
Woensdag 18 november start het IDFA (International Docu-

mentary Filmfestival Amsterdam) ook in Hilversum. De officiële 

openingsfilm ‘Nothing But The Sun’ is ook bij ons te zien! 

Mateo Sobode Chiquño trekt al jaren met een antieke 

cassetterecorder langs Ayoreo-gemeenschappen in Paraguay 

om gesprekken, verhalen en liedjes op te nemen. Dit erfgoed 

bevat aangrijpende getuigenissen van een verdwijnende in-

heemse cultuur.  Voor nog veel meer IDFA: zie pagina 14 en 15! 

Zwitserland, Paraguay 2020 75 min.  

Regie Arami Ullon Woensdag 18 november

IDFA EXTENDED:

‘Hope’ is een eerlijk en gevoelig drama van Maria Sødahl, 

gebaseerd op haar eigen ervaringen. Wat gebeurt er met de 

liefde wanneer je nog maar 3 maanden te leven hebt?

Na een succesvolle internationale tour met haar dansge-

zelschap, keert Anja terug naar huis om Kerst te vieren. Maar 

vlak voor Kerst krijgen Anja en haar man Tomas nieuws dat 

inslaat als een bom: Anja heeft een hersentumor en niet lang 

meer te leven. Samen proberen ze een manier te vinden om 

het nieuws te delen met hun familie. In de tijd die volgt, wordt 

de relatie tussen Anja en Tomas hevig op de proef gesteld.

 

Noorwegen 2019 126 min. Regie Maria Sødahl  

Met Stellan Skarsgård, Andrea Bræin Hovig 1  

Vanaf 29 oktober

HOPE

DE HIGHLIGHTS VAN NOVEMBER 2020
HET PROGRAMMA VAN

THE SINGING CLUB 
De feelgood-film van het jaar! ́ The Singing Club´ is een komisch 

drama van regisseur Peter Cattaneo (´The Full Monty´) over 

vriendschap, familie en de kracht van muziek. Kristin Scott 

Thomas speelt de hoofdrol als koorleider in dit op waarheid 

gebaseerde verhaal, dat wereldwijd vele andere vrouwen heeft 

geïnspireerd om samen te zingen.

.

Verenigd Koninkrijk 2019 110 min. Regie Peter 

Cattaneo Met Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan 

1t Vanaf 5 november

NOTHING BUT THE SUN



ARTS IN CINEMA
RAPHAEL

THE YOUNG PRODIGY
Arts in Cinema is een unieke serie van bijzondere kunstfilms. 

Deze maand op het programma – ‘Raphael: The Young Pro-

digy’. Deze documentaire vertelt het levensverhaal van kunste-

naar Raphael (1483-1520) aan de hand van de buitengewone 

portretten die hij schilderde van de vrouwen die belangrijk 

waren in zijn leven.

Italië, 2019 140 min. Regie Massimo Ferrari  

Vanaf 12 november

IDIOT PRAYER – NICK CAVE 
ALONE AT ALEXANDRA PALACE

Het is juni 2020, en het Verenigd Koninkrijk komt langzaam 

uit de lockdown. Als reactie op de beperkingen en isolatie 

van de maanden ervoor, zien we Nick Cave alleen achter de 

piano; spelend zonder opsmuk in een lege concertzaal. De stille 

grandeur van Alexandra Palace vormt een blijvende herinnering 

aan deze vreemde en onzekere tijden. Met liedjes als Into My 

Arms, The Mercy Seat, Higgs Boson Blues en Girl in Amber.

Verenigd Koninkrijk 2020 118 min. Regie Nick Cave, 

Robbie Ryan Met Nick Cave 1 Vanaf 5 november

IDFA Extended, 
weekend van de documentaires en 
een gloednieuwe Filmcursus in november
Het wordt weer kouder en 

natter buiten, des te meer 

reden om lekker naar de film 

te gaan! In november staan er 

weer mooie premières op de 

planning maar natuurlijk ook 

aan specials geen tekort.

