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NAVALNY
Een verbijsterende documentaire over Navalny; huiveringwek-

kend, hilarisch en meeslepend als de beste spionage-thriller, 

bloedserieus in zijn strijd tegen het autoritaire regime. Slechts 

één week te zien vanaf 5 mei!

In augustus 2020 maakte een vliegtuig dat van Siberië 

naar Moskou vloog een noodlanding. Eén van de passagiers, 

de Russische oppositieleider Alexei Navalny, was doodziek. 

Hij werd naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht en uitein-

delijk geëvacueerd naar Berlijn, waar artsen bevestigden dat 

hij was vergiftigd met Novichok, een zenuwgas dat eerder 

betrokken was bij aanvallen op andere tegenstanders van de 

Russische regering. President Vladimir Poetin ontkende elke 

betrokkenheid. 

Navalny overleeft niet alleen de vergiftiging, maar gaat 

zodra hij weer een beetje hersteld is in de tegenaanval. Sa-

men met een zeer vasthoudende Bellingcat-onderzoeker, 

verschillende nieuwsoutlets en zijn eigen team gaat Navalny 

op zoek naar bewijs van de betrokkenheid van het Kremlin. 

Zijn beslissing om na de bloedstollende zoektocht die daarop 

volgt toch nog terug te keren naar Rusland, is ongelofelijk en 

indrukwekkend. Regisseur Daniel Roher had het geluk precies 

op het goede moment met zijn camerateam ter plekke te zijn. 

Hij is erbij als Navalny herstelt, samen met zijn vrouw en dochter 

in Duitsland en treft hem op zijn kwetsbaarste en tegelijkertijd 

meest rustige moment. Het levert intieme momenten op met 

deze bijzondere en volhardende familie. De documentaire is 

een must-see om inzicht te krijgen in het hoofd van de moe-

dige en charismatische oppositieleider, die tot op heden nog 

gevangen zit in een Russisch strafkamp.

VS, 2022 98 min. Regie Daniel Roher Met Alexei 

Navalny, Yulia Navalnaya, Dasha Navalnaya 2gt  

Te zien op 5 mei 11.00 en 8 mei 11.15  

(meer data via website)
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MEI: BLOEIEN 
EN GEDENKEN

De vele liefhebbers hadden hem vast al op ons programma 

gespot: de nieuwe ‘Downton Abbey’. Na drie jaar wachten is 

de gehele originele cast terug voor een tweede film. En deze 

is stiekem zelfs beter dan de eerste. Extra genieten dus. Ook 

uit Groot-Brittannië afkomstig is het warme en vertederende 

‘Ali & Ava’. Dit innemende liefdesverhaal over twee eenzame 

veertigers die elkaar vinden, is wat ons betreft een van de 

aanraders van deze maand. Naast het tragikomische ‘House-

witz’, het verbijsterende ‘Navalny’ – dat slechts één week te 

zien is – en het prachtige, en voor een Oscar genomineerde 

‘Lunana’ uit Bhutan.

Maar uiteraard zijn er veer meer films en bijzondere specials 

die we je van harte kunnen aanbevelen voor mei, de maand 

van de bloei. Zo komt radiomaker, presentator en schrijver 

Frits Spits langs in onze talkshow Hilversum in Gesprek. Op 

donderdag 19 mei vertonen we live vanuit het Royal Opera 

House in Londen ‘Het Zwanenmee’. En in Movies that Matter 

on Tour – de laatste editie voor de zomer – vertonen we ‘Big-

ger than Us’. Muziekliefhebbers kunnen genieten van Nick 

Cave in ‘This Much I Know to be True’ en voor onze jongste 

bezoekers is er weer een pyjamaontbijt en staat er veel moois 

klaar in de meivakantie.

Uiteraard is mei ook een maand om te herdenken. In Ne-

derland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van ver-

schillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale 

Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. 

Onder de noemer Film na de Dam hebben we een speciale 

documentaire op het programma staan die thematisch past 

bij de herdenking: ‘Babi Yar. Context’ van Sergei Loznitsa. 

Deze eenmalige vertoning en een flink aantal andere spe-

cials en voorpremières vind je terug op de achterzijde van dit 

maand magazine. Daar vind je het complete overzicht van alle 

voorstellingen die reeds in de verkoop staan.

Luc Freijer, Programmeur
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ALI & AVA
In het optimistische en romantische ‘Ali 

& Ava’ raken huisbaas Ali en huurder 

Ava bevriend. Ali is een altijd goedgehu-

meurde en betrokken huisbaas. Wanneer 

hij een kind van één van zijn huurders 

van school haalt, biedt hij Ava, een in 

Ierland geboren lerares en alleenstaande 

moeder van vijf, een lift aan. Ze heb-

ben een klik door hun gedeelde liefde 

voor muziek, ook al verschilt de smaak 

van Ali met zijn voorkeur voor heftige 

Britse punk en hiphop met die van Ava. 

Langzaam groeit hun vriendschap uit tot 

meer, maar beiden hebben voorgaande 

relaties nog niet goed kunnen afsluiten.

Regisseur Clio Barnard werd voor haar 

nieuwste film geïnspireerd door mensen 

die zij ontmoette tijdens het maken van 

haar veelgeprezen speelfilms ‘The Arbor’ 

en ‘The Selfish Giant’. ‘Ali & Ava’ speelt 

zich af in de sobere setting van de voor-

malige Britse industriestad Bradford. De 

DOWNTON 
ABBEY:  

A NEW ERA
Eindelijk! Het vervolg op de eerste 

‘Downton Abbey’-speelfilm uit 2019 

waarin de familie Crawley en het Down-

ton-personeel een koninklijk bezoek 

kregen van de koning en koningin van 

Groot-Brittannië. De familie bereidt zich 

nu voor op een nieuw avontuur: een 

vakantie naar Frankrijk. Violet Crawley, 

de gravin van Grantham, is namelijk in 

bezit gekomen van een riante villa, die 

ze dankzij een oude jeugdliefde heeft 

kunnen bemachtigen. Zoals gewoonlijk 

komt een bezoek van de Crawleys met 

een hoop drama en zal niet alles op rol-

letjes lopen...

De geliefde acteurs uit de eerste film 

keren terug en de nieuwe cast bestaat 

uit o.a.Hugh Dancy, Laura Haddock, 

muziekkeuze, van The Specials en Bob Dylan tot recente club- en pophits, dragen 

bij aan de energieke sfeer van deze heerlijke film. Of, zoals Brits krant The Guardian 

het omschrijft: “een essay over accepteren en liefhebben.”

VK, 2021 95 min. Regie Clio Barnard Met Adeel Akhtar, Claire Rushbrook 

4td Vanaf 12 mei • Voorpremière woe 11 mei 19.20

Nathalie Baye en Dominic West. Het script is geschreven door Downton creator en 

Academy-Award winnaar Julian Fellowes. 

