TE ZIEN IN

NOVEMBER 2021

Oscarwaardige vertolking
van prinses Diana
Uitzonderlijke sterrencast in
The French Dispatch
De Popronde van Hilversum
En... Pssst, Sinterklaas komt langs!

Te zien in november!
Met wederom een ontzettend uitgebreid, divers programma
wordt het een geweldige novembermaand. De dagen worden
korter, het weer wordt slechter, de files worden langer, kortom:
tijd om jezelf op te vrolijken met een filmbezoek!
In dit magazine vind je de highlights van de aankomende
tijd. Favoriet is ‘Spencer’, een nieuwe biopic over prinses Diana
met een verbluffende acteerpresentatie van Kristen Stewart.
Ook te zien is het langverwachte ‘Annette’. Dit was de openingsfilm van het Cannes Filmfestival. Adam Driver en Marion
Cotillard spelen de sterren van de hemel in deze heerlijke
film. En daarnaast zijn er nieuwe films van Jane Campion en
Paolo Sorrentino!
Verder komt er na twee jaar weer een Hilversumse Popronde aan, waarbij we op 11 november drie artiesten verwelkomen
in de blauwe zaal als onderdeel van de muzikale tour. En we

THE TRUFFLE
HUNTERS
Diep in de bossen van Piemond in Noord-West Italië zoekt een
groep oude mannen samen met hun trouwe honden naar ’s werelds duurste ingrediënt: de witte Alba truffel. Deze zeldzame
delicatesse is ondanks de verregaande moderne technologie
nog niet gecultiveerd. De mannen zijn van generatie op generatie geoefend in het zoeken naar de truffels en ze worden
begeleid door hun goed getrainde honden met scherpe reuk.
Ze leiden een eenvoudig en rustig bestaan in harmonie
met hun honden en de schilderachtige omgeving. Ze zijn niet
gebonden aan een mobiele telefoon of internet en hechten
belang aan het het onderhouden van persoonlijk contact
met de medebewoners in hun kleine gemeenschap. Terwijl
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zijn heel blij met IDFA Extended! Van 18 t/m 28 november
draaien we vijf prachtige documentaires die dit jaar op het
festival in première gaan.
Lees vooral verder om meer van het nieuwe aanbod te
weten te komen. En… niet verder vertellen… maar Sinterklaas
komt langs. Zet 21 november in je agenda, kijk op pagina 12!
Hele fijne (film)maand!

WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL
Stichting Filmtheater Hilversum
Herenplein 5 | 1211DR Hilversum | 035 6235466
Programma Luc Freijer
Tekst Luc Freijer & Joke Maas
Artwork Fred Trappenburg
Filmtheater-Hilversum

filmtheaterhilversum

★★★★ ’delicious documentary’ The Guardian

de voorraad van de witte Alba truffel afneemt, groeit de
vraag naar dit product. Door de klimaatverandering, de ontbossing en het gebrek aan jonge mensen die de traditie wil
voortzetten, is de delicatesse felbegeerder dan ooit en het
goedbewaarde geheim van de truffelzoekers dreigt verloren te
gaan. Bovendien bewaken de mannen meer dan het mysterie
rond de Alba truffel: de sleutel tot een rijk en zinvol leven.
Fascinerende documentaire!
Italië 2020 84 min. Regie Michael Dweck, Gregory
Kershaw 1t Vanaf 4 november
VOORPREMIÈRE: zondag 31 oktober 10.30 uur

SPENCER
Sandringham, Kerstmis 1991. In het statige landhuis van de Britse koningin staat de eettafel voor
een copieus, koninklijk familiediner klaar. Als
Lady Di arriveert, ziet ze er verslagen uit. Het
huwelijk van prinses Diana en prins Charles is al
lang bekoeld. Ze is op de hoogte van het overspel
van prins Charles. Maar ondanks geruchten over
affaires en een echtscheiding gaan de kerstfestiviteiten door. Er wordt gegeten en gedronken en
gejaagd. Diana kent het spel van schone schijn en
traditie, maar van binnen brokkelt haar façade af.
Terwijl Diana langzaam instort, wordt ze
nauwlettend in de gaten gehouden door Major
Gregory, het nieuwe hoofd van de koninklijke
hofhouding. Ze brengt zoveel mogelijk tijd door
met haar zonen William en Harry. Haar enige
steun en toeverlaat is haar assistente Maggie.
‘Spencer’ speelt zich af tijdens deze cruciale
kerstdagen in de vroege jaren ’90, waarin prinses
Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met
prins Charles niet werkt. Ze zal moeten afwijken
van het pad dat voor haar was uitgestippeld als

★★★★★ ‘magnificent’ The Guardian
toekomstige koningin. ‘Spencer’, met in de hoofdrollen Kristen Stewart,
Sean Harris, Sally Hawkins en Timothy Spall is een verbeelding van wat er
gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar noodlottige dagen.

De regie is in handen van de veelbekroonde
regisseur Pablo Larraín, die eerder de met
drie Oscars bekroonde film ‘Jackie’ maakte
over first lady Jackie Kennedy. Steven Knight
(‘Peaky Blinders’ en ‘Locke’) verzorgt het script
van dit biografische drama over het koninklijke leven van prinses Diana. ‘Spencer’ ging in
première op het Filmfestival van Venetië en
actrice Kristen Stewart, die op fantastische
wijze Lady Di vertolkt, wordt nu al gezien als
de grote kanshebber op de Oscar Beste Actrice.
De soundtrack is van de hand van Radiohead
gitarist Jonny Greenwood.