We organiseren een nieu-

we editie van Hilversum in Ge-

sprek met Roxane van Iperen, 

Arts in Cinema keert terug, 

traditiegetrouw staat Movies that Matter on tour op het pro-

gramma, IDFA Extended komt naar Hilversum en we bieden een 

Filmcursus aan: 2020 – Bewogen Tijd, Bewegend Beeld. Ook 

organiseren we eind november het weekend van de documen-

taire met een selectie van de beste documentaires van 2020.

Wil je op de hoogte blijven van ons meest actuele aanbod, 

data en tijden? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief 

of volg ons op social media. Elke maandag maken we hier het 

weekprogramma voor de komende speelweek – die begint 

op donderdag – bekend.

Fijne (film)maand gewenst!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
Stichting Filmtheater Hilversum 

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466 
Programma Luc Freijer 

Tekst Luc Freijer & Steffie van der Horst
Artwork Fred Trappenburg

Filmtheater-Hilversum filmtheaterhilversum
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BLACKBIRD

‘Just 6.5’ (Metri Shesh Va Nim) is een explosieve en snijdende 

Iraanse film die ons rechtstreeks naar het kloppende centrum 

van een massaal politieonderzoek naar drugsbaron Nasser 

brengt. 

Schrijver-regisseur Saeed Roustaee maakte een verma-

kelijke en tot nadenken stemmende film, met een sfeer die 

zo gespannen is dat je hem bijna kunt aanraken. ‘Just 6.5’ 

werd de meest succesvolle binnenlandse film in de Iraanse 

geschiedenis – buiten komedies om – en het is niet moeilijk 

te begrijpen waarom. Alleen al de eerste scène van deze film 

is de toegangsprijs waard.

Iran 2019 135 min. Regie Saeed Roustaee Met Payman 

Maadi, Navid Mohammadzadeh Vanaf 5 november

Aangrijpende film van Roger Michell (‘Nothing Hill’) met een 

ijzersterke cast waaronder Susan Sarandon en Kate Winslet. 

Lily heeft ALS. Na haar opties te hebben overwogen, besluit 

zij haar leven te willen beëindigen, met steun van echtgenoot 

Paul. Ze vraagt haar familie en beste vriendin om nog een keer 

in haar landhuis bij elkaar te komen.

Dit afscheid wordt al snel overschaduwd door een onop-

gelost conflict tussen haar dochters, Jennifer en Anna. Het 

perfecte spel van de sublieme cast maakt van ‘Blackbird’ 

een tot nadenken stemmend familiedrama over het leven 

gedurende momenten van afscheid en verlies. Het zware 

onderwerp van euthanasie wordt op een luchtige en warme 

manier gebracht en het ontbreekt in de film zeker ook niet 

aan de nodige humor. ‘Blackbird’ is een remake van de Deense 

film ‘Silent Heart’ (2014).

Verenigde Staten, Engeland 2020 97 min. Regie 

Roger Michell Met Kate Winslet, Susan Sarandon, Sam 

Neill, Mia Wasikowska 3at Vanaf 5 november

JUST 6.5
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De vogelwachter (Freek de Jonge) woont al bijna een halve 

eeuw moederziel alleen en zielsgelukkig op een afgelegen 

eiland. Op een dag krijgt hij bericht dat zijn post wordt opge-

heven. Aan zijn gelukkige bestaan in en met de natuur komt 

abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter 

te gaan en trekt op geheel eigen wijze ten strijde.

Eén van de inspiratiebronnen voor ‘De Vogelwachter’ is de 

natuur op het eiland Texel met haar vele vogels, de weidsheid 

en de fenomenale luchten. Regisseur Three Anna, die zelf op 

Texel woont en filmde in het prachtige natuurgebied de Slufter,  

wilde een film maken over een man alleen op een puur stukje 

aarde, iemand die één is met de natuur. 

Nederland 2020 89 min. Regie Three Anna  

Met Freek de Jonge, Quiah Shilue, Sophie van Winden, 

Nick Golterman 1 Vanaf 5 november

Arthur en César zijn al hun hele leven beste vrienden, maar to-

taal verschillend. Arthur is een neurotische scheikundeleraar en 

César een vrijgevochten womanizer die altijd in de problemen 

raakt. Na een misverstand in het ziekenhuis zijn ze er beiden 

van overtuigd dat de ander nog maar een paar maanden te 

leven heeft. Ze laten alles achter om de verloren tijd in te halen 

en zoveel mogelijk uit hun leven te halen nu het nog kan. 