Verenigd Koninkrijk 2021 126 min. Regie Simon Curtis Met Maggie 

Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Joanne Froggatt 3at  
Nu te zien!
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HOUSEWITZ
In ‘Housewitz’ onderzoekt dochter en filmmaakster Oeke 

Hoogendijk (‘Mijn Rembrandt’) waarom haar moeder Lous al 

tientallen jaren weigert haar huis uit te gaan. 

Lous is een typische “Jiddische mama”, een excentrieke, slim-

me, dwingende moeder met een snijdend gevoel voor humor. In 

haar eigen gecreëerde isolement reist ze via haar tv’s en computers 

de hele wereld over. Nachtenlang kijkt ze naar het programma 

‘die Schönste Bahnstrecken’ om de terugkerende nachtmerries 

op afstand te houden. Nachtmerries die haar telkens terugvoeren 

naar de dag waarop ze als Joods meisje uit huis werd gehaald 

en op transport gezet. Tegen het eind van haar leven doet Lous 

de deur open en laat haar dochter met haar camera’s binnen. 

Nederland, 2021 69 min. Regie Oeke Hoogendijk 

1t Vanaf 5 mei

ICH BIN DEIN 
MENSCH

Regisseur Maria Schrader (‘Unorthodox’) brengt een grappige 

film die je tevens aanzet tot nadenken. Wetenschapper Alma 

werkt bij het vooraanstaande Pergamonmuseum in Berlijn. 

Om in aanmerking te komen voor extra onderzoeksbudget, 

wordt ze overgehaald om deel te nemen aan een bijzondere 

studie. Ze moet drie weken lang samenwonen met een le-

vensechte robot, die volledig op haar persoonlijke behoeftes 

en karakter is afgestemd. 

En zo ontmoet Alma Tom, het mechanische equivalent 

van haar perfecte levenspartner, die tot het absolute uiterste 

zal gaan om haar gelukkig te maken.

Ích Bin Dein Mensch’ ging in première op de Berlinale, 

waar hoofdrolspeelster Maren Eggert in de prijzen viel, en 

was de Duitse inzending voor de Oscars.

Duitsland, 2021 102 min. Regie Maria Schrader Met 

Dan Stevens, Maren Eggert, Sandra Hüller 1 Vanaf 5 mei

LOVE IT WAS NOT
In deze documentaire staat de uitzonderlijke geschiedenis van de 

Joodse Helena Citron uit Slowakije centraal. In 1942 behoorde ze 

tot de eerste groep vrouwen die in concentratiekamp Auschwitz 

belandde. De Oostenrijkse SS-officier Franz Wunsch werd smoor-

verliefd op Helena en beschermde haar en haar zus Roza waar 

mogelijk. Als SS-er had de officier natuurlijk ook een andere kant 

en dertig jaar na de oorlog werd Helena opgeroepen om te getui-

gen bij het proces tegen Wunsch; een bijna onmogelijke opgave. 

Met behulp van archiefmateriaal, interviews en een foto-

collage wordt de liefdesgeschiedenis tussen Helena Citron en 

Franz Wunsch verteld. Basis voor de documentaire is de korte 

film ‘The Most Beautiful Woman’ uit 2016, waarmee Israelische 

filmmaakster Maya Sarfaty de Student Academy Award voor 

Best Foreign Documentary won. 

Israël, 2020 83 min. Regie Maya Sarfaty 3at  
Nu te zien
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‘Les Olympiades’ is een bitterzoete stads-

symfonie van Jacques Audiard (‘De Rouil-

le et d’Os’, ‘Un Prohète’). Céline Sciamma 

(‘Portrait de la Jeune Fille en Feu’) schreef 

mee aan het scenario. 

In Les Olympiades, een wijk in het 

13e arrondissement van Parijs, ontmoe-

ten we drie jonge vrouwen en een man. 

Ze staan midden in het leven als vrien-

den, soms geliefden, maar vaak als alle-

bei. Emilie leert Camille kennen als ze op 

zoek moet naar een nieuwe huisgenoot. 

Ze kunnen het goed met elkaar vinden en 

worden meer dan vrienden. Nora is de 

vriendin van Camille, maar heeft moeite 

met intimiteit en voelt zich meer op haar 

gemak bij Amber Sweet, een meisje dat 

ze online heeft leren kennen. De jon-

geren ontdekken wat moderne liefde 

is, waarin vriendschap en liefhebben 

dichter bij elkaar liggen dan ooit. 

‘Les Olympiades’ werd geselecteerd 

Olivia Colman (‘The Crown’, ‘The Father’) 

heeft niet stilgezeten en is nu opnieuw te 

zien op het witte doek. Samen met onder 

andere Colin Firth (‘Supernova’, ‘Opera-

tion Mincemeat’), Josh O’Connor (‘The 

Crown’) en Odessa Young schittert Col-

man in het hartstochtelijke ‘Mothering 

Sunday’.  Dit intrigerende en eigentijdse 

Brits drama draait om Jane Fairchild, het 

dienstmeisje van een aristocratische fa-

milie dat zich tot gelauwerd schrijfster 

ontwikkelt. Haar verboden liefde is een 

grote inspiratiebron…

Het is 30 maart 1924, Moeders Zon-

dag. Dit is de dag waarop al het huisper-

soneel vrij krijgt voor familiebezoek. Jane 

Fairchild (Young) is het dienstmeisje van 

de gegoede familie Nivens. De Nivens 

gaan die dag traditiegetrouw lunchen 

met de Sheringhams. Jane heeft zelf 

geen familie meer. Zij gebruikt de vrije 

dag om in het geheim haar minnaar Paul 

te ontmoeten; de zoon van de Shering-

hams. De dag neemt een dramatische 

wending, maar Jane zal haar ervaringen 

voor het Filmfestival van Cannes. De soundtrack van de zwart-wit geschoten film 

is gemaakt door de Franse electronische producter Rone, die op het filmfestival de 

prijs won voor Beste Soundtrack. De film is gebaseerd op een aantal graphic stories 

van cartoonist en illustrator Adrian Tomine.

Frankrijk, 2021 104 min. Regie Jacques Audiard Met Noémie Merlant, 

Makita Samba, Lucie Zhang 5sth Nu te zien

gebruiken om uit te groeien tot een gevierd schrijfster. 

Regisseur Eva Husson maakte een oogstrelende verfilming van de succesvolle 

roman van Graham Swift.

