdag 8 maart: 13.30 uur + 20.30 uur

FLEE - Jonas Poher Rasmussen

Flee vertelt het intieme verhaal van een Af-

ghaanse vluchteling in Denemarken, die om 

zijn nieuwe toekomst te beginnen, eerst zijn 

schrijnende verleden moet loslaten. Hij doet 

voor het eerst zijn buitengewone verhaal 

bij goede vriend en documentairemaker 

Johas Poher Rasmussen. Stukje bij beetje 

ontrafelt het schrijnende verleden van een jonge vluchteling…

Deugd: Hoop 

Inleider: Willem Nijse, predikant Dipendaalsekerk

Dinsdag 15 maart: 13.30 uur + 20.3 uur

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER – Lars Kraume

Tijdens een bezoek aan een bioscoop in 

West-Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren 

Theo en Kurt in 1956 schokkende beelden 

over de Hongaarse opstand in Boedapest. 

Terug in hun woonplaats Stalinstadt (nu 

Eisenhüttenstadt) besluiten ze met hun hele 

klas een gebaar te maken uit solidariteit 

met de gevallen slachtoffers: tijdens een les houden ze een 

minuut stilte.

Deugd: Moed  - Furtitudo 

Inleider: Sophie of Erik van Halsema

Dinsdag 22 maart: 13.30 uur + 20.3 uur

THE EYES OF TAMMY FAYE – Michael Showalter

‘The Eyes of Tammy Faye’ gaat over de Ame-

rikaanse televisie-predikanten Jim en Tammy 

Bakker. Zij hadden van 1974 tot 1987 een 

zeer succesvol programma waar veel (goed)

gelovige mensen naar keken. Ze openden 

zelfs een Christelijk pretpark. Het imperium 

kwam echter hard ten val toen bleek dat 

Jim naast fraude ook verdacht werd van verkrachting. Hun 

huwelijk kwam in zwaar vaarwater terecht. Langzaam stortte 

de wereld van Tammy in.

Deugd: Verstandigheid – Prudentia 

Inleider: Annemiek Parmentier, pastor Sint Vitus a/h Melkpad

Dinsdag 5 april: 13.30 uur + 20.30 uur

ICH BIN DEIN MENSCH (Voorpremière) - Maria Schrader

Alma is een wetenschapper in het beroem-

de Pergamon Museum in Berlijn. Om on-

derzoeksgelden voor haar werk te krijgen, 

wordt ze overgehaald deel te nemen aan een 

buitengewoon onderzoek. Drie weken lang 

moet ze samenleven met een humanoïde 

robot die is afgestemd op haar karakter en 

behoeften, en wiens kunstmatige intelligentie is ontworpen 

om voor haar de perfecte levenspartner te zijn.   

Deugd: Liefde 

Inleider: nog onbekend, zie onze website

Dinsdag 12 april: 13.30 uur + 20.30 uur

FILM & RELIGIE Films in de Veertigdagentijd 2022
een cyclus van 6 films
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Traditiegetrouw vertonen we in het voorjaar The Best of IDFA 

on Tour. Dit jaar zijn het vier prijswinnende films die door de 

jury’s van IDFA zijn bekroond om hun uitmuntendheid, omdat 

ze urgente verhalen vertellen of omdat ze je op een bijzonde-

re manier raken. Dat is The Best of IDFA on Tour: een uniek 

programma met films die je kijk op de wereld zal veranderen. 

De eerste twee vertoningen van dit middag vullende pro-

gramma waren helemaal uitverkocht, zondag 20 maart is er 

een extra vertoning. Het complete programma bestaat uit vier 

films met een totale lengte van circa 5 uur, inclusief 2 pauzes

Alle films zijn Nederlands ondertiteld.

OSCAR WEEKEND!
Zondag 27 maart is het weer zover, dan worden de belang-

rijkste filmprijzen ter wereld bekend gemaakt: de Oscars. Om 

dat te vieren vertonen we zaterdag 26 en zondag 27 maart 

extra veel films die genomineerd zijn voor een Oscar! Zo staan 

uiteraard ‘Belfast’, ‘West Side Story’ en ‘Licorice Pizza’ op 

het programma, maar ook vertonen we een aantal films die 

nog niet eerder bij ons te zien waren! Zo kun je dat weekend 

genieten van ‘King Richard en ‘Dune’. 

We halen ‘Don’t Look Up’ en ‘The Power 

of The Dog’ terug. En uiteraard zijn ook 

‘The Worst Person in the World’, ‘Flee’ 

en ‘Drive My Car te zien!