‘Le Meilleur Reste à 

Venir’ is een grappige, 

tedere en ontroerende ode aan vriendschap en het leven.

Frankrijk 2020 118 min. Regie Alexandre de La 

Patellière, Matthieu Delaporte Met Fabrice Luchini, Zineb 

Triki, Patrick Bruel 3at Vanaf 12 november

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

DE VOGELWACHTER
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Drie buren worden elk geconfronteerd met de invloed van 

social media op hun leven. Marie wordt gechanteerd met een 

sekstape, Bertrands dochter wordt via facebook op school 

gepest en Uber-chauffeur Christine is van slag omdat haar 

klanten weigeren om positieve recensies achter te laten. Samen 

besluiten ze de strijd aan te gaan tegen de internetgiganten.

‘Effacer L’Historique’ is een heerlijk, absurd en komisch 

drama over de prijs die we betalen voor de toenemende impact 

van social media op ons leven. Op het Filmfestival van Berlijn 

bekroond met de Juryprijs voor Beste Film.

Frankrijk, België 2020 110 min. Regie Benoît Delépine, 

Gustave Kervern Met Blanche Gardin, Denis Podalydès, 

Corinne Masiero 3at Vanaf 19 november

EFFACER 
L’HISTORIQUE

DE VOGELWACHTER

‘The Voice of Love’ is een ode aan Céline Dion: regisseur en 

actrice Valérie Lemercier liet zich inspireren door het leven en 

de liefde van de Canadese superster. De film laat met humor 

en warmte zien hoe het meisje uit Quebec, via het Eurovisie 

Songfestival, Titanic, Las Vegas en die ene grote liefde, uitgroeit 

tot de één van de grootste sterren ter wereld. 

Aline is het veertiende kind in het gezin Dieu. Als haar 

ouders ontdekken dat de jonge Aline een gouden stem heeft, 

zet de hele familie zich in om haar talent aan de wereld te 

laten horen. Maar hoe komt een eenvoudig plattelandsmeisje 

uit Franstalig Canada verder? Een afspraak met producent 

Guy-Claude blijkt wat ze beiden nodig hebben. Samen kunnen 

ze met moed, geduld en liefde de wereld aan. Van lokale TV 

shows tot mega hits en van onzekere jonge vrouw tot stijlicoon. 

Lemercier brengt de zangeres op indrukwekkende wijze tot 

THE
VOICE
OF
LOVE

leven. Dompel je twee uur onder in de legendarische muziek 

en een inspirerend bestaan.

Canada 2020 123 min. Regie Valérie Lemercier Met Valérie 

Lemercier, Sylvain Marcel 1t Vanaf 26 november
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Tegen de achtergrond van vooroordelen en po-

litieke onrust in de jaren ‘70 was The Real Thing 

de eerste volledig ‘zwarte’ Britse band die de 

nummer 1-positie bereikte in de Britse hitlijsten, 

met het alom geliefde ‘You To Me Are Every-

thing’. Het enorme succes van de groep werd 

echter getemperd door racisme, drugsverslaving 

en zelfmoord. In deze documentaire vertellen 

originele bandleden Eddy Amoo, Chris Amoo en 

Dave Smith hun verhaal.

Verenigd Koninkrijk 2019 94 min.  

Regie Simon Sheridan Met Eddy Amoo, Chris 

Amoo, Dave Smith 6 Vanaf 29 oktober

In een sloppenwijk vlakbij Madrid worden bewo-

ners gedwongen om hun zelfgebouwde huizen 

te verlaten omdat het land waarop ze wonen 

verkocht is. Terwijl dit proces zich langzaam ont-

vouwt, worstelen de verschillende leden van de 

Spaanse familie Gabarre-Mendoza elk op hun 

eigen manier met hun leven in transitie.

Nederland, Spanje 2020 77 min.  