 

Engeland, 2021 110 min. Regie Eva Husson Met Odessa Young, Olivia 

Colman, Josh O’Connor, Colin Firth 4st  

Vanaf 12 mei • Voorpremière woe 11 mei 21.00

LES LES 
OLYMPIADEOLYMPIADESS

MOTHERING MOTHERING 
SUNDAYSUNDAY
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NICK CAVE: 
THIS MUCH 
I KNOW TO 

BE TRUE
De nieuwe documentaire ‘This Much I 

Know To Be True’ van Andrew Dominik 

(‘The Assassination of Jesse James by 

the Coward Robert Ford’), met cinema-

tografie van Robby Ryan (‘The Favourite’, 

‘Marriage Story’), brengt de uitzonderlijk 

creatieve samenwerking tussen muzikan-

ten Nick Cave en Warren Ellis prachtig 

in beeld. 

Opgenomen in de lente van 2021 in 

London en Brighton, aan de vooravond 

van hun tour in het Verenigd Koninkrijk, 

geven de beelden kleur aan hun laatste 

twee studioalbums Ghosteen (Nick Cave 

& the Bad Seeds) en Carnage (Nick Cave 

& Warren Ellis). De film toont de eerste 

keer dat deze albums live worden opge-

voerd en samen met achtergrondzangers 

en strijkkwartet brengen Cave en Ellis 

THE CAPOTE 
TAPES

Van zijn jeugd vol armoede in Alabama 

tot de jetset-glamour van New York; het 

leven van legendarisch schrijver Truman 

Capote was allesbehalve saai. De au-

teur van Breakfast at Tiffany’s en In Cold 

Blood was een geliefde gast in de New 

Yorkse high society. Capote’s volgende 

boek, Answered Prayers zou over deze 

elitaire wereld gaan. Er heerste vrees en 

fascinatie voor het werk: geheimen zou-

den pijnlijk onthuld worden. Het boek 

kwam echter nooit af, slechts enkele 

hoofdstukken werden gepubliceerd. 

Over het bestaan van een compleet 

transcript bestaan de wildste verhalen. 

Voor de docu ‘The Capotes Tapes’ 

kreeg regisseur Ebs Burnough toegang 

de nummers tot leven. Een bijzondere bijdrage komt van hun vriendin Marianne 

Faithfull, met wie zij in het verleden veelvuldig samenwerkten.

 ‘This Much I Know To Be True’ sluit mooi aan op Dominik’s eerdere film ‘One More 

Time with Feeling’ (2016), met een hoofdrol voor de diepe, persoonlijke vriendschap 

tussen Nick Cave en Warren Ellis. Een glimp hiervan kon al worden opgevangen in 

Cave’s pseudo-documentaire ‘20.000 Days on Earth’ (2014). Deze nieuwe film geeft 

een belangrijk moment weer in de reis die Nick Cave en Warren Ellis afleggen. Een 

nieuwe optimistische fase, vastgelegd geheel in de geest van het duo.

Verenigd Koninkrijk, 2022 105 min Regie Andrew Dominik 1t  
Te zien op woensdag 11 mei (20.30 uur) en zondag 15 mei (15.45 uur)

Kaartjes zijn €12,50

tot niet eerder gehoorde geluidsopnames, tientallen interviews met vriend en vijand 

die vlak na Capote’s dood in 1984 door een journalist waren afgenomen. 

VS, 2019 99 min. Regie Ebs Burnough 4th Vanaf 26 mei
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LUNANA,  
A YAK IN THE 
CLASSROOM

De jonge leraar Ugyen uit Bhutan wordt 

voor zijn laatste opleidingsjaar naar het 

extreem afgelegen bergdorpje Lunana 

gestuurd. De grote hoogte en het gebrek 

aan voorzieningen van zijn primitieve 

nieuwe omgeving, zorgen ervoor dat 

hij meteen na aankomst wil vertrekken. 

Het warme welkom van de kinderen en 

de spirituele kracht van de dorpelingen, 

brengen hem echter tot inkeer en zullen 

zijn lot voorgoed veranderen.

‘Lunana, A Yak in the Classroom’ is 

het debuut van regisseur Pawo Choyning 

Dorji en de eerste film uit Bhutan die 

een Oscarnominatie kreeg. Het verhaal 

speelt zich af in het echt bestaande berg-

OPERATION 
MINCEMEAT

‘Operation Mincemeat’, gebaseerd op de 

bestseller van Ben MacIntyre, is van de 

hand van de Oscar-winnende regisseur 

John Madden (‘Shakespeare in Love’) en 

de producers van ‘The Kings Speech’. 

De film vertelt het bijzondere, waarge-

beurde verhaal van de meest succesvolle 

misleiding in oorlogstijd aller tijden, een 

operatie die de loop van de Tweede We-

reldoorlog veranderde. 

Het is 1943. De geallieerden zijn vast-

besloten om Europa te ontworstelen aan 

Hitlers ijzeren greep en plannen een gro-

te aanval op Sicilië. Maar ze staan voor 

een onmogelijke uitdaging: hoe kunnen 

ze een enorme invasiemacht beschermen 

tegen een mogelijk bloedbad? Twee spe-

ciale inlichtingenofficieren, Ewen Mon-

tagu (Colin Firth, deze maand ook te 

zien in (‘Mothering Sunday’) en Charles 

Cholmondeley (Matthew Macfadyen), 

krijgen de opdracht om de meest briljante en bijzondere desinformatiestrategie van 

de hele oorlog te verzinnen, op basis van een wel heel onwaarschijnlijke geheim 

agent: een dode man. Het verhaal wordt vertolkt door een ware sterrencast, tal 

van bekende gezichten passeren de revue in dit oorlogsdrama.

VS, 2022 128 min. Regie John Madden Met Colin Firth, Kelly Macdonald, 

Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, Johnny Flynn, Jason Isaacs 4ga 
Vanaf 19 mei • Voorpremière woe 18 mei 21.00

dorpje Lunana, een afgelegen gemeenschap van nomadische jak herders. Om dit 

verhaal te vertellen, bracht de regisseur anderhalf jaar in Lunana door, waar hij de 

lokale bevolking niet alleen leerde kennen, maar ook als acteurs inhuurde. Hun 

levensverhalen gebruikte hij om zijn film extra kracht bij te zetten. 

Bhutan, 2020 lengte nog niet bekend Regie Pawo Choyning Dorji  

Met Sherab Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu Lhendup 1 Vanaf 19 mei
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KINDERFILMS

OOK
TE

ZIEN

Nederland, 2022 50 min. Regie Job, Joris & Marieke Met de 

stemmen van o.a. Nasrdin Dchar, Paulien Cornelisse, Sabri Saad 

El Hamus 1t Nu te zien

HITLER HEEFT 
MIJN ROZE KONIJN 

GESTOLEN
Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden 

om te beseffen dat de wereld op springen staat. 

Overal in Berlijn duiken posters op met de afbeelding 

van Hitler en de sfeer van oproer hangt in de straten. 

Wanneer haar vader, een joods journalist, verdwijnt 

en de familie halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, 

beseft Anna dat het leven nooit meer hetzelfde zal 

zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe talen 

leert en nieuwe vrienden maakt. Naar het ontroeren-

de levensverhaal van de auteur Judith Kerr.