VOORPREMIÈRES:
Zondag 7 november 10.00 UUR in ONTBIJT & FILM
Woensdag 10 november 19.00 uur

Duitsland, Chili, Verenigd Koninkrijk,
VS, 2021 111 min. Regie Pablo Larraín
Met Kristen Stewart, Jack Farthing, Sean
Harris, Sally Hawkins, Timothy Spall
4at Vanaf 11 november
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PLEASURE
De vers ingevlogen Zweedse Bella (een zeer gewaagde eerste
hoofdrol voor Sofia Kappel) verklaart aan de douanebeambte
dat ze naar Los Angeles is gekomen voor haar plezier. Ze heeft
een vurig verlangen om door te breken in de porno-industrie.
Een grote pornoster worden blijkt helaas eerder een kwestie van business dan pleasure. Om haar doel te bereiken zal
ze onderaan de ladder moeten beginnen, met een matige
manager en drie rommelige huisgenoten die om dezelfde
rolletjes vechten.
Al snel ontdekt Bella dat ze haar ambities alleen waar kan
maken door haar grenzen steeds verder te verleggen. ‘Pleasure’
is een trip naar het hart van de Amerikaanse porno-industrie;

een rauw, maar humaan en geestig portret van een mannenwereld, bekeken door de ogen van een jonge vrouw. Debuterend
regisseur Ninja Thyberg deed uitvoerig onderzoek naar de
pornowereld door zich er een tijd lang in onder te dompelen.
Veel van de gebeurtenissen in de film heeft ze zelf op de sets
gezien, en alle acteurs (op hoofdrolspeelster Sofia Kappel na),
zijn daadwerkelijk werkzaam in de porno-industrie.
Zweden, Nederland 2020 109 min. Regie Ninja
Thyberg Met Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Kendra
Spade 7gst Vanaf 4 november

ANNETTE
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Als de beroemde operazangeres Ann (Marion Cotillard) na een voorstelling de omstreden cabaretier
Henry (Adam Driver) ontmoet, is het liefde op het
eerste gezicht. Al snel worden ze omgedoopt tot
het perfecte glamourkoppel. De paparazzi volgt
hen op de voet, de wereld adoreert hen.
De geboorte van hun bijzondere dochter Annette zal hun leven echter voorgoed veranderen. De
kleurrijke Leos Carax (‘Holy Motors’) regisseert in
zijn zeer persoonlijke film Adam Driver en Marion
Cotillard op weg naar een heerlijk bizarre musical,
geschreven en gecomponeerd door de rockband
Sparks. ‘Annette’ was de openingsfilm van het Filmfestival van Cannes.
Frankrijk, VS, 2021 140 min. Regie Leos
Carax Met Adam Driver, Marion Cotillard
4ah Vanaf 25 november
VOORPREMIÈRE: woensdag 24 november
20.40 UUR

THE
POWER
OF
THE
DOG

Kaarten voor de eerste
avondvoorstelling op
donderdag 18 november
om 20.40 uur zijn
nu alvast te koop!

★★★★ ‘beautiful’ The Guardian

Jane Campion (‘The Piano’, ‘Top of the Lake’) is terug met een
nieuwe film! De broers Phil (Benedict Cumberbatch) en George
Burbank (Jesse Plemons) kunnen niet meer van elkaar verschillen. Phil is charismatisch maar erg wreed en gehaaid. George,
zijn jongere broer, is wat stijver, kieskeurig en zachtaardig.
Samen zijn ze welgestelde landeigenaren van de grootste ranch
in de Montana vallei: een plek waar mannen een dominante
rol spelen, de gemoderniseerde wereld flink op afstand wordt
gehouden en de machtigste cowboy ooit, Bronco Henry, nog
steeds vereerd wordt.
Wanneer Phil er op een dag achter komt dat George in
het geheim met de lokale weduwe Rose (Kirsten Dunst) is

getrouwd, reageert hij op een wrede manier. Het is het begin
van een meedogenloze oorlog met als doel Rose volledig te
ruïneren, terwijl haar zachtaardige zoon Peter als pion wordt
gebruikt.
De nieuwste film van Jane Campion werd op het Filmfestival
van Venetië bekroond met de Zilveren Leeuw voor Beste Regie.
‘The Power of the Dog’ is gebaseerd op het gelijknamige boek
van romanschrijver Thomas Savage.
Australië, 2021 128 min. Regie Jane Campion Met
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons
6gt Vanaf 18 november

THE
FRENCH
DISPATCH

Na ‘The Grand Budapest Hotel’ en ‘Isle
of Dogs’ is regisseur Wes Anderson terug met ‘The French Dispatch’. De film
presenteert een collectie verhalen uit
de laatste uitgave van een Amerikaans
tijdschrift dat in de 20ste eeuw in een
fictief Frans stadje gemaakt werd. Anderson strikte een uitzonderlijke sterrencast - van Tilda Swinton en Frances
McDormand tot Timothée Chalamet
- voor zijn nieuwe absurdistische film.
Een feest voor het oog!
VS, Duitsland 2020 108 min.
Regie Wes Anderson Met Bill
Murray, Frances McDormand,
Christoph Waltz, Timothée
Chalamet, Tilda Swinton 3at
Nu te zien
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TRE
PIANI

Drie gezinnen wonen op drie verdiepingen
van hetzelfde appartementencomplex in
hartje Rome wanneer een reeks gebeurtenissen hen voor altijd met elkaar verbindt.
De relaties tussen ouders, vrienden en
buren worden op scherp gezet wanneer
de families worden geconfronteerd met
geheimen die hen binden én uit elkaar
drijven.
Met ‘Tre Piani’ geeft regisseur, schrijver en acteur Nanni Moretti (‘Mia Madre’,
‘Habemus Papam’, ‘Caro Diario’) een intiem kijkje in de levens van mensen die het voor elkaar lijken
te hebben, maar emotioneel vastzitten. De Italiaanse topcast
met Riccardo Scamarcio (‘Mine Vaganti’), Alba Rohrwacher
(‘Io song l’amore’) en Margherita Buy (‘Mia Madre’) houdt de
kijker een spiegel voor.
De Italiaanse regisseur baseerde zijn film op het boek Three
Floors Up van Eshkol Nevo. Het is de eerste keer dat Moretti

het werk van een ander als uitgangspunt neemt. ‘Tre Piani’
werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Cannes
Filmfestival 2021.
Italië, 2020 119 min. Regie Nanni Moretti Met Riccardo
Scamarcio, Alba Rohrwacher, Nanni Moretti, Margherita
Buy 4gst Vanaf 28 oktober