En… zet maandagavond 28 maart 

ook alvast in je agenda. Dan vertonen we 

om 20.30 uur de winnaar van de Oscar 

voor Beste Film! 

PROGRAMMA

11:00 O, COLLECTING EGGS DESPITE THE TIMES 80 min.

12:25 Pauze 25 min.

12:50 HANDBOOK 26 min.

13:20 WHERE ARE WE HEADED 63 min.

14:25 Pauze 25 min.

14:50 CHILDREN OF THE MIST 92 min.

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

van de BankGiro Loterij (max. 2 kaarten per persoon). Voor 

Cineville-pashouders 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.

2021
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De Matthäus 
Passion

De complete 
uitvoering 

van Reinbert 
de Leeuw

Pasen is in aantocht en daarom op veler 

verzoek weer bij ons te zien: de integrale 

uitvoering van de Matthäus Passion. Het 

is Cherry Duyns’ complete registratie 

van de aangrijpende uitvoering in De 

Nieuwe Kerk, gedirigeerd door Reinbert 

de Leeuw. 

Met solisten Joanne Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), Christopher Watson (tenor), 

Tomáš Král (bas), Andreas Wolf (Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland 

Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het Roder Jongenskoor. Concertmeester: 

Judith Steenbrink.

Nederland, 2017 178 min. Regie Cherry Duyns  

Te zien op zondag 3 april 10.30 uur en zaterdag 9 april 13.30 uur

DE 
SCHATTEN 

VAN DE KRIM
De kunstobjecten van de reizende ten-

toonstelling De Krim – Goud en Gehei-

men van de Zwarte Zee liggen al ruim 

zes jaar gegijzeld in de kelders van het 

Allard Pierson Museum in Amsterdam. 

De artefacten kunnen niet meer naar 

huis terug; sinds Poetin’s annexatie van 

de Krim is de kunstcollectie stateloos 

geworden. Oeke Hoogendijk kreeg voor 

De Schatten van de Krim unieke toegang 

tot de hoofdrolspelers in dit internatio-

nale conflict. 

Als op 6 februari 2014 het Allard Pier-

son in Amsterdam de tentoonstelling 

feestelijk opent kan niemand nog het 

desastreuze vervolg vermoeden. Initi-

atiefneemster en archeoloog Valentina 

Mordvintseva had, in samenwerking met 

vier musea de allermooiste eeuwenoude 

archeologische kunstschatten bijeen-

gebracht, afkomstig uit de bodem van 

de Krim. Maar als in maart 2014 Poetin 

met zijn leger het schiereiland annexeert 

krijgt het de directeur van het Amsterdamse museum onmiddellijk twee juridische 

claims op zijn bureau. Eén uit Oekraïne en één van de musea van de Krim. 

De schatten die op het schiereiland zijn opgegraven worden een politieke speelbal 

in een grimmige machtsstrijd tussen de musea op de Krim en de regering in Oekraïne. 

Beide partijen claimen de archeologische verzameling als eigendom, als wortels van 

de eigen identiteit. Nederland is ongewild gebombardeerd tot scheidsrechter: aan 

welke partij moeten de schatten teruggegeven worden?

 

Nederland, 2021 82 min. Regie Oeke Hoogendijk Vanaf 10 maart
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BEHIND THE MUSIC
Filmvertoning van Behind the Music: 

60 jaar Golden Earring + Q&A 
met Rinus Gerritsen

In samenwerking met De Vorstin presenteert Filmtheater Hil-

versum Behind the Music: Rinus over 60 jaar Golden Earring! 

Deze film verschaft een nooit eerder vertoonde inkijk in de 

geschiedenis van Nederlands grootste rockband ooit: Golden 

Earring. Na de filmvertoning volgt er een Q&A vragengesprek 

met bassist en grondlegger van de band: Rinus Gerritsen.

Tijdens de live documentaire avond (opgenomen in een 

Uitverkocht Paard in Den Haag)  interviewde host en presen-

tator Martin Kuiper Gerritsen op basis van vooraf opgenomen 

video interviews met Earring-zanger Barry Hay, Earring-drum-

mer Cesar Zuiderwijk, voormalig Earring-lid Robert Jan Stips 

en producer Shell Schellekens, die achter de knoppen zat bij 

jaren tachtig hits als Twilight Zone en When The Lady Smiles. 

Zij vertelden hun verhaal vanaf groot scherm. In ‘Behind the 

Music: Rinus over 60 jaar Golden Earring’ neemt Rinus Gerrit-

sen de kijker mee door de fascinerende geschiedenis van de 

Haagse band die met de hit Radar Love wereldwijd doorbrak.