KOP OP 
In ‘Kop op’ vinden drie vrienden - Sef, Wesley en 

Marjolein - een gedumpte wasmachine. Al gauw 

komen ze erachter dat de wasmachine vreemde 

krachten bezit; je kunt ermee van hoofd wisselen. 

Hierdoor kunnen Sef, Wesley en Marjolein als elkaar 

door het leven gaan, en belanden ze in komische 

maar ook leerzame situaties. Zo kan Wesley, met 

het hoofd van Marjolein, dichter bij haar zus Anne 

komen, op wie hij een oogje heeft. Sef kan met een 

ander hoofd op stiekem eten tijdens de Ramadan. En 

Wesley’s klusvlog wordt dankzij Marjolein een stuk 

populairder. Maar wat als een hond er ineens met je 

hoofd vandoor gaat? 

Duitsland, 2020 112 min. Regie Caroline Link Met Riva 

Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri 2A Nu te zien
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MEIVAKANTIE 
met pannenkoeken!
Grootouders, vaders, moeders en alle kinderen opgelet! Het 

is alweer bijna tijd voor de meivakantie, en daar-

om vertonen we van vrijdag 18 april 

t/m zondag 8 mei dagelijks kin-

derfilms. Dinsdag 3 mei kun 

je weer genieten van een 

nieuwe Pannenkoek & Py-

jamafilm met ‘Kop op’! 

Kom dus lekker in je pyjama 

of onesie pannenkoeken eten en ranja drin-

ken en daarna naar de film! Grootouders, vaders en moeders 

zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij krijgen bij de pan-

nenkoek een kopje koffie of thee. Na het ontbijt vertonen 

we ‘Kop op’ - een verzameling van 5 

afleveringen van de heerlijke nieuwe 

animatieserie van Job, Joris & Marieke

Naast ‘Kop Op’ vertonen we in de mei-

vakantie ook ‘Encanto’, ‘Hitler Heeft Mijn 

Roze Konijn Gestolen’ en ook 

‘Mamma Boe’ en Sing 2’ 

komen voorbij. Net als in 

het weekend gaan we dinsdag 

3, woensdag 4 en donderdag 5 mei lekker 

vroeg open en draaien we al om 10.30 uur 

de eerste film! Het complete programma vind 

je online. Hele fijne meivakantie!

Dinsdag 3 mei. Start Pannenkoeken ontbijt: om 

9.45 uur. De film start 10.30 uur. Kaartjes zijn € 9,75 en 

nu te koop.

Encanto
Deze swingende winnaar van de Oscar Beste Animatiefilm 

wil je zien op het grote doek! In ‘Encanto’ van Walt Disney 

Animation Studios ontdekt Mirabel - het enige gewone lid 

van haar buitengewone familie - dat de magie rondom hun 

huis in gevaar is en dat zij misschien de laatste hoop is om 

haar familie te redden. De film bevat fantastische nummers 

van Emmy-, Grammy- en Tony Award-winnaar Lin-Manuel 

Miranda (‘Hamilton’, ‘Moana’)

VS, 2021 109 min. Regie Byron Howard, Jared Bush  

Nederlands gesproken 2A  

Te zien in de meivakantie

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
See all you can see met:

HILVERSUMHILVERSUM
BEZET EN BEVRIJD BEZET EN BEVRIJD 
1940-19451940-1945 Unieke filmbeelden

van Hilversum tijdens 
de duitse bezetting

LAATSTE
KANS
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met Frits Spits 

Dinsdag 10 mei

HILVERSUM IN GESPREK

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 Frits Spits en signeren

21.00 uur: Vertoning  van Frits Spits’ keuzefilm: ‘West Side Story’ van Steven Spielberg

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 on-

derscheiden 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.

ARTS IN CINEMA
Het kunstprogramma Arts in Cinema is terug met een nieu-

we reeks spraakmakende documentaires over internationale 

top-exposities en bevlogen kunstenaars. 

De Zonnebloemen van Vincent Van Gogh behoren tot zijn 

beroemdste werken en behoren tot de meest iconische schil-

derijen ter wereld. In een bijzondere tentoonstelling werpt 

het Van Gogh Museum een nieuwe, onthullende blik op de 

vijf openbare versies van de Zonnebloemen in een vaas. Ze 

zijn onmiddellijk herkenbaar, maar deze film gaat verder dan 

de oppervlakte en onderzoekt de vele vragen en mysteries 

waarmee deze werken zijn omringd.

GAY FILM NIGHT
De 22-jarige Victor woont met zijn grootmoeder in een Grieks 

kustplaatsje. Na haar plotselinge overlijden springt hij in een 

oude auto met als einddoel Beieren, waar zijn moeder woont. 

Op de veerboot naar Bari ontmoet hij Matthias. Victor zit niet 

echt op gezelschap te wachten, maar Matthias weet hem te 

verleiden een   lift te geven. De ogenschijnlijke tegenpolen 

worden op hun roadtrip uit hun comfortzone gehaald maar 

langzaam groeit ook de aantrekkingskracht.

Griekenland, Cyprus, Italië, 2021 81 min Regie 

Stelios Kammitsis Met Vasilis Magouliotis, Anton Weil, 

Stella Fyrogeni 1t Te zien op maandag 16 mei

SUNFLOWERS

 

Groot -Brittannië, 2021 85 min. Regie David Bickerstaff 

Vanaf 12 mei 10.30 uur • Meer data volgen

Kaartjes voor alleen de talkshow 

zijn € 10,-. Wil je ook de film be-

kijken, boek dan apart het kaart-

je voor de film erbij en kies de 

ticketsoort ‘In combinatie met 

Hilversum in Gesprek’. Het film-

kaartje is dan € 8,50 (ipv € 10,50).

Dinsdag 21 juni te gast: Gerhard 

van den Top, de nieuwe burge-

meester van Hilversum. 

THE
MAN
WITH
THE
ANSWERS
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EYIMOFE
Met ‘Eyimofe’ (dit is mijn verlangen) schilderen de in Nigeria 

geboren tweelingbroers Ari en Chuko Esiri een kleurrijk por-

tret van de miljoenenstad Lagos. Ze gebruikten hiervoor een 

ouderwetse 16mm celluloid en de film oogt hierdoor heerlijk 

vintage. De camera voert het verhaal langs arm en rijk, langs 

huisjes opgebouwd uit golfplaten, statige villa’s met zwemba-

den en alles ertussenin. Gaandeweg wordt duidelijk waarom 

er inwoners van Lagos zijn die hun chaotische woonplaats 

willen verlaten en waarom sommigen er juist voor kiezen te 

blijven. De film is ook een filmische lofzang op het leven in 

Lagos. Een inkijkje in een bruisende stad – de Esiri’s filmden 

op 48 locaties – die voortdurend in beweging is, al staat het 

verkeer er steevast vast.