Perzisch te leren, een taal die hij zelf
niet machtig is. Hij verzint elke dag
nieuwe “Perzische” woorden, die hij
door een ingenieuze truc moet zien
te onthouden. Koch’s verdenkingen
nemen echter toe en Gilles beseft dat
hij dit geheim niet voor altijd vol zal
kunnen houden…
‘Persian Lessons’ is geïnspireerd
op het korte verhaal ‘Erfindung einer Sprache’ van de Duitse schrijver
en filmmaker Wolfgang Kohlhaase.
‘Persian Lessons’ won de Film en Literatuur Award, de belangrijkste prijs
van het Film By The Sea Festival wat
onlangs plaatsvond.

PERSIAN LESSONS

1942, Europa is bezet. De Antwerpse Jood Gilles wordt door SS soldaten gearresteerd
en naar een concentratiekamp in Duitsland gestuurd. Hij ontsnapt ternauwernood
aan zijn executie door zich voor te doen als Iraans in plaats van Joods. Het gevaar is
echter nog niet geweken, want hij krijgt de onmogelijke opdracht SS officier Koch
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Duitsland, 2020 128 min. Regie
Vadim Perelman Met Nahuel
Pérez Biscayart, Lars Eidinger
6gt Vanaf 25 november
VOORPREMIÈRE: zondag 21
november 11.00 UUR

THE TASTE OF DESIRE

In een filmische reis rond de wereld raken vijf verschillende
verhalen met elkaar verbonden door ieders unieke band met
de oester. Zoals een burlesque-danseres uit New York, die het
leven als moeder probeert te combineren met haar beruchte
oester-act op de bühne. Of twee Franse Michelin-ster chefkoks, die willen ontkomen aan de werkstress in hun gedreven
vakgebied. Voor iedereen geldt: hoe ver gaan we om onze
verlangens te bevredigen?
Nederland, België 2021 87 min. Regie Willemiek
Kluijfhout 1 Vanaf 28 oktober

DEZE
MAAND
OOK
TE ZIEN

THE RESCUE

In 2018 is de wereld twee weken lang in de ban van de redding
van de Thaise voetbalploeg die vast kwam te zitten in een
kilometers diepe grot. Twee Engelse mannen van middelbare
leeftijd doen als sport aan grotduiken en schieten te hulp. Het
verhaal over de redding zit vol met zulke onwaarschijnlijke en
wonderbaarlijke helden en gebeurtenissen, dat je het moet

zien om te geloven. De regisseurs gebruiken gefilmd materiaal, animaties om situaties te verduidelijken en ontroerende
interviews.
GB, 2021 107 min. Regie Jimmy Chin, Elizabeth Chai
Vasarhelyi 1 Vanaf 11 november
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DRIJFZAND

Suze (Hanna van Vliet, nu ook te zien in ‘Anne+’) woont met
haar man en dochter op Texel en geniet van haar rustige leven
op het eiland. Als haar moeder Helena (Elsie de Brauw), een
gevierd theateractrice, hen een onverwachts bezoek brengt,
begint haar zorgvuldig opgebouwde bestaan te wankelen.
Nadat Helena aan Suze vertelt dat ze een ongeneeslijke hersentumor heeft, besluit Suze om voor haar moeder in Amsterdam
te zorgen. Haar terugkeer naar de stad, de prikkelende theaterwereld en de oude patronen in de relatie met haar moeder,
zetten haar op scherp. Te scherp. De onrust vreet zich langzaam
maar zeker een weg naar binnen, dwars door haar gezinsleven
heen. Verscheurd tussen de loyaliteit voor haar moeder, en die
voor haar gezin, staat ze voor een emotionele keuze.
‘Drijfzand’ vertelt het verhaal van een intrigerende moeder-dochterrelatie en de keuze tussen loyaliteit, gezondheid en
liefde. Actrice Elsie de Brauw werd genomineerd voor Gouden
Kalf voor Beste Hoofdrol.
Nederland, 2021 113 min. Regie Margot Schaap
Met Hanna van Vliet, Elsie de Brauw, Elin Koleci, Simeoni
Sundja 4at Nu te zien

We schrijven het jaar 2040.
Grote delen van Nederland
zijn overstroomd en miljoenen
mensen hebben hun heil gezocht in Limburg; het laatste
toevluchtsoord waar iedereen
hoopt op een nieuw leven zoals zij dat kenden. Maar in dit
toevluchtsoord wordt niets
aan het toeval overgelaten.
Dokter Frank (Bruno Vanden
Broecke), de genendokter,
helpt je aan het ideale kind
met de beste genen en hersenen. En Alecto (Angela Schijf),
een alles controlerende, zelflerende kunstmatige intelligentie, is altijd behulpzaam bij alle beslissingen. Van de lunch tot
de liefde, het is het beste om je zaken aan Alecto over te laten.
Deze nieuwe wereld biedt de perfecte relatie met een
partner die precies is zoals we van hem of haar dromen, en
zelfs de seks is beter in virtuele kamers. Maar hoe vind je je
eigen weg wanneer alles is gebaseerd op data, toeval niet
meer bestaat en de rol van de mens steeds minder belangrijk
lijkt te worden?

