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Duistere thrillers
Sinterklaas komt op bezoek!
De nieuwe film
van Belgisch regisseur
Lukas Dhont: Close

Een gevarieerd programma
Twee jaar geleden is het filmtheater overgegaan op een weekprogramma. Van onze bezoekers hoor ik soms dat het maandprogramma gemist wordt, omdat ze sinds lange tijd gewend
waren om ver vooruit te kunnen plannen.
Sinds de pandemie heeft plaatsgevonden leven we in een
andere wereld. Dat geldt ook voor de filmwereld. Tijdens
de lockdowns hebben filmdistributeurs regelmatig films op
de plank gehouden, waardoor op sommige donderdagen
(de start van de nieuwe filmweek) een stortvloed aan premièrefilms uitkomt. Als de concurrentie groot is, schuiven
films vaak kort voor de oorspronkelijke premièredatum weken
of maanden “naar achteren”, of soms juist naar voren. Dat
maakt het lastig om ver vooruit ons filmprogramma vast te
leggen. Het weekprogramma biedt ruimte om een divers
aanbod neer te zetten, om ook films die last minute uitkomen toch nog te kunnen vertonen. Per week kunnen we
ook zien welke films jullie graag bezoeken, waardoor we
kunnen besluiten deze juist langer te draaien. Want dat is
tenslotte waar het om gaat: een gevarieerd filmprogramma
tonen dat alles te bieden heeft, waar onze bezoekers graag
naar kijken. Om tegemoet te komen aan de wens om verder
vooruit te plannen, starten we van bepaalde films ruim van
tevoren de voorverkoop. Films waarvan we zeker weten dat

CLOSE
Leo en Remi, beide 13 jaar, zijn al onafscheidelijke vrienden zo
lang ze zich kunnen herinneren. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Op
zoek naar antwoorden zoekt Leo toenadering tot de moeder van
Remi. Opkomend Belgisch regisseur Lukas Dhont (‘Girl’) maakt
met zijn tweede speelfilm een tedere en aangrijpende film over
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jullie ze graag willen zien. Op de achterkant van dit magazine
én op onze weekflyer kun je zien voor welke films en specials
het nu al mogelijk is om kaarten te kopen. Hier tref je diverse premièrefilms, klassiekers en speciale voorstellingen aan.
In dit magazine vind je weer een overzicht van titels die in
november onze doeken sieren. Er zijn weer
veel prachtige verhalen te vertonen.
Kom je op 2, 3 of 4 november naar
het filmtheater? Dan zijn alle kaartjes slechts € 6,- tijdens de landelijke actiedagen Cinemaniaaa!
Marloes den Hoed
Hoofd programma
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vriendschap en verantwoordelijkheid. Dhont weet alles te halen
uit zijn jonge acteurs, die de kwetsbaarheid die bij hun leeftijd
hoort overtuigend schetst: hoofdrolspeler Eden Dambrine is
een talent om in de gaten te houden. Voor ‘Close’ won Dhont
de prestigieuze Grand Prix van het Cannes Filmfestival 2022.
België, Nederland, Frankrijk, 2022 105 min.
Regie Lukas Dhont 4at Vanaf 3 november

EMILY
Emily is een modern Brits kostuumdrama geïnspireerd op het mysterieuze
leven van Emily Brontë: een van de meest beroemde en provocerende
schrijfsters uit de geschiedenis. De film laat zien dat Emily haar tijd ver
vooruit was, met een fenomenale rol van nieuw talent Emma Mackey
(‘Sex Education’, ‘Death on the Nile’). Emily Brontë (Mackey) past niet in
het keurslijf dat haar familie en de burgerij van Yorkshire haar opleggen.
Ze is een rebel en een buitenbeentje zijn. Als ze onverwacht de liefde
ontdekt groeit ook haar drang naar vrijheid. Aangemoedigd door haar
broer Branwell (Fionn Whitehead) kiest Emily haar eigen weg en vindt
de inspiratie voor een tijdloos meesterwerk: Wuthering Heights. Actrice
Frances O’Connor maakt met ‘Emily’ een schitterend regiedebuut, dat
zijn wereldpremière beleefde op het Toronto Internationaal Filmfestival.
‘Emily’ voert je mee met een topcast, schitterende cinematografie,
sluimerende liefde en het prachtige landschap van Yorkshire.
VK, 2021 130 min. Regie Frances O’Connor
Met Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen
4sh Vanaf 24 november