Regie Isabel Lamberti Met David Gabarre 

Jiménez, Agustina Mendoza Gabarre, David 

Gabarre Mendoza 1 Vanaf 29 oktober

Een diep ontroerende film over vier zussen die 

door de scheiding van hun ouders het paradijs van 

de vrije en welvarende Bahama’s in de jaren ’60 

moeten verlaten, om groot te worden bij pleegge-

zinnen in een zuinig en bekrompen Zwitserland. 

Sonja Wyss - bekend van haar prachtige speelfilm 

Winterstilte - vertelt het levensverhaal van haar 

familie op een schijnbaar eenvoudige, maar inge-

nieuze manier. Puur en openhartig.

Nederland 2019 93 min. Regie Sonja Wyss 

1 Vanaf 29 oktober

EVERYTHING – THE REAL THING STORY

FAREWELL PARADISE

LA ÚLTIMA PRIMAVERA
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Alessandro en Arturo zijn al meer dan vijftien jaar samen 

en zijn de passie in hun relatie kwijt. Tot op een dag 

hun vriendin Annamaria voor de deur staat. Ze moet 

naar het ziekenhuis en vraagt of de mannen op haar 

kinderen willen passen. De verantwoordelijkheid voor 

de twee kinderen zorgt voor een onverwachte wending 

in hun leven. 

‘La dea Fortuna’ werd in Italië bekroond met de 

David di Donatello Award, de belangrijkste Italiaanse 

filmprijs.

Italië, 2019 114 min. Regie Ferzan Özpetek  

Met Stefano Accorsi, Silvia Ranfagni, Gianni 

Romoli 3a Vanaf 12 november

Na ‘An’ en ‘Radiance’ keert de gerenommeerde Japanse re-

gisseur Naomi Kawase terug met een ontroerend verhaal over 

familie en moederschap. Warm, menselijk, genuanceerd en 

met een perfect gevoel voor dat wat ons leven waarde geeft.

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 ouders van Asato, een 

jongetje geboren uit een onstuimige puberliefde. Jaren later 

TRUE MOTHERS

LA DEA FORTUNA

komt hun gezinsgeluk onder spanning te staan als een onbe-

kende 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 destijds gebeurd?

Japan 2020 140 min. Regie Naomi Kawase  

Met Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka 3a  
Vanaf 12 november
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Troost, plezier, hoop, een uitlaatklep? Met film?

In vier avondvullende programma’s biedt FILMTHE-

ATER HILVERSUM je een filmisch houvast aan in 

deze vreemde tijden. Want eerlijk is eerlijk, wie had 

gedacht dat we ooit de filmische scenarios van de 

afgelopen maanden in het echt gingen beleven. Wij 

niet, in ieder geval…

Elke cursusavond is er een andere filmdeskundige, 

filmjournalist, filmmaker of filosoof aanwezig die 

de onze situatie vanuit een andere invalshoek en 

film belicht. Een programma waarin cinema op een 

voetstuk wordt gezet en jullie, als publiek ook een 

actieve rol spelen, naar films kijken, troost en hoop 

vinden en vol nieuwe kennis en inzichten weer aan 

het denken worden gezet.

€ 59,- voor de hele cursus

€ 20,- voor Cineville pashouders  

Maandag 9, 16, 23 & 30 november

Aanvang 20:00

Deze cursus is mede dankzij crowdfunding bij 

Voordekunst tot stand gekomen.

Tot slot van deze bijzondere reeks: wat vertelt ons de filmgeschie-

denis over periodes van crisis en hoe kunnen we daarin troost 

vinden? Kevin Toma, filmjournalist voor de Volkskrant, tevens 

filmmusicus, vertelt ook over de toekomst van film na corona: zijn 

kostuumdrama’s nog mogelijk? Zijn er klassiekers die ons de weg 

wijzen, wat betreft het filmisch toepassen van social distancing? 

We kijken naar de film ‘Die Wand’ (Julian Pölsler, Duitsland 2012). 