Nigeria, 2020 116 min. Regie Arie Esiri, Chuko Esiri  

Met Emmanuel Adeji, Mary Agholor, Kemi Lala Akindoju  

6 Vanaf 19 mei

FEAST
Er was muziek en wijn, maar er waren ook injectienaalden: 

kratten vol objecten van een plaats delict worden uitgestald 

op een tafel. Deze geestige maar sinistere openingsscène 

zet de toon voor ‘Feast’, de eerste lange speelfilm van Tim 

Leyendekker. Uitgangspunt is de verontrustende Groningse 

hiv-zaak, waarbij mannen tijdens feesten met voorbedachten 

rade werden gedrogeerd en geïnjecteerd met besmet bloed. 

‘Feast’ sleepte diverse prijzen in de wacht, want Leyendek-

kers film geeft op een elegante manier ruimte aan zowel 

verwondering, plezier, verontwaardiging en afschuw. Elke 

gedachte krijgt haar eigen vorm. Verruimde drugsgebruik 

behalve de geest ook de wil? Kan instemming elastisch zijn? 

Soepel bewegen toon, ritme en kleur mee met verschillende 

perspectieven en dimensies.

Nederland, 2021 85 min. Regie Tim Leyendekker 

Vanaf 26 mei

MYANMAR DIARIES
‘Myanmar Diaries’ is een uiterst urgente film in een tijd waarin 

Myanmar wereldwijd bijna uit het nieuws is verdwenen. De film 

laat de ontwikkeling zien in het afgelopen jaar vanaf de mili-

taire staatsgreep op 1 februari 2021. Na landelijke protesten 

en burgerlijke ongehoorzaamheid en gewelddadige repressie 

waarbij duizenden vreedzame demonstranten werden opge-

sloten is er nu een groeiend gewapend verzet tegen de junta. 

De documentaire is opgebouwd uit korte films van tien jon-

ge, anonieme Birmese filmmakers en burgerjournalistieke 

beelden die de brutaliteit van de junta en het moedige verzet 

vastleggen. Organisch beweegt de film heen en weer tussen 

documentaire en fictie en vormt zo een naadloos geheel 

waarin de filmmakers creatieve manieren vinden om hun 

hoofdrolspelers anoniem te houden. 

Myanmar, Nederland, Noorwegen, 2021 70 min. 

Regie The Myanmar Film Collective 5a Vanaf 12 mei
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De Nederlands-Indonesische 
Melati Wijsen (20) komt al jaren 
in actie tegen plasticvervuiling 
en met groot succes; op jonge 

leeftijd is ze erin geslaagd het eiland Bali vrij te maken van 
plastic tasjes. Samen met Melati staat er een krachtige ge-
neratie op die als doel heeft de wereld te herstellen. ‘Bigger 
Than Us’ toont de intrigerende en ontroerende reis van 
Melati waarbij ze andere jonge changemakers ontmoet die 
hun leven wijden aan een betere toekomst. Zij zetten zich 
in voor onder meer mensenrechten, het klimaat, vrijheid 
van meningsuiting en toegang tot onderwijs en voedsel. 
Van de favela’s van Rio tot afgelegen dorpen in Malawi, op 
geïmproviseerde boten aan de kust van het eiland Lesbos 
tot Indiaanse ceremonies in de bergen van Colorado. In een 
tijd waarin alles uit elkaar lijkt te vallen, laten deze jonge 
changemakers op inspirerende wijze zien dat iedereen een 
verschil kan maken voor een betere wereld. 

Frankrijk, 2021 96 min. Regie Flore Vasseur 1 
Te zien op dinsdag 10 mei 20.15 uur

Movies that Matter is een landelijk film-en-debat-program-
ma van Amnesty International, waarin actuele mensenrech-
tenkwesties aan de orde komen. De film wordt ingeleid en 
nabesproken door een betrokken gastspreker.

In een Mexicaanse stad waar op grote schaal protesten plaats-

vinden, bereidt Marianne’s welgestelde familie zich voor op 

haar huwelijk. Langzaam dringen rebellen de omheinde villa 

binnen en de avond ontaardt in een totale coup. Binnen enkele 

etmalen kantelt een ogenschijnlijk gebalanceerde samenleving. 

Opstandelingen en het leger nemen de controle over. De klas-

senstrijd wordt tot bruut schrikbewind, het land is in chaos. 

Een dystopische thriller die ontleend lijkt aan krantenkoppen 

die nog geschreven moeten worden; deze film is een waar-

schuwing.

Mexico, Frankrijk 2020 86 min. Regie Michel Franco 

6sg Vanaf 19 mei

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 schitterende ontwerpen van John Macfarlane en een 

sublieme partituur van Tsjaikovski. De weelderige productie 

van ‘Het Zwanenmeer’ van het Royal Ballet keert terug op het 

podium van het Royal Opera House nadat de heropleving in 

2020 werd onderbroken door de sluiting van de theaters door 

de pandemie. Het orkest is het Royal Opera House.

Live vanuit Londen: donderdag 19 mei 20.15 uur

Kaartjes voor deze voorstellingen zijn € 17,50 en inclusief een 

glaasje bubbels van het huis! Cineville pashouders betalen een 

toeslag van € 6,50

ROYAL OPERA HOUSEROYAL OPERA HOUSE
LIVE BALLET LIVE BALLET & OPERA& OPERA
Het ZwanenmeerHet Zwanenmeer

NEW ORDERNEW ORDER

BIGGER THAN USBIGGER THAN US
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NOBODY HAS 
TO KNOW

We vertrouwen op onze herinneringen 

om ons te vertellen wie we zijn. Maar 

wat als die herinneringen verdwijnen? 

Wiens verhalen komen er daarvoor in 

de plaats? Dat is waar Phil, een Waalse 

man op een afgelegen Schots eiland, 

mee worstelt. 

Na een hersenbloeding wordt hij 

wakker met geheugenverlies. Millie, de 

dochter van Phil’s baas, ontfermt zich 

over hem. Ze helpt hem om weer aan 

zijn eigen leven te wennen, vertelt hem 

waar hij vandaan komt, waar hij wel en 

niet van houdt, en dat zij een geheime 

verhouding hadden. Het is weer voor-

zichtig aftasten, maar gaandeweg ge-

ven ze zich aan elkaar over. Oude liefde 

roest immers niet. Maar was het wel 

oude liefde? 