Op maandag 21 november om 18.45 uur
organiseren we een Cineville voorpremière van ‘Emily’. Voorafgaand aan de film
geeft filmjournalist Hugo Emmerzael een
inleiding, Cinevillers mogen gratis een +1
meenemen, en je wordt ontvangen met een
gratis drankje. Er zijn ook gewone tickets
te koop voor deze voorstelling.

WAT
IS
CINEVILLE?

Een Cineville-pas geeft je voor het maandelijkse
bedrag van € 21,- onbeperkt toegang tot de 44
aangesloten bioscopen en filmtheaters door heel
Nederland. Waaronder natuurlijk Filmtheater
Hilversum! Daarnaast biedt de Cineville-pas
óók nog een heleboel extra’s zoals toegang
tot voorpremières en klassiekers, en tal van
filmfestivals.

Meer weten?
Kijk op www.cineville.nl voor meer
informatie en het aanvragen van een pas.
www.filmtheaterhilversum.nl
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De familieman

Vrouwen zijn in de combinatierol van broodverdiener, moeder en echtgenote een geliefd onderwerp in
films. Deze maand staan juist mannen centraal die met dezelfde problemen te maken krijgen. Wat doet het
jongleren met verschillende verantwoordelijkheden met hun mentale staat?

THE SON
Na het grote succes van ‘The Father’ is
regisseur Florian Zeller terug met ‘The
Son’, waarin de band tussen vader en
zoon centraal staat en die zich afspeelt in
dezelfde fictieve wereld als ‘The Father’.
De sombere 17-jarige Nicholas voelt zich
na de scheiding van zijn ouders niet
langer thuis bij zijn moeder Kate (Laura
Dern). Zijn vader Peter (Hugh Jackman)
en diens nieuwe partner Beth (Vanessa
Kirby) besluiten om Nicholas in huis te
nemen in een poging zijn leven weer
op de rit te krijgen. Peter doet er alles
aan om een betere vader te zijn voor
zijn zoon dan zijn eigen vader (Anthony
Hopkins) voor hem was. Maar zijn alle
goedbedoelde zorgen genoeg om Nicholas te helpen? Net als ‘The Father’ is
‘The Son’ gebaseerd op het gelijknamige
toneelstuk van Zeller.

VS, 2022 123 min. Regie Florian Zeller Met Hugh Jackman, Laura Dern,
Vanessa Kirby 4at Vanaf 10 november

RIMINI
De Italiaanse badplaats Rimini bruist
in de zomer, maar in de koude wintermaanden is het een lege, kille plek. De
perfecte setting voor de nieuwe film van
Ulrich Seidl, waarin Richie Bravo, ooit
een succesvolle popster, een losbandig
bestaan leidt. In een permanente staat
van verdoving geeft hij concerten aan
gepensioneerden in louche hotels, heeft
hij seks met fans en weet hij zijn gokverslaving tussen de bedrijven door ook
nog te onderhouden. AAls zijn dochter
terug zijn leven instapt, hem met zijn
gebrekkige rol als vader confronteert
en geld eist, komt zijn bijzondere leefstijl
abrupt tot een einde.
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Oostenrijk, 2022 114 min. Regie Ulrich Seidl Met Michael Thomas, HansMichael Rehberg, Tessa Göttlicher 6st Vanaf 17 november

Waargebeurde Britse verhalen
Deze maand staan twee Britse gebeurtenissen in de spotlight. De één is een bizar verhaal over de vrouw
die een visioen kreeg en het graf van een verloren koning opspoorde. De ander is een fijne film over het
visserskoor uit Cornwall, bekend van hun vele optredens.