(R) EVOLUTIE
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(R)Evolutie is een dystopische komedie uit de koker van Toneelgroep Maastricht en geïnspireerd door de drie bestsellers
van futuroloog Yuval Noah Harari: Sapiens, Homo Deus en 21
lessen voor de 21e eeuw.
Nederland 2021 84 min. Regie Servé Hermans
Met Angela Schijf, Anniek Pheifer, Jeroen van
Koningsbrugge Vanaf 18 november

HILVERSUM IN GESPREK
Dinsdag 16 november

Met YVONNE KROONENBERG

Yvonne Kroonenberg (1950)
begon na een studie psychologie haar eigen praktijk
in Amsterdam. Haar schrijverscarrière begon vorm te
krijgen toen ze in de jaren
tachtig voor uiteenlopende
kranten en tijdschriften aan
de slag ging. Voor onder
meer Playboy en Margriet
schreef ze scherpe columns
over het alom herkenbare
lief en leed dat zich afspeelt tussen man en vrouw. Kroonenberg ontpopte zich in korte tijd tot de grande dame van de
literaire non-fictie omtrent relaties en familiebanden.
Onlangs verscheen van haar bij Uitgeverij Pluim Alles went
behalve een Vent.
Programma:
19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt
Yvonne Kroonenberg
20.30 - 21.00 uur: Pauze met gelegenheid tot aanschaf van
Yvonne Kroonenbergs boek en signeren
21.00 uur: Vertoning van Yvonne Kroonenbergs keuzefilm:
The King’s Speech
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 €7,75 (ipv €9,75).

THE KING’S SPEECH

De Engelse koning George VI, de vader van de huidige koningin, is een stotteraar. Tijdens het Engelse interbellum legt de
BBC-microfoon genadeloos zijn geworstel met klanken vast.
Een onorthodoxe, Australische spraakexpert (Rush) biedt hulp.
Met prijzen overladen, ontroerend drama.
GB/Aus 2010 118 min. Regie Tom Hooper
Met:Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter,
Guy Pearce, Michael Gambon 1t

WORDT VERWACHT:
Dinsdag 21 december is
schrijver en presentator
Adriaan van Dis te gast.
Zijn keuzefilm is
‘Les Misérables’
van Lady Li (2019).
Kaartverkoop start
dinsdag 2 november.

BALLAD OF A WHITE COW
Wanneer Mina’s man ten onrechte is geëxecuteerd, willen de
autoriteiten haar financiële compensatie bieden. In het belang
van haar dochter en haarzelf start Mina een stil protest tegen
het systeem. Ze is bijna door haar geld heen, als er een vreemde
man aanklopt. Hij zegt haar overleden man geld schuldig te
zijn en wil zijn schuld aflossen. Mina laat hem steeds meer in
haar leven toe. Maar is hij wel een vreemde?
Iran, 2021 105 min. Regie Maryam Moghadam,
Behtash Sanaeeha Met Alireza Sani Far, Maryam
Moghadam 4a Vanaf 4 november
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THE
DOORS:

LIVE AT
THE BOWL ’68
SPECIAL EDITION

Op 5 juli 1968 zetten The Doors het podium van de
Hollywood Bowl in vuur en vlam met een legendarisch
optreden dat wordt beschouwd als het beste dat de
band ooit op film heeft vastgelegd. De film bevat het
hele concert, inclusief ‘Hello, I Love You’, ‘The WASP’,
en ‘Light My Fire’. Nauwkeurig gerestaureerd vanaf de
originele camera negatieven en opnieuw gemixt en
gemasterd met behulp van originele multi-track tapes.
VS 1968 94 min. 1t
Te zien op donderdag 4 november 21.00 uur
& zondag 7 november 17.30 uur

IN FILMTHEATER HILVERSUM

ZONDAG 14 NOVEMBER

Zondag 11 november doet de Popronde, het grootste gratis
reizende muziekfestival van Nederland, Hilversum weer aan. De
Popronde is dus terug, maar wel met een paar kleine aanpassingen om het allemaal volgens de laatste corona-maatregelen
te doen. Een van die aanpassingen is dat jij als bezoeker een

passe partout van €5,- koopt en daarna van locatie naar locatie
langs al je favoriete acts kunt.
Wij hebben drie mooie optredens voor je op het programma
staan in onze blauwe zaal!

Josephine Odhil
16.15 - 17:00 uur

Le Motat
17:30 - 18.15 uur

Loupe
19:00 - 19:45 uur

Psychedelic dream pop voor dagdromers en avontuurlijke luisteraars. Zangeres Josephine van Schaik speelde met
haar voormalige band The Mysterons al
op festivals zoals Lowlands, Transmusicales, en ITGWO. Met haar nieuwe
project ‘Josephine Odhil’ maakt ze mysterieuze songs die je mee zullen nemen
naar een wereld ver van hier.

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 laten je net zo goed ‘n paar
van z’n catchy popsongs meezingen;
liedjes over de liefde, seks en mensen
die hun KOP in ‘t IJS moeten steken.

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 melancholieke beschouwingen
over dagelijkse dingen zich verschuilen.

Let op: kaartverkoop! Voor €5,- koop je een passe partout en mag je alle locaties bezoeken die je wilt.
Kaarten zijn te koop via www.popronde.nl (en niet in het filmtheater zelf!)
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WOMEN
MAKE FILM:
A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA
‘Women Make Film: A New Road Movie
Through Cinema’ is een duizelingwekkende reis door de filmgeschiedenis,
gezien door de ogen van de grootste
vrouwelijke regisseurs. Onze gidsen zijn
o.a. Tilda Swinton, Jane Fonda en Debra
Winger. Leven, liefde, politiek, humor en
dood komen voorbij in deze epische 14-uur
durende roadtrip. We draaien de reeks op
maandagen in delen van twee uur, die elk
een ander filmaspect belichten. De ver-