‘Nobody Has to Know’ is het Engels-

LA PLACE 
D’UNE AUTRE
Nélie is net ontslagen bij haar betrek-

king als dienstmeisje. Ze probeert haar 

armoedig bestaan te ontlopen door als 

verpleegster te werken in de frontlinies 

van de net begonnen Eerste Wereldoor-

log. Op een dag wordt het veldhospitaal 

onder vuur genomen en sterft voor haar 

ogen Rose, een jonge Zwitserse vrouw 

van goede afkomst die ze onder haar 

zorgen had. Nélie neemt de identiteit van 

Rose aan en vlucht naar een welgestelde 

kennis van de ouders van Rose. 

Daar aangekomen wordt ze warm 

onthaald op het landgoed van Mada-

me de Lengwil en ze wordt haar gezel-

schapsdame en voorlezer. Nélie’s leugen 

werkt boven haar verwachting... 

‘La Place d’une Autre’ is geïnspireerd 

op The New Magdalen van Wilkie Collins 

uit 1873, waarbij het verhaal is verplaatst 

van het Victoriaanse Engeland naar het Frankrijk aan het begin van de Eerste 

Wereldoorlog. Regisseuse Georges geeft haar heldin meer keuzevrijheid, kracht 

en vastberadenheid mee, wat Collins tussen de regels moest zetten, omdat bijna 

niemand in de tijd van die schrijver een verhaal met een sterke vrouwelijke persoon-

lijkheid interessant zou vinden. 

Nederland, 2021 112 min. Regie Aurélia Georges Met Lyna Khoudri, Maud 

Wyler, Laurent Poitrenaux, Sabine Azéma 3ad Vanaf 5 mei

talige speelfilmdebuut van regisseur Bouli Lanners (‘Les Géants’, ‘Eldorado’, ‘De 

Patrick’). Hij speelt zelf de hoofdrol, naast ‘Game of Thrones’-actrice Michelle Fairley. 

België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 2021 99 min. Regie Bouli 

Lanners Met Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover, Clovis Cornillac 

3at Vanaf 5 mei
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FRANCE
In het satirische ‘France’ draait alles om 

sterverslaggever France de Meurs. Ze 

is nieuwslezeres van Frankrijks belang-

rijkste nieuwsprogramma en schuwt de 

sensatie niet wanneer dit voor hogere 

kijkcijfers zorgt. Haar leven speelt zich af 

in de televisiestudio en in oorlogsgebied. 

Ondertussen heeft ze ook nog een gezin 

waar ze tijd aan kwijt is. 

Haar hectische bestaan komt plot-

seling tot stilstand wanneer ze betrok-

ken raakt bij een verkeersongeluk. Deze 

onverwachte gebeurtenis zorgt ervoor 

dat France haar hele bestaan in twijfel 

begint te trekken. Terwijl ze rust pro-

beert te vinden in de anonimiteit, blijft 

haar beroemdheid haar achtervolgen. 

Een mysterieuze liefdesaffaire lijkt een 

einde te maken aan haar zoektocht.

‘France’ – een kritische blik op de rol 

van media in onze maatschappij – is de 

SHABU
Shabu (14) is een lieve, creatieve jongen 

uit Rotterdam-Zuid. Nadat hij tijdens een 

joyride de auto van zijn oma total loss 

rijdt, is zijn hele familie boos op hem. Hij 

heeft een zomer de tijd om het goed te 

maken, voordat zijn oma weer terug-

komt van vakantie in Suriname. Zijn 

moeder stelt voor dat hij ijslolly’s gaat 

verkopen om met de opbrengsten de 

schade te betalen, maar dat zet geen 

zoden aan de dijk. Dus bedenkt hij een 

andere oplossing waarbij hij de aantrek-

kelijke zaken van de zwoele zomer, zijn 

muzikale talent én geld verdienen kan 

combineren. Zou het lukken om zijn fa-

milie, maar vooral zijn oma, weer trots 

te maken?

Het levendige verhaal, vrolijke kleu-

ren en speelse montage maken de docu-

mentaire een grappige en ontroerende 

film over een jongen die groter lijkt dan hij is, en over verantwoordelijkheid nemen 

voor je daden.

Nederland, 2021 75 min. Regie Shamira Raphaëla 1t Nu te zien

nieuwe film van Bruno Dumont (‘Ma Loute’, ‘Flandres’) met in de hoofdrol de Franse 

steractrice Léa Seydoux, die onlangs nog schitterde in de nieuwste James Bond. 

Frankrijk, Duitsland, België, 2021 134 min. Regie Bruno Dumont  

Met Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay 4at Vanaf 19 mei
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Ontbijt 
& Film

HUDA’S 
SALON

De Palestijnse Reem heeft een afspraak 

staan bij Huda’s salon. Wat een doodge-

woon bezoek aan de kapper had moeten 

zijn, verandert in het meest bepalende 

moment van haar leven. 

Ze wordt door Huda voor een onmoge-

lijke keuze gesteld: ze moet haar eigen 

mensen verraden of zich erbij neerleggen 

dat haar donkerste geheim zal worden 

onthuld. Het lot van deze twee vrouwen 

wordt echter op mysterieuze wijze be-

paald door vrijheidsstrijder Hasan.

‘Huda’s Salon’ is de nieuwe film van 

de Nederlands-Palestijnse filmregisseur 

Hany Abu-Assad. Zijn film ‘Paradise Now’ 

werd in 2006 genomineerd voor een 

Oscar. Op het Movies that Matter Festival 

Op zondag 5 juni - Eerste Pinksterdag 

- is er om 9.30 uur weer een Ontbijt & 

Film-voorpremière met deze keer ‘Hit 

the Road’. In samenwerking met onze 

vrienden van Your Coffee serveren we 

een heerlijk ontbijt met o.a. een crois-

sant au beurre, een Schwarzwald Kaiser 

broodje met lekker beleg en yoghurt met 

fruit en home-made granola. Uiteraard 

voorzien van een lekkere koffie of thee 

naar keuze en een jus d’orange.

Het ontbijt voor ‘Hit the Road’ wordt 

geserveerd in het filmtheater vanaf 9.30 

uur. De film start om 10.30 uur. Voor 

deze voorstelling zijn alleen kaartjes 

inclusief ontbijt te koop. De prijs voor 

de film en het ontbijt is slechts € 19,50. 

Cineville pashouders betalen een toeslag 

van € 8,50.

dat onlangs plaatsvond, won hij de Dutch Movies Matter Award.  ‘Huda’s Salon’ 

is “Een film die de kijker meeneemt op een intense reis, met een krachtig plot, 

onverwachte wendingen en verbluffend acteerwerk.” aldus de jury.