THE LOST
KING
Na een bezoek aan de vertoning van het
Shakespeare stuk ‘King Richard’, krijgt
de introverte Philippa Langley compassie voor de - in de geschiedenisboeken
beschreven - barbaarse koning. In haar
strijd naar gerechtigheid voor Koning
Richard lll, krijgt Phillipa een visioen over
waar de restanten van het lichaam van
de koning zich zouden bevinden, onder
een parkeerplaats in Leicester. Ze bijt
zich vast in het onderzoek, wat leidt tot
veel onbegrip in haar omgeving. Zelfs
haar visioen van Koning Richard vertelt
haar dat het een ongezonde obsessie is.
Experts en academici reageren sceptisch
op haar ideeën, maar Philippa zet door.

Een ontwapenend verhaal met een hoofdrol van Sally Hawkins (‘Happy Go Lucky’,
‘The Shape of Water’)
VK, 2022 108 min. Regie Stephen Frears Met Sally Hawkins, Steve Coogan,
Harry Lloyd Vanaf 17 november

FISHERMAN’S FRIENDS: ONE AND ALL
In 2010 tekende de echt bestaande
groep Fisherman’s Friends voor een
album bij Universal Records, dat in de
Britse album top 10 belandde. Sindsdien is de populariteit van de zingende
zeelieden alleen maar gegroeid. Na een
eerste film en een musical is er nu een
tweede speelfilm. In dit vervolg op ‘Fisherman’s Friends (2019), gebaseerd op
de echt bestaande a capella groep van
vissers uit Cornwall, worstelen de mannen in ‘One and All’ met het uitbrengen
van hun tweede album. De Fisherman’s
Friends moeten met hun traditionele
zeemansliederen langs de ups en downs,
de valkuilen en verleidingen van hun succes navigeren, terwijl ze tegelijkertijd de
groep en hun levenslange vriendschap in
stand proberen te houden. En dat met

hun grootste optreden tot nu toe voor de boeg: het beroemde Glastonbury festival.
VK, 2022 112 min. Regie Meg Leonard, Nick Moorcroft Met James Purefoy,
David Hayman, Maggie Steed 4at Vanaf 3 november
www.filmtheaterhilversum.nl
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Documentaires

Het verleden speelt deze maand een rol in de documentaires. Ook zien we krachtige individuen die hun
eigen weg gaan, ongeacht hun omgeving. Indrukwekkende verhalen, rechtstreeks uit het leven gegrepen.

ALL THAT BREATHES
New Delhi is een van de drukst bevolkte steden van de wereld. En misschien ook wel een van de meest vervuilde. Maar ook wonderbaarlijk
vol van leven. In onwaarschijnlijk mooi vastgelegde scènes duiken op de
meest onverwachte plekken dieren op. Deze wonderschone en empathische natuurfilm focust op twee broers die roofvogels redden in New Delhi.
Saud en Nadeem begonnen twintig jaar geleden gewonde roofvogels
te verzorgen. Nu delen ze hun huis niet alleen met elkaar, hun bedrijf
en hun families, maar ook met tientallen roofvogels en uilen. Met veel
wijsheid en humor tonen ze hoe al het leven, van schimmels tot de mens,
met elkaar verweven is. De film won de prijs voor Beste Documentaire op
Sundance én het Cannes filmfestival en is een must-see voor vogelaars.

VK, India, VS, 2022 94 min. Regie Shaunak Sen
3a Vanaf 17 november

DREAMING WALLS
Het legendarische Chelsea Hotel in New York City is een icoon van de
tegencultuur van de jaren ’60 en toevluchtsoord voor kunstenaars en
intellectuelen als Patti Smith, Janis Joplin, Jim Morrison en de sterren
van Andy Warhols Factory. Het is ook de plek waar Nancy Spungen,
de vriendin van Sid Vicious, dood gevonden werd. Binnenkort gaat het
hotel na een grondige renovatie weer open voor het publiek als een van
de meest modieuze luxehotels van New York. Tientallen excentrieke,
vooral oudere huurders wonen al bijna tien jaar tussen de steigers en
brokstukken. Filmmakers Amélie van Elmbt en Maya Duverdier weten
verwaarlozing om te toveren tot schoonheid. Tegen de chaotische
achtergrond dwaalt ‘Dreaming Walls’ door de gangen, kamers en

zalen, terwijl projecties op de muren ons herinneren
aan de mythische geschiedenis.
België, Frankrijk, VS, Nederland, Zweden,
2022 80 min. Regie Amélie van Elmbt, Maya
Duverdier Vanaf 24 november