‘Behind the Music’ is de interactieve live muziek documen-

taire. Tijdens een twee uur durende special leer je je favoriete 

artiest echt kennen! De hoofdgast wordt geïnterviewd op basis 

van fragmenten uit speciaal voor de avond opgenomen nieuwe 

interviews met intimi die hun licht schijnen op het leven en 

de carrière van de artiest. Ontwapenende, ontroerende en 

grappige situaties gegarandeerd.

Na de film neemt Rinus Gerritsen de tijd om vragen van 

bezoekers te beantwoorden. Heb je altijd al meer willen weten 

over de bijzondere muzikant? Dit is je kans!

Zondag 3 april 14.00 uur Kaartjes zijn € 12,50

Op 30 oktober 2015 brak 

er in nachtclub Colectiv in 

Boekarest een grote brand 

uit. Het werd een van de 

grootste rampen uit de re-

cente Roemeense geschiedenis, met aanvankelijk 27 doden en 

180 gewonden. Binnen enkele dagen braken felle protesten 

uit, die leidden tot het aftreden van de sociaaldemocratische 

regering. Regisseur Alexander Nanau volgt een aantal hoofdrol-

spelers in de nasleep van de ramp, vanaf het moment waarop 

bekend wordt dat 37 van de gewonden zijn gestorven aan 

bacteriële infecties in lokale ziekenhuizen.

Deze xplosieve politieke thriller onderzoekt de gevolgen 

van een verschrikkelijke brand in een nachtclub in Boekarest 

en onthult geleidelijk de diepgaande corruptie waar het land 

onder te lijden heeft.

Roemenië, 2019 109 min. Regie Alexander Nanau  

Te zien op zaterdag 26 maart om 16.40 uur.

De toegang is gratis. Kaartjes zijn verkrijgbaar via onze website 

of aan de kassa.

Deze vertoning wordt aangeboden door het Europees Parle-

ment Liaisonbureau, in samenwerking met Cinema Delicates-

sen. Het Europees Parlement reikt ieder jaar de LUX-Publieks-

prijs uit om het debat over waarden en sociale kwesties aan 

te moedigen. Hiermee promoot het Europees Parlement de 

Europese cinema. Films worden toegankelijk gemaakt voor 

een groter publiek in verschillende talen en culturen waar-

mee er wordt getracht bruggen te bouwen door heel Europa 

door licht te werpen op films die het hart van het Europese 

publieke debat raken.

GRATIS VERTONING ZATERDAG 26 MAART ‘COLLECTIVE’
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ALONG THE WAY
‘Along the Way’ is het roerende verhaal van twee vluchtelingen 

die Fort Europa proberen te bereiken. De film vond zijn kiem 

in het vrijwilligerswerk dat filmmaker Mijke de Jong (‘Layla 

M’, ‘God Only Knows’) deed in het beruchte vluchtelingen-

kamp Moria op Lesbos, waar ze de Afghaanse tweeling Nahid 

en Malihe ontmoette. Geraakt door hun verhaal, ambities 

en talent besloot De Jong met de zussen samen te werken. 

Het resultaat is een aangrijpende en krachtige film over de 

ervaringen twee zussen, die met vindingrijkheid en mentale 

veerkracht hun dromen achternajagen.

DOWNTON ABBEY: 
A NEW ERA

Zet hem alvast in je agenda! De gehele originele cast van 

Downton Abbey – met uiteraard Maggie Smith – keert opnieuw 

terug voor een tweede film. Ook Hugh Dancy, Laura Haddock, 

Nathalie Baye en Dominic West maken deel uit van de cast. Het 

script is geschreven door Downton creator en Academy-Award 

winnaar Julian Fellowes. ‘Downton Abbey: A New Era’ wordt 

geregisseerd door Simon Curtis (‘My Week with Marilyn’).

Groot-Brittannië, 2022 lengte nog onbekend  

Regie Simon Curtis Vanaf 28 april

WAAR IS  
ANNE FRANK

In de animatiefilm ‘Waar is Anne Frank’ laat Israelische film-

maker Ari Folman (‘Waltz with Bashir’) zien hoe Anne Frank 

voortleeft in Amsterdam en vraagt hij zich af of we wat van 

haar geleerd hebben. Verleden en heden komen op indruk-

wekkende wijze geanimeerd tot leven. 