Colm heeft een fijn leventje met zijn vrouw en kinderen, maar
hij leeft al lang met zijn geheime homoseksuele gevoelens.
Op een dag heeft hij seks met Jay, een 19-jarige prostituee.
Een dag later verschijnt Jay op zijn kantoor en perst hem af.
Colm is nog bevangen van zijn eerste ervaring en blijft met
hem omgaan en voor Jay is het geld welkom. Als Colm door
een reorganisatie ontslag krijgt stort zijn leven in. Hij kan zijn
onrust alleen kwijt bij Jay...
Ierland, Verenigd Koninkrijk, 2019 90 min.
Regie Peter Mackie Burns Met Tom Vaughan-Lawlor,
Monica Dolan 6st Te zien op 15 november

De zestienjarige Antigone is als klein kind met
een deel van haar familie
vanuit Algerije naar Canada gevlucht. Terwijl zij
excelleert op school, hebben haar twee broers het
criminele pad gekozen. Wanneer een van hen in de gevangenis
terechtkomt en zijn deportatie dreigt, bedenkt Antigone een
plan om hem vrij te krijgen, waarmee ze zichzelf in de problemen brengt. Antigone en haar familie komen erachter dat
voor immigranten gerechtigheid heel eigen spelregels heeft.
Meelevend drama over opoffering, gerechtigheid en het
leven van immigranten.

ANTIGONE

schillende delen kunnen ook prima
afzonderlijk bekeken worden! Het
laatste deel is te zien op 22 november. De vertoningen worden later
in de week herhaald én we hebben
prachtige titels geprogrammeerd zoals ‘An – A Sweet Taste of
Life’ van Naomi Kawase en ‘Wonder Woman’ van Petty Jenkins.
Verenigd Koninkrijk 2019 840 min.
Regie Mark Cousins Te zien op 25 oktober & 1, 8, 15
en 22 november om 20.30 uur

GAY FILM NIGHT

RIALTO
Dinsdagavond 9 november is ‘Antigone’ te zien als onderdeel
van het maandelijkse programma Movies That Matter, waarin
actuele mensenrechtenkwesties aan de orde komen. Movies
that Matter is een landelijk film-en-debat-programma van
Amnesty International. De film wordt ingeleid en nabesproken.

Canada, 2020 109 min. Regie Sophie Deraspe
Frans gesproken en Engels ondertiteld
Te zien op 9 november 20.15 uur
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KINDER EN FAMILIEFILMS

DE CLUB VAN
SINTERKLAAS EN HET
VERGETEN PIETJE
In het nieuwste avontuur van De Club van Sinterklaas dreigt het
jonge Pietje Fernando onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar
te brengen. Hij krijgt de belangrijke taak om op de gouden
sleutel van Sinterklaas te passen, maar dan mist hij de boot.
Met zijn vriend Pony draaft hij over land naar Nederland, maar
komt hij nog op tijd? Een ramp dreigt, want zonder sleutel zal
Sinterklaas geen cadeautjes kunnen brengen bij alle kinderen
die in huizen zonder schoorsteen wonen.
Nederland, 2021 69 min. Regie Martijn Koevoets
1 Te zien op 21 november

Pssssst! Niet doorvertellen, maar Sinterklaas komt langs in het filmtheater! Zondag 21 novenber
bij de voorstelling om 10.30 en die van 12.30 uur. Kaartjes zijn nu alvast te koop.

MIJN VADER IS
EEN SAUCISSE
Zoë (12) is beste maatjes met haar vader. Wanneer hij in een
bevlieging zijn baan van bankier opgeeft en besluit professioneel acteur te worden, komt het tot een ruzie tussen haar
ouders. Zoë heeft als enige vertrouwen in het plan van haar
vader en wil hem helpen zijn doel te bereiken. Wat eerst een
belachelijk plan lijkt, wordt een grappige, spannende en ontroerende reis die het hele gezin doet openbloeien
België 2020 84 min. Regie Anouk Fortunier
Met Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche,
Hilde De Baerdemaeker, Eva Van der Gucht Nederlands
gesproken 1t Vanaf 28 oktober

SHOOOM’S AVONTUUR
Terwijl de storm raast over het moeras, komt uiltje Choum
uit het ei gekropen en wordt meteen uit het nest geblazen.
Met een extra ei op de rug, trippelt Choum het moerasbos in,
vastbesloten om een moeder te vinden voor hem en het ei.
Zelfs als die moeder een alligator of een wasbeer blijkt te zijn.
Of moet Choum toch buiten het moeras op zoek?
Frankrijk, België 2021 26 min. Regie Julien Bisaro
Nederlands gesproken 1 Nu te zien
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VOORPREMIÈRE:
Woensdag 27 oktober 18.50 uur

EIFFEL
Nadat hij het Vrijheidsbeeld heeft gecreëerd,
vraagt de Franse overheid Gustave Eiffel om
een ontwerp te maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Eiffel heeft moeite
om zich op dit project te storten, tot hij zijn
grote liefde weer tegenkomt. Een romantisch
en waargebeurd verhaal over de liefde tussen
twee mensen die de skyline van Parijs voor altijd
heeft veranderd.
Frankrijk 2021 108 min. Regie Martin
Bourboulon Met Romain Duris, Emma
Mackey, Pierre Deladonchamps 3at
Vanaf 28 oktober

DESCENDING
THE
MOUNTAIN

Een klooster op de top van Mount Rigi (Zwitserland) is het decor van een bijzonder, legaal
wetenschappelijk experiment. Op de laatste dag
van een klassieke vijfdaagse Zen sessie krijgen
monniken en langdurig-Zen beoefenaars, een
hoge dosis psilocybine toegediend – magic
mushrooms – of een placebo. Wat gaat ons
dat leren over de mystieke ervaring van eenheid met de natuur? Regisseur Maartje Nevejan
creëert een psychedelische ervaring op middels
animaties en een hallucinerende soundscape.
Zwitserland, 2021 78 min. Regie Maartje
Nevejan Vanaf 11 november
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Ontbijt
& Film

12 december
10.00 uur

met MADRES PARALELAS
Onze vrienden van Your Coffee zorgen ook in decemder weer
voor een heerlijk ontbijtje en wij draaien een mooie film in
voorpremière. Beter kan de zondag niet beginnen!
Over de film:
De Spaanse grootmeester Pedro Almodóvar keert in ‘Madres
Paralelas’ terug naar een van zijn grootste thema’s: moeders
en vrouwen. Penélope Cruz en Milena Smit schitteren als twee
vrouwen die ongewenst zwanger zijn, in hetzelfde ziekenhuis
bevallen en zo een warme vriendschap sluiten. Penélope Cruz
won op het Filmfestival van Venetië de prijs voor Beste Actrice.