Samen op het doek:

SUNI & INDISCH ZWIJGEN

Een programma van 60 minuten met twee korte documentaires: moedige films van aanstormende talenten die zich uitspreken over taboe-onderwerpen. In ‘Suni’ bereidt Danaé, een jonge vrouw, zich voor op een
belangrijke auditie. Het is moeilijk om haar aandacht erbij te houden
omdat deze steeds opnieuw wordt opgeëist door ongewenst contact. In
‘Indisch Zwijgen’ gaan drie Indische kunstenaars de confrontatie aan met
hun familie om te onderzoeken waarom zij generaties lang gezwegen
hebben over Nederlands-Indië. We zien krachtige vrouwen van in de
twintig, zowel op beeld als achter de camera, die de confrontatie met
moeilijke thema’s niet schuwen.
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Nederland, 2022 62 min. Regie Juliette Dominicus,
Sven Peetoom 1 Vanaf 24 november

Duistere thrillers

Liefhebbers van thrillers komen deze maand goed aan hun trekken. Er staan twee bloedspannende films
klaar, waarvan één zelfs is gebaseerd op een waargebeurd verhaal…

HOLY SPIDER
Deze onconventionele thriller is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
de Iraanse seriemoordenaar ‘de spider
killer’ dat bij vlagen aan het werk van
David Fincher doet denken. Prijswinnend
regisseur Ali Abbasi (‘Gräns’) weet op
overtuigende wijze een spannend drama
te combineren met inzicht in de Iraanse
samenleving en de positie van vrouwen.
Journalist Rahimi arriveert in Mashhad,
de heiligste stad van Iran. Hier gaat ze
onderzoek doen naar een reeks moorden
op prostituees, die als zondig worden gezien. Ze ontdekt al snel dat ze als vrouw
haar plaats dient te kennen. Terwijl de
moordenaar nieuwe slachtoffers maakt,
neemt Rahimi steeds grotere risico’s om
achter de identiteit van de ‘spider killer’
te komen. Religieuze overtuiging, gebrek

aan emancipatie en een gewelddadig verleden kunnen een monster creëren. Actrice
Zar Amir Ebrahimi maakt van de journaliste een held van onze tijd en werd op het
Filmfestival van Cannes onderscheiden als Beste Actrice.
Denemarken, 2022 115 min. Regie Ali Abbasi Met Mehdi Bajestani, Zar
Amir-Ebrahimi 6gt Vanaf 10 november

THE MENU
Het koppel Margot (Anya Taylor-Joy) en
Tyler (Nicholas Hoult als onuitstaanbare foodie) reist af naar een kusteiland
in de Pacific Northwest om te dineren
in het exclusieve restaurant Hawthorn.
Daar heeft de teruggetrokken, wereldberoemde chef-kok Julian Slowik (een
heerlijk sluwe rol van Ralph Fiennes) een
uitgebreid tasting menu bereid voor speciaal geselecteerde gasten. Naast het stel
zijn drie jonge, al ladderzatte tech-bros,
een rijk echtpaar en terugkerende klanten, een gerenommeerde restaurantcriticus en haar redacteur, en een beroemde
filmster van middelbare leeftijd met zijn
assistent aanwezig in het restaurant. Begeleid door het onberispelijk geklede
personeel onder leiding van generaal
Elsa wordt de avond alsmaar spannender

door geheimen van de gasten die aan de oppervlakte komen terwijl onverwachte
gangen worden geserveerd.
VS, 2022 107 min. Regie Mark Mylod Met Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy,
Nicholas Hoult 6gat Vanaf 24 november
www.filmtheaterhilversum.nl
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Gewaagde cinema

Filmmakers zoals Gaspar Noé, Alejandro G. Iñárritu en Ulrich Seidl wekken hun verhalen tot leven
in een zeer eigen vorm. Rauwe portretten, een inventieve split-screen film, existentiële vragen, een
onverbiddelijke blik op de aftakeling of juist de realiteit van het einde. Deze maand nieuwe films van
regisseurs die ieder op hun eigen manier de grenzen van de cinema opzoeken.