Egypte, 2021 91 min. Regie Hany Abu-Assad Met Ali Suliman, Maisa Abd 

Elhadi, Manal Awad 6g Vanaf 26 mei

HIT THE ROADHIT THE ROAD
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 dansnum-

mers. 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 soundtrack, die Bach en nostalgische 

Iraanse popsongs combineert, schetst de film een gevoelig portret van een gezin dat 

de pijn van een naderend afscheid wanhopig tracht uit te stellen.’ IFFR (Interational 

Film Festival Rotterdam)

Te zien op zondag 5 juni 9.30 uur
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4 MEI SPECIAL: 
FILM NA DE DAM

met BABI YAR. CONTEXT
In Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van 

verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale 

Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Na 

de herdenking heeft Filmtheater Hilversum onder de noemer 

Film na de Dam een speciale documentaire op het programma 

staan die thematisch past bij de herdenking. We vertonen ‘Babi 

Yar. Context’, een documentaire van Sergei Loznitsa (‘Donbass’) 

over oorlogsgruwelen in Oekraïne, waarbij 33.771 Joden door 

de nazi’s werden geëxecuteerd in het Babi Yar ravijn.  

Babi Jar is een ravijn aan de rand van de Oekraïense hoofd-

stad Kiev waar een van de grootste massa-executies in de 

geschiedenis heeft plaatsgevonden. In een minutieus opge-

bouwde documentaire toont Sergei Loznitsa de aanloop naar 

en nasleep van de twee dagen in september 1941, toen op 

deze plek 33.771 Joden door de nazi’s werden doodgeschoten. 

De massa-executie vormt het zwijgende centrum van de film, 

die volledig is opgebouwd uit archiefbeeld, deels achteraf 

voorzien van geluid. Een procedé dat Loznitsa ook toepaste in 

onder meer ‘Blockade’ (2006), over het beleg van Leningrad. 

Door vrijwel elke vorm van duiding weg te laten, zijn het de 

archiefbeelden die moeten spreken, en spreken doen ze. 

Onontkoombaar leggen ze getuigenis af. Niet alleen van 

de gruwelen, maar ook van de wijze waarop de stad en zijn 

inwoners zich daarnaar plooien. Hoe posters van Hitler ge-

willig op ramen worden geplakt en er na de bezetting weer 

af worden geschraapt. En hoe ook het ravijn zelf langzaam 

maar zeker werd uitgewist.

Nederland, Oekraïne, 2021 121 min. Regie Sergei 

Loznitsa Te zien op woensdag 4 mei om 20.30 uur

SPECIAL met cast & crew:  
DE OPENBARING 

(eenmalig te zien!)
De overbezorgde Jacob (Victor Löw) raakt zijn baan kwijt en 

trekt aan het begin van de eerste coronalockdown in bij zijn 

alleenstaande moeder (Leny Breederveld). Hij wil haar koste 

wat kost beschermen tegen het virus. Beiden zijn nog in rouw 

na het recente overlijden van Jacobs vader. 

Al snel blijkt echter dat de geobsedeerde zoon waarschijn-

lijk een groter gevaar voor zijn moeder is dan het virus. Terwijl 

zijn zus Magda (Monic Hendrickx) met lede ogen toekijkt, 

raakt Jacob onder invloed van een online complottheoreticus 

en draait langzaam maar zeker volledig door.

In februari 2021, tijdens de tweede lockdown, maakte 

acteur Victor Löw een wandelafspraak met producent Jan 

Doense. Hij wilde praten over ‘De Openbaring’. Binnen een 

uur was Jan verkocht en wist hij: deze film moet nú gemaakt 

worden. Maar hoe? Jan is sinds 2019 directeur van het filmfes-

tival Film by the Sea in Vlissingen: officieel geen full-time baan, 

maar in de praktijk lijkt het er verdacht veel op. Bovendien 

was er geen geld. Jan belde Chris W. Mitchell, met wie hij 

eerder had samengewerkt aan ‘De Poel’ (2014) en deed hem 

een oneerbaar voorstel: of hij voor niks een lange speelfilm 

wilde schrijven en regisseren. Chris zei ja. Hier had Jan eigenlijk 

niet op gerekend.

Nederland, 2021 92 min. Regie Chris Mitchell Met 

Leny Breederveld, Victor Löw, Monic Hendrickx 4at

Te zien op zondag 8 mei om 15.50 uur met na afloop een 

nagesprek met cast en crew waaronder Leny Breeder-

veld (‘De Luizenmoeder’, ‘De Noordelingen’, ‘De Jurk’).
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BERGMAN 
ISLAND

In het prachtige, meeslepende ‘Bergman 

Island’ gaat echtpaar Chris en Tony op 

werkvakantie naar Fårö, een Zweeds 

eiland in de Oostzee. De twee werken 

allebei aan een script voor een nieuwe 

film en ze hopen geïnspireerd te raken 

op het eiland, dat erom bekend staat veel 

bezocht te worden door kunstenaars. 

Filmgerisseur Ingmar Bergman woonde 

en werkte er tot aan zijn dood. Naarmate 

de zomer vordert, verandert de dyna-

miek tussen Chris en Tony en vervagen 

de lijnen tussen fictie en realiteit. 

Regisseur Mia Hansen-Løve (‘L’Ave-

nir’, ‘Le Père de Mes Enfants’)  verdiept 

zich graag in de gedachten van creatieve types, wat deze rustig ogende film naar 

een hoger niveau tilt. ‘Bergman Island’ ging vorig jaar in premiere op het filmfestival 

van Cannes.

Frankrijk, België, 2019 100 min. Regie Mia Hansen-Løve  

Met Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps 4h  
Vanaf 9 juni • Voorpremière woe 8 juni 20.40

ELVIS
Baz Luhrmann (‘The Great Gatsby’, ‘Aus-

tralia’) 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 on-

bekende zanger uitgroeit tot de onge-

kende 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 ver-

liezen. Uiteraard ontbreekt een van de 

WORDT
VERWACHT

belangrijkste en invloedrijkste personen uit Elvis’ leven niet: Priscilla Presley wordt 

gespeeld door Olivia DeJonge.

 

VS, 2022 lengte nog niet bekend Regie Baz Luhrmann  

Met Tom Hanks, Helen Thomson, Austin Butler Vanaf 23 juni
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DÉLICIEUX
Zorg dat je wat te eten mee de zaal in neemt, want 

dit is letterlijk een heerlijke film! Wanneer kok Pierre 

Manceron (Grégory Gadebois) zijn adellijke werkgever 

en diens gasten een nieuw gerecht voorzet, wordt 

hij op staande voet ontslagen. Met eten dient men 

niet te spotten. Manceron en zijn zoon vluchten naar 

het platteland om een herberg te runnen. Als de 

mysterieuze Louise (Isabelle Carré) arriveert, blijkt zij 

in staat Manceron weer met plezier te laten koken. 

Het duurt niet lang of de kok tovert de herberg om 

in een gastronomisch paradijs: het allereerste Franse 

restaurant! 

EL BUEN 
PATRÓN

Javier Bardem schittert in het komische ‘El Buen Pa-

trón’. De charismatische fabriekseigenaar Blanco (Bar-

dem) staat onder druk omdat hij kans maakt op een 

lokale onderscheiding voor zakelijke uitmuntendheid. 