Films kunnen een grote impact op onze psyche hebben en geven 

soms zelfs een bijna fysieke sensatie. Een arm om je heen, zo voelt 

het dan in het donker van de filmzaal. Hoe filmmakers dat voor elkaar 

krijgen, vertelt Gerlinda Heywegen op deze derde avond. Fragmenten 

van over de hele wereld laten zien hoe filmmakers dat doen, bijv. 

met iets zo mooi dat je van geluk huilen kunt, je zo aan het lachten 

te maken dat je even alles om je heen vergeet. Als hoofdfilm koos 

Gerlinda ‘Once’, van John Carney (Ierland 2007). Een romantische 

Film kan verbinden en film kan uitsluiten. Films kunnen je een naam 

geven of je je identiteit afnemen. In tijden van corona blijkt de drang 

tot samenkomen en transformatie vaak groter dan de angst voor 

lijf en leden. Vooral Black Lives Matter nam een (eindelijk) enorme 

vlucht. Filmmaker Chesney Giersthove vertelt in een gesprek met 

Gerlinda Heywegen over representatie in film. “Wanneer wij, het 

publiek, naar films kijken, willen we onszelf graag herkennen maar 

dat is lastig als je jezelf zelden ‘terugziet’.” Hoe Chesney daar in haar 

eigen werk mee omgaat, vertelt ze o.a. in dit programma. 

Hoe kunnen we kracht uit films halen om deze tijden te beschou-

wen? Welke films bieden welke kennis om stand te houden in 

de overvloed aan informatie? De gekte, intensiteit en impact van 

beelden bespreekt filosoof en filmliefhebber Ivana Ivkovic. We 

kijken naar de film ‘1984’, (Michael Radford, UK, 1984), geba-

seerd op de gelijknamige roman van George Orwell uit 1949.  

Thinking Cinema

Engaging Pictures

History of Images

Comfort Film

Spreker: Ivana Ivkovic

Spreker: Gerlinda Heywegen

Spreker: Kevin Toma

Sprekers: Chesney Giersthove & Gerlinda Heywegen 

Vier avonden met de volgende onderwerpen:
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Ivana: “ik vind het fascinerend dat we nog steeds telkens te-

ruggrijpen naar de angst voor Big Brother, ook al leven we in 

een compleet andere wereld. Kennelijk is dat nog steeds een 

oerbeeld van macht en controle - die nu op een heel andere 

manier werken en geef in mijn presentatie uiteraard een paar 

meer hedendaagse voorbeelden.”

Daarom ook als voorfilm haar eigen film ‘My Name is Queen’ 

(10’). Wat is vrijheid voor een jonge vrouw, wat betekent het 

in haar leven en verleden?

Als hoofdfilm ‘Fruitvale Station’ (2013), het biografische debuut 

van Ryan Coogler over Oscar Grant die vermoord werd door 

een politieagent op ‘Fruitvale Station’. Uiteraard is de film een 

aanklacht tegen het maar niet ophoudende politiegeweld in de 

VS en impliciet misschien nog wel meer tegen de segregeerde 

samenleving die dat land is. Food for thought.

film maar geen glibber. Geen glamour ook maar het “echte” 

leven. Waarin verliefdheid domweg niet genoeg is. Gerlinda: 

“Once is zo oprecht gemaakt, zo integer en tegelijk zo intens 

dat ik ondanks het liefdesverdriet wat ik ook zie, van geluk 

wel een gat in de lucht kan brengen (dat is wel lastig in een 

filmzaal). ‘Once’ troost mij echt, keer op keer. En dat komt 

ook door de enorm mooie muziek van zanger Glen Hansard 

die één van de hoofdrollen in de film speelt.”

Kevin’s filmkeuze is ‘Die Wand’ (Julian Pölsler, Duitsland 2012) 

waarin een vrouw plotseling alleen op de wereld blijkt te 

zijn. Haar vrienden keren niet terug van een uitstapje en ze 

lijkt haast letterlijk tegen een onzichtbare wand op te lopen. 

Sociale isolatie bekijken in tijden van corona, dat moet wel 

een interessant programma opleveren. Met fragmenten van 

oude en nieuwe films.