BARDO, FALSE
CHRONICLE OF A
HANDFUL OF TRUTHS

De nieuwe film van Alejandro G. Iñárritu (‘Roma’, ‘Babel’, ‘The
Revenant’) ging eerder dit jaar op het festival van Venetië in
première. Iñárritu neemt de kijker aan de hand in een visueel verbluffende wereld – een reis door de belevingswereld
van een bekende Mexicaanse journalist. Silverio woont in
Los Angeles en keert voor een prijsuitreiking terug naar zijn
geboorteland Mexico. Wat volgt is een fantasierijke reis door
Silverio’s herinneringen, dromen en angsten die zijn verbonden
met zijn vaderland. Hij worstelt met universele en persoonlijke
vragen over identiteit, succes, sterfelijkheid, de geschiedenis

van Mexico en de diepgewortelde familieband die hij voelt
met zijn vrouw en kinderen. ‘Bardo’ is net als Iñárritu’s vorige
werk een lust voor het oog – schitterend in beeld gebracht
met een 65mm camera door Darius Khondji (‘Amour’, ‘Se7en’).
Mexico, 2022 174 min. Regie Alejandro G. Iñárritu
Met Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena
Lamadrid Vanaf 17 november

VORTEX

Vortex vertelt het verhaal van de laatste fase in het leven van
een Frans echtpaar. In hun Parijse flat zorgt ‘vader’ (Dario Argento) voor zijn dementerende echtgenote (Françoise Lebrun),
terwijl hij schrijft een boek over de relatie tussen dromen en
films. ‘Vortex’ is helemaal opgenomen in split-screen, waardoor
je het verhaal beleeft vanuit de twee naamloze hoofdpersonen.
Enfant terrible Gaspar Noé laat zijn serieuze, gevoelige kant
zien. Hij deed inspiratie op voor deze indrukwekkende film door
het verlies van goede vrienden en zijn eigen doodsangsten,
toen hij in 2019 een hersenbloeding kreeg.

Frankrijk, België, Monaco, 2021 142 min.
Regie Gaspar Noé Met Dario Argento, Françoise Lebrun,
Alex Lutz 4at Vanaf 17 november

GIRLS GIRLS GIRLS

Mimmi, Emma en Rönkkö zijn meisjes op de drempel van
vrouw-zijn. Tijdens drie opeenvolgende vrijdagen ervaren
twee van hen de wereldschokkende effecten van verliefdheid,
terwijl de derde op zoek gaat naar iets wat ze nog nooit heeft
ervaren: genot. Dit Finse coming of age drama zit dicht op de
huid van drie meisjes in een belangrijke fase in hun leven en
dat geeft een intieme sfeer. Regisseur Alli Haapasalo ontving
voor haar levendige, seks-positieve portret al veel lof na de
première op Sundance filmfestival.
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Finland, 2022 100 min. Regie Alli Haapasalo
Met Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen, Linnea Leino
Vanaf 10 november

Muzikale hoogstandjes

Soms geven artiesten ons een bijzonder kijkje achter de schermen. Deze maand neemt Liam Gallagher ons
mee op concerttour en brengt Charlotte Gainsbourg een heel persoonlijk portret over haar moeder Jane
Birkin.

LIAM GALLAGHER KNEBWORTH 22

Dit jaar keerde Liam Gallagher tegen alle verwachtingen in terug naar
Knebworth Park, waar in de zomer van 1996 een menigte muziekfans
zich verzamelde om Oasis te zien optreden in twee legendarische shows.
Voor Liam Gallagher werd het een triomfantelijke comeback met twee
uitverkochte optredens voor 170.000 fans en zijn 3e solo album C’mon
You Know, waarmee hij voor de 3e keer met een studio release op nummer
1 in de Engelse albumlijst belandde.
De opnamen van de concerten, gefilmd vanuit 20 cameraposities, laten
zien dat Liam Gallagher als soloartiest nog altijd veel te bieden heeft.
Daarnaast komen interviews, backstage materiaal en een terugblik naar
die legendarische shows in de jaren ’90 aan bod.