Kitty, de denkbeeldige vriendin van Anne Frank aan wie zij 

haar dagboekbrieven schreef, is op mysterieuze wijze tot leven 

gekomen in het Achterhuis. Kitty vraagt zich af waar Anne is, 

neemt het dagboek mee en gaat op onderzoek uit. Verbijsterd 

ontdekt Kitty dat Anne overal en nergens is. In dit Europa, dat 

worstelt met nieuwe uitdagingen, vindt Kitty een manier om 

de boodschap van Anne opnieuw betekenis te geven. 

‘Waar is Anne Frank’ is hartverwarmend en confronterend 

tegelijk. De film ging op het filmfestival van Cannes in wereld-

première, werd door de European Film Awards genomineerd 

voor Beste Animatiefilm. 

Frankrijk, 2021 100 min. Regie Ari Folman 3a 
Vanaf 7 april

Nederland, 2022 80 min. Regie Mijke de Jong Met Malihe 

Rezaie, Nahid Rezaie, Sina Nazari 3a Vanaf 14 april
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DIE WANNSEE 
CONFERENZ

In de ochtend van 20 januari 1942 vindt aan de oevers van de 

Wannsee in Berlijn een conferentie plaats met vooraanstaande 

leden van het naziregime. Nazileider Reinhard Heydrich be-

spreekt daar hoe de systematische massamoord op miljoenen 

Joden kan worden georganiseerd. ‘Die Wannsee Konferenz’ is 

een historisch drama naar de notulen en authentieke bronnen 

over een onthutsende bijeenkomst die de aanzet geeft tot de 

uitvoering van de Holocaust. 

MET MES
Spelshowpresentatrice Eveline wil een zinvoller leven. Yousef 

wil net zo’n gave zonnebril als zijn klasgenoten. Hun paden 

kruisen wanneer Yousef, aangemoedigd door zijn vrienden, 

de gloednieuwe videocamera van Eveline pikt om te ruilen 

tegen een zonnebril. Bij haar aangifte verklaart Eveline onder 

druk dat ze met een mes is bedreigd. Wat een leugentje om 

bestwil lijkt, veroorzaakt een kettingreactie aan gevolgen. Het 

stempel ‘met mes’ poets je immers niet gauw weg.

Na ‘Prins’ en ‘Goldie’ is ‘Met Mes’ de derde speelfilm van 

Sam de Jong. ‘Met Mes’ is zowel een media-satire als een tra-

gedie over de menselijke aard, in een visueel overdonderende 

stijl. ‘Met Mes’ is geselecteerd voor de IFFR Tiger Competition.

Nederland, 2021 79 min. Regie Sam de Jong  

Met Hadewych Minis, Shahine El-Hamus, Gijs Naber  

4at Vanaf 14 april

ONE SECOND
Een ode aan filmliefde! Tijdens de Chinese Culturele Revolutie 

ontsnapt een gevangene uit zijn werkkamp om een bepaald 

bioscoopjournaal te kunnen zien, maar het is juist die ene 

filmrol die een weesmeisje heeft gestolen. Ondertussen wacht 

een dorp vol smart op het begin van de filmvertoning. De 

langverwachte nieuwe film van Zhang Yimou, bekend van 

kleurrijke meesterwerken als ‘Raise the Red Lantern’ en ‘House 

of Flying Daggers’. 

China, Hong Kong, 2021 103 min. Regie Zhang Yimou 

Met Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei 4gt  
Vanaf 7 april

Duitsland, 2021 108 min. Regie Matti Geschonneck  

Met Fabian Busch, Jakob Diehl, Philip Hochmair 4dt 

Vanaf 7 april
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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 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

Sicco: “In het filmtheater komen al mijn liefdes bij elkaar”
De Friese Sicco Klein verhuisde voor zijn werk naar Hilversum en heeft de Mediastad 

in zijn hart gesloten. Inmiddels is hij vijf jaar vrijwilliger bij Filmtheater Hilversum, 

waar hij zo’n vijf uur per week besteedt aan diverse taken.

 

“Vrijwilligerswerk doen vind ik een soort vanzelfsprekendheid: er zijn bepaalde taken 

die door vrijwillige inzet gedaan moeten worden. Voordat ik bij het filmtheater aan 

de slag ging, las ik voor aan kinderen die nog niet goed Nederlands kunnen. Ik koos 

voor het filmtheater omdat daar al mijn liefdes bij elkaar komen: horeca, bioscoop en 

films. De bezoekers komen voor een leuke avond uit, je brengt ze echt een pleziertje. 