Spanje, 2021 120 min. Regie Pedro Almodóvar Met
Penélope Cruz, Rossy de Palma
Het ontbijt voor ‘Madres Paralelas’ wordt geserveerd in het
filmtheater vanaf 10.00 uur. De film start om 11.00 uur. Voor
deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief ontbijt te koop.

THE HAND OF GOD

[È Stata la Mano di Dio]
‘The Hand of God’ vertelt het verhaal van een Italiaans jongetje
dat opgroeit in het Napels van de jaren tachtig en niets liever
wil dan films maken. Het is de meest persoonlijke film tot nu toe
van regisseur en Oscarwinnaar Paolo Sorrentino (‘La Grande
Bellezza’, ‘Il Divo’, ‘The Young Pope’). Op het Filmfestival van
Venetië bekroond met de Grand Jury Prijs.
Het leven van de Italiaanse tiener, Fabietto Schisa, wordt
volledig op zijn kop gezet door de komst van voetballegende
Diego Maradona. In ‘The Hand of God’ liggen vreugde en
tragedie dicht bij elkaar, zijn lief en leed met elkaar verweven
en krijgen we een bijzondere inkijk in Fabietto’s toekomst.
Sorrentino keert terug naar zijn geboorteplaats om zijn meest
persoonlijke verhaal tot nu toe te vertellen: over het lot, familie,
sport, film, liefde en verlies en hoe alles met elkaar verbonden
is. Acteur Toni Servillo, Sorrentinos vaste acteur, schittert als
de vader van Fabietto.
Italië, 2021 135 min. Regie Paolo Sorrentino Met Toni
Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo
Vanaf 2 december
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UNITED STATES VS
BILLIE HOLIDAY
De legendarische Billie Holiday, één van
de grootste jazzmuzikanten aller tijden,
werd (en wordt nog steeds) aanbeden over
heel de wereld. Door haar nummer Strange Fruit, waarin ze een aanklacht doet
tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, werd ze jarenlang het
doelwit van de Federal Department
of Narcotics.
De zwarte undercover-agent Jimmy
Fletcher, met wie ze een tumultueuze
relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om
haar te betrappen op het bezit van drugs.
In ‘The United States vs. Billie Holiday’ zien
we haar eindeloze strijd met verslaving,
roem en een hartverscheurende liefde.
R&B-zangers Andra Day maakt een krachtig debuut als Billie Holiday met Trevante
Rhodes (‘Moonlight’) aan haar zijde.
VS 2021
130 min.
Regie
Lee Daniels
Met Andra Day,
Garrett Hedlund, Natasha Lyonne
5sth Vanaf 4 november

Kaarten voor
de eerste
avondvoorstelling
op donderdag
4 november om
20.40 uur zijn nu
alvast te koop!

UN MONDE

Nora wil niets liever dan vrienden maken op haar nieuwe basisschool. Maar op het schoolplein ziet ze dat haar grote broer
Abel wordt lastiggevallen. Als ze hem wil helpen, gaat het van
kwaad tot erger. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar
broer dat ze zwijgt, waardoor Nora voor een verscheurende
keuze komt te staan.
‘Un Monde’ is een meeslepende film van de sociaal geëngageerde Belgische regisseur Laura Wandel over het niet zo
onschuldige leven op het schoolplein.
België, 2021 72 min. Regie Laura Wandel Met Karim
Leklou, Günter Duret, Maya Vanderbeque 4ga
Vanaf 25 november
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IDFA EXTENDED 2021
De 34ste editie van het grootste documentaire film festival ter
wereld – IDFA – staat weer voor de deur. Woensdag 17 november gaat dit festival in Amsterdam van start. Speciaal voor
filmtheaters heeft het IDFA onder de naam IDFA EXTENDED
een pakket van vijf hoogtepunten samengesteld die van

18 t/m 28 november bij ons te zien zijn. Kortom: laat je verrassen door een bijzondere selectie van 5 geëngageerde cinematografisch interessante documentaires! We vertonen de vijf docu’s
meerdere keren, de precieze data staan binnenkort online.

HERR BACHMANN
UND SEINE KLASSE

Waar voel je je thuis? In Stadtallendorf, een Duitse stad met een
complexe geschiedenis van zowel
uitsluiting als integratie van buitenlanders, biedt de geniale leraar Dieter Bachmann zijn leerlingen de sleutel tot het gevoel van thuis zijn. Deze leerlingen,
tussen twaalf en veertien jaar oud beheersen de Duitse taal nog niet helemaal.
Bachmann wil deze burgers in wording inspireren.
Duitsland, 2021 217 min. Regie Maria Speth

TURN YOUR BODY
TO THE SUN

Een vader, die tegelijk met vijf miljoen
lotgenoten wordt onderworpen aan
de macht van twee dictators: Hitler
en Stalin. Gaandeweg raakt hij van zichzelf vervreemd, maar door zijn mentale
veerkracht, gevoel voor kunst en de liefde weet hij alle gruwelen te overleven.
Zijn dochter doet ondertussen een ultieme poging om haar ondoorgrondelijke
vader te begrijpen. Met intieme brieven en dagboeken, maar vooral met unieke
kleurbeelden uit de oorlog, wordt een zowel persoonlijk als universeel verhaal
verteld dat nog steeds diepe sporen achterlaat.
Nederland, 2021 92 min. Regie Aliona van der Horst