23 NOVEMBER

16 NOVEMBER
Film: Fruitvale Station

30 NOVEMBER

9 NOVEMBER

Film: Once

Film: 1984

Film: Die Wand
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HILVERSUM IN GESPREK Dinsdag
17 november

Met Roxane van Iperen
Programma 

19.30 – 20.30 uur 

Journalist 

Cisca Dresselhuys interview 

Roxan van Iperen 

20.30 –  21.00 uur  

Pauze  

16.30 uur  

Vertoning van 

haar keuzefilm: 1917

Roxane van Iperen (1976) is auteur en jurist. In 2016 verscheen 

haar debuutroman Schuim der aarde, waarmee ze de Hebban 

Debuutprijs won. In 2018 volgde ‘t Hooge Nest, zojuist ge-

nomineerd voor de NS Publieksprijs. Daarvan werden tot op 

heden meer dan 175.000 exemplaren verkocht, en het werd 

bekroond met de Opzij Literatuurprijs 2019. Negen landen ver-

wierven de vertaalrechten, waaronder het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland, waar het boek ook de bestsellerlijsten haalde. 

De filmrechten zijn verkocht aan Man Up, het productiebedrijf 

van Carice van Houten en Halina Reijn. Van Iperen heeft een 

vaste column over macht in Vrij Nederland en schrijft voor 

diverse media.

1917
Een meeslepend oorlogsdrama van regisseur Sam Mendes 

(‘American Beauty’, ‘Revolutionary Road’, ‘Skyfall’), waarin 

twee jonge Britse soldaten op een onmogelijke missie worden 

gestuurd. Bekroond met drie Oscars! 

VK 2019 118 min. Regie Sam Mendes Met George 

MacKay, Claire Duburcq, Dean-Charles Chapman, Colin 

Firth, Benedict Cumberbatch 4gta

Foto ©
 Jan W

illem
 K

aldenbach

Movies that Matter on Tour is een landelijk film-en-de-

bat-programma i.s.m. Amnesty International waar bij elke 

film een mensenrechtenkwestie aan de orde komt, met 

deze maand het prachtige drama ‘Antigone’. Haar ouders 

werden vermoord in Algerije toen ze nog maar 3 jaar oud 

was, maar desondanks vond Antigone een nieuw thuis in 

Montreal samen met haar zus, broers en oma. Nu, als tiener, 

ziet ze hoe haar broer verzeild raakt in de criminaliteit.

Canada, 2019 109 min. Regie Sophie Deraspe  

Met Nahéma Ricci, Rawad El-Zein, Hakim Brahimi 

Dinsdag 10 november 20.15 uur inclusief 

nagesprek

ON TOUR
ANTIGONE
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KLASSIEKERS

In 1998 won ‘Karakter’ de Oscar voor Beste niet-Engels-

talige film. Nu, 22 jaar later, is de debuutfilm van Mike 

van Diem opnieuw op het witte doek te zien in een 

haarscherpe gerestaureerde 4K-versie. In het vooroor-

logse Rotterdam wordt de meedogenloze deurwaarder 

Dreverhaven door menigeen gevreesd. Zijn ambitieuze 

en koppige bastaardzoon Katadreuffe besluit na een 

faillissement advocaat te worden en zet daarvoor alles 

aan de kant, zelfs de liefde van zijn leven. Een botsing 

met Dreverhaven is onvermijdelijk

.

Nederland 1997 126 min. Regie Mike van Diem 

Met Fedja van Huêt, Jan Decleir, Victor Löw 6g 

Vanaf 15 november

Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van ‘The 

Shining’ wordt de film in Nederland voor het eerst 

uitgebracht in Kubrick’s oorspronkelijke filmversie, de 

‘extended edition’ van 144 minuten. ‘The Shining’, 

tegenwoordig algemeen beschouwd als één van de 

beste horrorfilms ooit gemaakt, werd geregisseerd 

en geproduceerd door Kubrick, die ook het scenario 

schreef samen met Diane Johnson. De film is gebaseerd 

op het boek ‘The Shining’ van Stephen King.

Verenigd Koninkrijk 1980 144 min.  

Regie Stanley Kubrick Met Jack Nicholson, Shelley 

Duvall, Scatman Crothers, Danny Lloyd 6gat 
Vanaf 30 oktober

In Paul Verhoevens sardonische sciencefictionspektakel 

krijgt bouwvakker Doug Quaid (Arnold Schwarzeneg-

ger) nieuwe herinneringen in zijn brein geïmplanteerd 

door het bedrijf Rekall, gespecialiseerd in excentrieke 

ruimtereizen. Deze hersenkraker uit 1990 is vanaf 5 

november te zien in een nieuwe, gerestaureerde versie 

ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de film. 