We nemen ook echt de tijd voor bezoekers. Laatst waren er bijvoorbeeld een Duitse 

vader en zoon, die naar een film wilden. Ik heb ze uitgelegd wat er draaide en gaf ze 

ook een paar restauranttips voor na de voorstelling. Dit is een mooi voorbeeld van 

hoe vrijwilligers bijdragen aan de sfeer in het filmtheater, het is veel persoonlijker 

dan wanneer je een grote keten bezoekt. Sommige vaste bezoekers groeten me nu 

ook als we elkaar op straat tegenkomen, je bouwt echt een band op.”

“Ik ben een echte filmliefhebber, dus als je mij om aanraders vraagt vind ik het 

erg lastig om één titel te noemen. Mijn filmliefde begon toen ik dertien was en voor 

het eerst zelf naar de bioscoop mocht. Ik zag toen ‘The Doors’, waarin Val Kilmer Jim 

Morrison speelt. Ook weet ik nog goed de eerste keer dat ik met mijn ouders, broertje 

en zusje gezin naar de film ging. We za-

gen toen ‘Who Framed Roger Rabbit’ en 

die ervaring heeft ook een onuitwisbare 

indruk gemaakt. Nieuwere favorieten 

zijn ‘Sorry We Missed You’, vanwege de 

maatschappelijke relevantie, ‘Shoplifters’ 

en natuurlijk ‘Joker’ (met één van mijn 

favoriete acteurs, Joaquin Phoenix), die 

vond ik gewéldig.”

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
In deze nieuwe rubriek neemt elke maand een van de 130 vrijwilligers die in Filmthe-

ater Hilversum werken, het woord. 
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‘s-Gravelandseweg 46a | 1211 BT Hilversum‘s-Gravelandseweg 46a | 1211 BT Hilversum
www.deoogkas.nlwww.deoogkas.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

SPECIALS EN EVENTS
Nu alvast in de verkoop!

Zo 6 maart 9.30 Ontbijt & Film: Madres Paralelas

Zo 6 maart 11.10 Voorpremière: The Duke

Zo 6 maart 18.40 Benefietfilm voor Oekraïne: Donbass

Di 8 maart  13.30 Film & Religie: Druk

Di 8 maart  20.15 Movies that Matter: The Dilemma of Desire

Di 8 maart  20.30 Film & Religie: Druk

Wo 9 maart 19.00 Woensdagavond voorpremière: Madres Paralelas

Do 10 maart 20.15 The Royal Opera: Rigoletto

Di 15 maart 13.30 Film & Religie: Flee

Di 15 maart 19.30 Hilversum in Gesprek: Adriaan van Dis

Di 15 maart 20.30 Film & Religie: Flee

Di 15 maart 21.00 Les Misérables

Wo 16 maart 19.00 Woensdagavond voorpremière: The Duke

Zo 20 maart 11.00 THE BEST OF IDFA ON TOUR

Ma 21 maart 20.15 Filmcursus All Over the World: Afrika

Di 22 maart 13.30 Film& Religie: Das Schweigende Klassenzimmer

Di 22 maart 20.30 Film& Religie: Das Schweigende Klassenzimmer

Wo 23 maart 20.20 Woensdagavond voorpremière: Drive My Car

Za 26 maart 16.40 LUX - Filmprijs Collective (Gratis vertoning)

Za 26 maart   Oscar weekend (zie webside voor programma)

Zo 27 maart   Oscar weekend (zie webside voor programma)

Ma 28 maart 20.15 Filmcursus All Over the World: Azië

Di 29 maart 13.30 Film & Religie: Corpus Christi

Di 29 maart 20.30 Film & Religie: Corpus Christi

Zo 3 april  10.30 De Matthäus Passion

Zo 3 april  14.00 Behind The Music: Rinus over 60 jaar Golden Earring

Di 5 april 13.30 Film & Religie: The Eyes of Tammy Faye

Di 5 april 20.30 Film & Religie: The Eyes of Tammy Faye

Za 9 april 13.30 De Matthäus Passion

Zo 10 april  10.30 Arts in Cinema: Easter in Art

Zo 10 april  16.15 Popronde Hilversum

Ma 11 april 20.15 Movies that Matter: Wij Praten Niet

Di 12 april 13.30 Film & Religie: Ich Bin Dein Mensch

Di 12 april 20.30 Film & Religie: Ich Bin Dein Mensch

Wo 13 april 19.45 The Royal Opera: La Traviata

Zo 17 april 11.00 Première: Hilversum Bezet en Bevrijd

Di 19 april 19.30 Hilversum in Gesprek: Bert Keizer

Di 19 april 21.00 West Side Story (1961)

Di 10 mei 19.30 Hilversum in Gesprek: Frits Spits

Di 10 mei 21.00 West Side Story (2021)

Do 19 mei 20.15 The Royal Ballet: Het Zwanenmeer