BIGGER
THAN US

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
generatie 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.
Frankrijk, 2020 96 min. Regie Flore Vasseur

COW

Vanuit haar oogpunt volgen we Luma tussen twee zwangerschappen door. Luma is een koe die op een Britse boerderij leeft en weinig
contact heeft met de mens. Bijna zonder woorden worden verschillende fasen
uit het boerenleven doorlopen. Voor de mens zijn het gebruik van melkmachines
en het dichtschroeien van beginnende hoorntjes banale processen, voor de koe
en haar kalfjes lijken ze bedreigend.
GB, 2021 93 min. Regie Andrea Arnold
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FOUR JOURNEYS

Als tweede kind was filmmaker Louis
Hothothot illegaal vanwege het éénkindbeleid van China. Zijn vader moest drie jaarsalarissen betalen en zijn politieke carrière opgeven voor Louis’ bestaan. Na zeven jaar in Europa te hebben
gewoond, reist Louis terug naar huis om zijn familiegeschiedenis te achterhalen.
Nederland, 2021 115 min. Regie Louis Hothothot

Beroepsmilitair Markus (Mads Mikkelsen, ook te zien in
‘Druk’) moet noodgedwongen huiswaarts keren om voor
zijn dochter Mathilde te zorgen als blijkt dat zijn vrouw om
het leven is gekomen tijdens een tragisch treinongeluk.
Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, wordt er aangebeld
door data-analist Otto. Hij heeft het treinongeluk overleefd en heeft samen met zijn excentrieke collega Lennart
en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler geconcludeerd dat de trein niet zomaar is verongelukt. ‘Fabuleuze
noodlotstragikomedie van de maker van ‘Adam’s Apples
en Men & Chicken’. Met Denemarkens beste acteurs’ - IFFR.

RIDERS
OF
JUSTICE

Denemarken 2020 116 min. Regie Anders
Thomas Jensen Met Mads Mikkelsen, Andrea Heick
Gadeberg, Nikolaj Lie Kaas 6gt
Vanaf 28 oktober

KLASSIEKERS

CHARLIE CHAPLIN TERUG OP HET WITTE DOEK
Charlie Chaplin heeft een oeuvre als geen ander: magisch,
poëtisch, hilarisch, ontroerend en onweerstaanbaar. Om te
vieren dat Charlie Chaplins allereerste en baanbrekende film
‘The Kid’ zijn honderdste verjaardag viert, vertonen we tot

VS 1931 87 min.
Te zien op zondag
31 oktober

VS 1936 87 min
Te zien op zondag
7 november

en met zondag 21 november elke zondag een aantal van zijn
beste films. Allemaal tijdloos en allemaal gerestaureerd, dus
in prachtige kwaliteit.

VS 1940 125 min.
Te zien op zondag
14 november

VS 1952 137 min.
Te zien op zondag
21 november
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ALL OVER THE WORLD: FILMCURSUS

in 4 delen

‘All Over The World’ is een filmcursus in vier avondvullende
programma’s die ons laat reizen in tijden dat dat in het echt
niet altijd even makkelijk is. We reizen door de tijd en over de
hele wereld, van de VS naar Japan, van Europa naar Afrika.
Alle films worden voorafgegaan aan een uitgebreide inleiding
door deskundige sprekers
De cursus wordt je aangeboden door Filmtheater Hilversum
i.s.m. Koning Film, een collectief van filmdeskundigen met
ieder zo hun eigen expertise en interesses. Die komen uitgebreid aan bod in de vier lezingen die bol staan van plezier in,
enthousiasme voor en verlangen naar de cinema.
‘All Over The World’ vertelt over de globale filmgeschiedenis. Het laat ons genieten van vele filmfragmenten, van toen,
van nu en laat ons vooral nog eens voelen hoe rijk films je
laten voelen, juist ook als je stil zit in het donker van je theater.
Reis je mee?

‘All Over The World’ bestaat uit vier delen. Deze zijn ook los
van elkaar te bekijken. Een los kaartje kost €17,50. Cineville
pashouders betalen een toeslag van €5,- per avond.
Het is ook mogelijk om een passe-partout te kopen. Hiermee geniet je van alle vier de delen voor een aantrekkelijke prijs
van €59,-. Cineville pashouders betalen een toeslag van €20,-.

Maandag 15 november 20.15 uur
AMERIKA – DE WESTERN

Maandag 22 november 20.15 uur
EUROPA – MODERNISME

THE SEARCHERS

LE BONHEUR

Meer dan ooit voelde de VS onlangs wellicht weer als een land
van cowboys. Hoewel de western niet meer zo populair is als
vroeger, blijft het een fascinerend genre. De aantrekkingskracht van de western komt deze avond aan bod. Evenals de
vraag: is John Ford echt de beste chroniquer van de western?

met inleiding van Rudi de Boer
Terug uit de Amerikaanse Burgeroorlog
gaat Ethan Edwards
(John Wayne) op bezoek bij de ranch van
zijn broer en diens
gezin. Het is onrustig
in de buurt, indianen zijn op oorlogspad. Wanneer de ranch
wordt overvallen en zijn nichtjes worden gekidnapt gaat hij
met een paar man op zoek naar de daders. Gaandeweg wordt
duidelijk dat hij volledig verteerd wordt door zijn haat tegen
indianen. Gedurfde western van John Ford en Wayne, waarin
de bloederige geschiedenis en het racisme in de VS aan de
kaak worden gesteld. Prachtig geschoten: David Lean keek
bij de film af hoe hij het landschap in Lawrence of Arabia in
beeld wilde brengen.
Amerika, 1956 114 min. Regie John Ford
Met John Wayne
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In het oude Europa is de cinema ooit begonnen. Althans, dat
denken wij zelf graag. In de jaren 60 veranderde de cinema
voorgoed in landen als Frankrijk en Italië. Ook in Tsjechoslowakije overspoelde een nieuwe golf van films en filmmakers
het filmlandschap. Deze invloeden zijn tot op vandaag de dag
nog steeds merkbaar.