‘Total Recall’ was één van de eerste films waarin com-

puter-gegenereerde beelden werden gebruikt, wat in 

1991 werd bekroond met de Oscar voor Visual Effects.

Verenigde Staten, 1990 113 min. Regie Paul 

Verhoeven Met Arnold Schwarzenegger, Sharon 

Stone, Michael Ironside 6gat  

Vanaf 5 november

TOTAL
RECALL

KARAKTER

THE SHINING 
(40TH ANNIVERSARY EXTENDED EDITION)
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Na 6 jaar wachten op een nieuwe film van regisseur David Fincher (‘Gone 

Girl’, ‘Se7en’, ‘The Social Network’) is het bijna zo ver. Vanaf 19 november 

vertonen wij zijn nieuwe film: ‘Mank’.

Hollywood in de jaren dertig, gezien door de ogen (en met de gevatheid van) 

Een bijzonder spannend en adembenemend mooi avontuur, 

vol van magie, Keltische mythes, vriendschap en liefde voor 

de natuur, die zowel kinderen als volwassenen zal betoveren. 

Het prachtige ‘Wolfwalkers’ wat overal met lyrische recensies 

wordt ontvangen  wordt nu al gezien als dé grote kanshebber 

van de animatie-Oscar!

In een magisch land wonen Wolfwalkers. Je herkent ze 

aan hun fonkelend rode haar en grote ogen. Zij kunnen niet 

alleen praten met wolven, maar ook wonden genezen en 

zelf in een wolf veranderen. Robyn leert van haar vader om 

te jagen en gaat met hem op reis om de laatste wolven te 

doden. Dan leert ze Mebh kennen, zij is een Wolfwalker, net 

als haar moeder. Als haar moeder spoorloos verdwijnt, gaan 

Robyn en Mebh naar haar op zoek. Robyn komt terecht in een 

geheime, betoverende wereld. 

Ierland, Luxemburg, Frankrijk, VS 2020 100 min.  

Regie Tomm Moore, Ross Stewart (Nederlands 

gesproken) 2ga Vanaf 11 november

scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz terwijl 

hij met Orson Welles aan ‘Citizen Kane’ werkt.

‘Mank’ vertelt het onbekende verhaal ach-

ter hét meesterwerk van de twintigste eeuw: 

‘Citizen Kane’. Geregisseerd door David Fincher 

wiens vader Jack Fincher het scenario schreef. 

Met in de hoofdrollen Academy Award-win-

naar Gary Oldman (‘The Darkest Hour’, ‘Tinker 

Tailor Soldier Spy’) en Amanda Seyfried (‘Les 

Misérables’).

VS 2020 131 min. Regie David Fincher 

Met Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily 

Collins Vanaf 19 november

KINDER- EN FAMILIEFILM

MANK

WOLFWALKERS
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Goed nieuws 
Bij Filmtheater Hilversum gaan we binnenkort onze filmvoor-

stellingen placeren. Vanaf half november kun je tijdens het 

online kopen van je ticket alvast kiezen waar je zit.

De voordelen:
 Jij zoekt de plek uit die jij prettig vindt;
 Je weet van te voren al waar je zit in de zaal;
  Je kan kiezen of je in je eentje zit of naast iemand uit 

hetzelfde huishouden;
  Je zit daarmee altijd veilig en op 1,5 meter afstand van 

andere bezoekers.

Placeren? 

Hoe werkt dat dan precies? 

Kijk op onze website www.filmtheaterhilversum.nl voor meer 

informatie en een stap voor stap uitleg.

Filmtheater
Hilversum

placeert: 
KIES

ONLINE
JE EIGEN

STOEL!

WORDT VERWACHT

RIFKIN’S FESTIVAL
Vanaf 3 december

KOM HIER DAT IK U KUS
Vanaf 10 december

AMMONITE
Vanaf 10 december

SUPERNOVA
Vanaf 17 december
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BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS
In een donkere buurtkroeg aan de buitenrand van Las Vegas komen 

de vaste bezoekers nog een keer langs om zich te laven aan de 

drank en elkaar. Een ode aan de typisch Amerikaanse dive bar, die 

onverwacht nostalgische gevoelens oproept.