Alles in zijn familiebedrijf dat industriële weegschalen 

produceert, moet hiervoor gesmeerd lopen. 

Maar Blanco’s perfecte plaatje wordt bedreigd 

wanneer hij te maken krijgt met een ontslagen werk-

nemer die uit is op wraak, een depressieve opzichter 

en een verliefde en ambitieuze stagiaire... 

FALLING FOR 
FIGARO

Alle elementen van een romantische komedie zitten in 

deze fijne film. De succesvolle Millie (Danielle Macdo-

nald) geeft haar goedbetaalde baan en luxe appar-

tement in Londen op om haar droom na te jagen om 

operazangeres te worden. Ze laat haar vriend achter 

en vertrekt naar de Schotse Hooglanden. Daar kan 

ze lessen volgen van de beruchte operadiva Meghan 

(Joanna Lumley, ‘Absolutely Fabulous’). Millie’s doel 

is om de ‘Singer of Renown’ competitie te winnen, 

dat is dé manier om door te breken in de wereld 

van de opera.

Verenigd Koninkrijk 2020 105 min. Regie Ben Lewin  

Met Danielle Macdonald, Joanna Lumley, Hugh Skinner,  

Gary Lewis 2gt  
Te zien vanaf 2 juni • Voorpremière woe 1 juni 18.30 

Spanje, 2021 120 min. Regie Fernando León de Aranoa 

Met Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente 

4gst Vanaf 2 juni • Voorpremière woe 1 juni 20.40

Frankrijk, 2021 112 min. Regie Éric Besnard Met Isabelle 

Carré, Benjamin Lavernhe, Grégory Gadebois 3at  
Vanaf 9 juni • Voorpremière woe 8 juni 18.20

WORDT VERWACHT
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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

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

MINKE: “Wij, de vrijwilligers, zijn de front office”

Minke Burggraaff zet zich al 25 jaar als vrijwilliger in voor het filmtheater. Zelfs een 

tijdelijke verhuizing naar Eindhoven was geen obstakel voor de filmliefhebster. “Ik 

sliep in die tijd elke week een nacht bij mijn moeder, zodat ik mijn diensten kon 

blijven draaien.”

“In 1997 meldde ik me aan als vrijwilliger, uit liefde voor de film. Voor mijn 25 

jarig jubileum werd ik laatst onverwachts in het zonnetje gezet, zó leuk. Dat is 

tekenend voor hoe het filmtheater met haar vrijwilligers omgaat. Er is natuurlijk 

veel veranderd in mijn tijd als vrijwilliger en het is erg leuk om de groei van een 

organisatie mee te maken. Vrijwilligers worden meer getraind, ook weer door 

vrijwilligers. Wij, de vrijwilligers, zijn de front office. Ik vind het voldoening geven 

om bij te dragen aan een leuke avond uit voor de bezoeker en om deel uit te maken 

van de mooie culturele instelling die het filmtheater is. Overigens de foto hiernaast 

is nog van het oude kassahokje op de Luitgardeweg, genomen vlak voor we naar 

ons nieuwe pand gingen.”

“Hoe persoonlijk onze service kan gaan, blijkt bijvoorbeeld uit een trou-

we bezoekster uit het verleden. Ze kwam bijna elke dag naar de film, on-

danks dat ze slecht ter been was. We legden altijd een kussentje op een stoel 

voor haar klaar, zodat haar been kon rusten. Ze genoot zo van haar uitje.  

Wat films betreft staat er één titel me 

het meest bij. Ik was erg onder de indruk 

van ‘Capharnaüm’ (2018), waarin een 

jongen zijn ouders aanklaagt voor het 

krijgen van hem, ondanks hun leefom-

standigheden. Een film die raakt, maar 

ook lichte momenten kent en daardoor 

nog lang blijft hangen. Dat vind ik mooi, 

als films dat met je doen.”

CADEAUPAS

OP ZOEK NAAR HET 
PERFECTE
CADEAUTJE?

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

en/of drankjes.

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

die in Filmtheater Hilversum werken, het woord. 
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SPECIALS EN EVENTS
Nu alvast in de verkoop!

Zo 1 mei 10.30 Downton Abbey: A New Era

Zo 1 mei 13.20 Hilversum Bezet en Bevrijd

Zo 1 mei 15.00 Downton Abbey: A New Era

Di 3 mei 9.45 Pannenkoeken & Pyjama Film: Kop Op! (5+)

Di 3 mei 10.50 Meivakantie: Encanto (6+)

Woe 4 mei 10.30 Meivakantie: Kop op! (5+)

Woe 4 mei 10.45 Meivakantie: Encanto (6+)

Woe 4 mei 20.30 Film na de Dam: Babi Jar. Context

Woe 4 mei 11.00 Hilversum Bezet en Bevrijd

Do 5 mei 10.30 Hilversum Bezet en Bevrijd

Do 5 mei 10.45 Meivakantie: Kop op! (5+)

Do 5 mei 11.00 Navalny

Vr  6 mei 10.45 Meivakantie: Kop op! (5+)

Zo 8 mei 9.30 Ontbijt & Film: Mothering Sunday

Zo 8 mei 11.00 Downton Abbey: A New Era

Zo 8 mei 11.15 Navalny

Zo 8 mei 12.45 Kop Op!

Zo 8 mei 14.10 Housewitz

Zo 8 mei 15.50 Special: De Openbarin (Met cast en crew)

Di 10 mei 19.30 Hilversum in Gesprek: Frits Spits

Di 10 mei 20.25 Movies that Matter: Bigger than Us

Di 10 mei 21.00 West Side Story (2021)

Woe 11 mei 18.30 Downton Abbey: A New Era

Woe 11 mei 19.20 Voorpremière: Ali & Ava

Woe 11 mei 20.30  Nick Cave: This Much I Know To Be True

Woe 11 mei 21.00 Voorpremière: Mothering Sunday

Do 12 mei 10.30 Arts in Cinema: Sunflowers

Zo 15 mei 15.45 Nick Cave: This Much I Know To Be True

Woe 18 mei 18.25 Downton Abbey: A New Era

Woe 18 mei 21.00 Voorpremière: Operation Mincemeat

Do 19 mei 20.15 The Royal Ballet: Het Zwanenmeer

Za  21 mei     Gesloten Gehele dag dicht ivm het jaarlijkse Vrijwilligersuitje

Woe 1 juni 18.30 Voorpremière: Falling for Figaro

Woe 1 juni 20.40 Voorpremière: El Buen Patrón

Zo 5 juni 9.30 Ontbijt & Film: Hit the Road

Woe 8 juni 18.20 Voorpremière: Délicieux

Woe 8 juni 20.40 Voorpremière: Bergman Island

Do 14 juli 10.30 Arts in Cinema: Raphael Revealed