met inleiding van Rudi de Boer
De digitaal gerestaureerde klassieker ‘Le
bonheur’ uit 1965 is
één van Agnès Varda’s
meest provocerende
films. Ze onderzoekt
op bedrieglijk vrolijke
wijze de ideeën van trouw en geluk in een moderne, egocentrische wereld. François, een gelukkig getrouwde timmerman,
wordt per ongeluk verliefd op een jong meisje. Vreemd genoeg
versterkt zijn affaire juist zijn gevoelens voor zijn vrouw en
kind. Maar hoe vertelt hij hen dit? Een ironisch portret van het
burgerlijke gezinsleven, in pastelkleuren geschoten, gelardeerd
met muziek van Mozart. De film won een Zilveren Beer tijdens
het filmfestival in Berlijn.
Frankrijk, 1965 85 min. Regie Agnès Varda

Maandag 29 november 20.15 uur
AFRIKA – DE POSTKOLONIALE
AFRIKAANSE CINEMA

Nog steeds zijn er in Nederland weinig films uit Afrika te
zien. Dat terwijl het continent meer dan genoeg belangrijke
cineasten kent. Eén daarvan is Ousmane Sembène, uit Senegal.
Naast filmmaker is hij een veelgeprezen romanschrijver. Volgens
Vamba Sherif, de spreker van deze avond, zelf schrijver en
Sembène-kenner, waren zijn films een manier om de Afrikaanse
geest te dekoloniseren en “de verhouding van Afrika en het
westen met scherpe blik aan te duiden en te bekritiseren”.
Daarover en meer vertelt Vamba in dit programma.

MOOLAADĒ

Maandag 6 december 20.15 uur
AZIË – DE STILTE
(EN SOMS ONVERSNEDEN GEWELD)
IN DE JAPANSE CINEMA

Het is vaak stil, kalm, rustig in Japanse films. Tegelijkertijd
gebeurt er juist heel veel. Over deze tegenstrijdigheden vertelt
filmprogrammamaker Gerlinda Heywegen in deze lezing. Vooral zullen de films van Hirokazu Kore-eda (‘Shoplifters’, ‘Nobody
Knows’) en Naomi Kawase (‘True Mothers’, ‘An’) laten zien hoe
die rust, de ruimte en de stilte ons verhalen vol verdriet, geluk
en leven vertellen. En met en knal sluit Gerlinda het verhaal af!

TRUE MOTHERS

met inleiding van Vemba Sherif

met inleiding van Gerlinda Heywegen

In 2007 overleed op
84-jarige leeftijd de
Senegalees Sembène.
Hij zette de Afrikaanse film in 1966 op de
kaart met zijn debuut
‘La Noire de…’ In zijn
laatste productie Moolaadé, bekroond met ‘Un Certain Regard’ in Cannes, keert hij zich tegen vrouwenbesnijdenis en
star traditionalisme in het algemeen. Plaats van handeling is
een islamitisch dorpje in Burkina Faso. Wanneer de moeder
van een uitgehuwelijkt meisje weigert haar te laten 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
ook humoristisch.

Na ‘An’ en ‘Radiance’ keert de gerenommeerde Japanse
regisseur Naomi Kawase terug met een
ontroerend verhaal
over familie en moederschap. Warm, menselijk en met een perfect gevoel voor
dat wat ons leven waarde geeft. Het lukt Satoko en haar
man niet om zwanger te worden. Ze besluiten voor adoptie
in aanmerking te willen komen. Zo worden ze de ouders van
Asato, een jongetje geboren uit een onstuimige puberliefde.
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 destijds gebeurd?

Senegal, Frankrijk, Burkina Faso, Kameroen,
Marokko, Tunesië, 2004 124 min. Regie Ousmane
Sembène

Japan, 2020 140 min. Regie Naomi Kawase

DE FILMDESKUNDIGEN ZIJN:

Filmwetenschapper Rudi de Boer
geeft al vijftien jaar les over alles
wat met film te maken heeft. Met
zijn enthousiasme weet hij zelfs de
meest obscure filmstromingen tot
leven te brengen.

Gerlinda Heywegen reist het hele
land door (en de grens over) om films
in te leiden, lezingen en cursussen te
geven, en reeksen en programma’s
te presenteren.

Schrijver Vamba Sherif is een groot
filmliefhebber. Hij is geboren in Liberia en heeft o.a. in Koeweit en Syrië
gewoond voordat hij van Nederland
zijn thuis maakte.
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See all you can see met:

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

e c h t e l i e f d e v o o r wat
h e t l e v e n l e u k e r m a ak t

' s-Grave l a n ds eweg 3 , Hi l ve rs u m
w w w.e c hte l i efde ka a s . n l

Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

MAATJE

GEZOCHT!

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

www.florisenco.nl
info@florisenco.nl
035-526 48 56
06-45 300 298

‘s-Gravelandseweg 46-A | 1211 BT Hilversum

www.deoogkas.nl
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Opgeruimd Ouder Worden
Lezing in bibliotheek Hilversum
door Margot de Hoest
4 november 2021 om 15.00 uur

“Opruimen helpt jou te accepteren
hoe het ging in je leven
en geeft een opgeruimd gemoed”
Toegang €5,- (contant en gepast aub)
Aanmelden en info
www.margotdehoest.nl

47_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd 1

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk

Gelegen aan de centrumring
13-12-12 10:55
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

www.vhsnotarissen.nl
Melkpad 28
1217KD Hilversum
T (035) 624 73 67
F (035) 621 30 65
E notarissen@vhsnotarissen.nl

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