GUNDA
Minimalistisch en meditatief monument voor zeug Gunda en haar 

pasgeboren biggen, met bijrollen voor extatische koeien en een 

éénpotige kip. De aanstekelijke zwart-witbeelden vormen een betoog 

dat geheel voor zichzelf spreekt.

NOTTURNO
Impressionistisch verslag vanuit de grensregio’s van Irak, Syrië en 

Libanon. In zijn kenmerkende bloedmooie stijl toont Rosi de ellende 

en de veerkracht van het dagelijks leven in deze door decennialange 

strijd en onderdrukking gegeselde regio.

SILENCE OF THE TIDES
De tijd glijdt adembenemend voorbij in dit filmische hoogstandje 

rondom het Waddengebied. Een film die in en uitademt op het ritme 

van de getijden, over de breekbare relatie tussen mens en natuur.

SONGS OF REPRESSION
De gruwelijkheden die ooit plaatsvonden in een Duitse sekte in 

Chili spelen de voormalige, achtergebleven leden nog steeds par-

ten. Ze maken er het beste van door de kolonie om te vormen tot 

toeristische attractie.

THE MOLE AGENT
In deze mix van spionagefilm en observerende documentaire gaat de 

83-jarige Sergio undercover in een bejaardentehuis. Wat begint als 

een droogkomisch detectiveverhaal biedt gaandeweg een intieme 

blik op affectie en eenzaamheid op hoge leeftijd.

IDFA EXTENDED =
IDFA IN HILVERSUM!
Het realiseren van het IDFA, het grootste documentaire  

filmfestival ter wereld ten tijde van het coronavirus, vraagt 

om een nieuwe aanpak. Dit jaar zet IDFA van 18 novem-

ber tot en met 6 december de documentaire cinema niet 

alleen in Amsterdam en online in de schijnwerpers, maar 

ook in de filmtheaters door heel Nederland.

Onder de naam IDFA Extended word je verrast door een bijzondere 

selectie van maar liefst zeven geëngageerde, cinematografisch inte-

ressante documentaires. De aftrap vindt plaats op woensdagavond 

18 november met de IDFA openingsfilm.

Het complete programma - inclusief de openingsfilm - met de 

speeltijden staat binnenkort online. Houd daarvoor onze website of 

socials in de gaten of abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.
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See all you can see met:

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

Bezoek ook eens onze online filmzaal Picl 
het filmtheater, maar dan thuis! 

24/7 de beste films 
vanaf je eigen bank.

Nu o.a. te zien:

Niet alleen komt het IDFA met haar Extended programma naar ons toe. Het 

laatste weekend van november zetten we de documentaire nog eens extra 

in de spotlights met een selectie van de beste docu’s die dit jaar uitkwamen. 

Denk aan titels als ‘For Sama’, ‘Imelda Marcos – The Kingmaker’, ‘Maiden’, 

‘Helmut Newton – The Bad and The Beautiful’, ‘Honeyland’, ‘Woman’, en 

‘Aquarela’. Het complete programma maken we zo snel mogelijk bekend 

via onze website en nieuwsbrief.

 

Speciaal voor dit weekend zijn we van vrijdag t/m zondag iedere 

ochtend al om 11.00 open!

HET WEEKEND VAN DE DOCUMENTAIRE
DE BESTE DOCU’S VAN 2020!
VR 27 | ZA 28 | ZO 29 NOVEMBER

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

hilverzon.nu/afspraak-energiecoachhilverzon.nu/afspraakhilverzon.nu/afspraak

Wi
besp
Ma  
met

Wil jij energie 
besparen in huis?
Maak een gratis afspraak 
met onze energiecoach

Weerstand
verhogen?
Acupunctuur!

Acupunctuur . Zhineng Qigong 

Tel. 085-022 12 42
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl 

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

MAATJE
GEZOCHT!

maatjesprojectgooi.nl
info@maatjesprojectgooi.nl

035 640 00 61

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje gezocht_v3.indd   112-02-20   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

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

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