VK, 2022 Lengte nog niet bekend
Regie Toby L. Vanaf 17 november

JANE BY CHARLOTTE

Charlotte Gainsbourg, bekend van rollen in onder andere ‘Antichrist’ en
‘Les Passagers de la Nuit’, debuteert als regisseur met een documentair
portret van haar moeder: iconische zangeres en actrice Jane Birkin. Een
vrouw met een rijk leven aan ervaringen en avonturen, met onderweg
hindernissen zoals haar stormachtige relatie met de al even legendarische
zanger Serge Gainsbourg. Met hem zong ze de controversiële maar populaire hit Je t’aime... moi non plus. Leven is creëren en creëren is leven: je
begrijpt waar de creatieve drijfveren van Charlotte Gainsbourg vandaan
komen als ze in het gezelschap is van haar onweerstaanbaar charismatische moeder. ‘Jane By Charlotte’ is een onverwacht persoonlijk en poëtisch portret van een vrouw die velen van ons alleen denken te kennen.

De Popronde
doet het
filmtheater aan!

Op 13 november verandert onze
blauwe zaal weer om tot poppodium voor de Popronde van
Hilversum. Drie bands geven een
muzikale show weg en jij kan
erbij zijn. De toegang is dit jaar
voor het eerst helemaal gratis!

Frankrijk, VK, Japan 2021 89 min. Regie
Charlotte Gainsbourg 1 Vanaf 24 november

15.30 uur

18.45 uur

20.15 uur

Sammie
Sedano

SYNGA

Mystic

Bestempeld als
talent door
FunX radio & 3voor12
staat SYNGA te popelen
om haar eigenzinnige
sound te laten horen
aan Nederland.

Mystic
is een
rapper &
producer uit Almere.
Sonisch vangt hij de oldschool sound en stopt
het in een nieuw jasje.

Met inspiratie
uit het nachtleven en de
geluiden uit de volksbuurten neemt hij je
mee in zijn mysterieuze
confronterende wereld.

www.filmtheaterhilversum.nl
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Au Revoir,
Jean-Luc
Godard
À BOUT DE
SOUFFLE
Jean-Luc Godard maakte in 1960 op
stormachtige wijze zijn entree in de
filmwereld met deze jazzy, losbandige
en sexy hommage aan de Amerikaanse filmgenres waar hij veelvuldig over
schreef als recensent voor iconisch filmblad Cahiers du cinéma. Met een toentertijd unieke cocktail van ongepolijste
alles-kan mentaliteit en een surplus aan
rauwe randjes, bij gestaan door jonge
filmsterren in de dop Jean-Paul Belmondo en Jean Seberg, lanceerde Godard
met ‘À Bout de Souffle’ eigenhandig de
Franse Nouvelle Vague beweging en
zorgde ervoor dat cinema nooit meer
hetzelfde zou zijn.

Frankrijk, 1960, zwart-wit 89 min. Regie Jean-Luc Godard Met Jean-Paul
Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger Te zien op 1 en 6 november
De voorstelling van 6 november wordt ingeleid door filmdocent Rudi
de Boer. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

LE MÉPRIS
Het subversieve uitstapje van Jean-Luc
Godard naar commercieel filmmaken
is een met sterren bezaaid Cinemascope-epos. In ‘Le Mépris’ speelt Michel
Piccoli een scenarioschrijver die verscheurd wordt tussen de eisen van een
trotse Europese regisseur (gespeeld door
de legendarische regisseur Fritz Lang),
een brutale en arrogante Amerikaanse
producer (Jack Palance) en zijn gedesillusioneerde vrouw Camille (Brigitte Bardot), terwijl hij probeert het script voor
een nieuwe filmversie van The Odyssey
uit te dokteren.
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Frankrijk, 1963 103 min. Regie Jean-Luc Godard Met Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, Jack Palance Te zien op 8 en 13 november

Jean-Luc Godard was zonder meer de meest eigenzinnige exponent van de Franse Nouvelle Vague stroming
die het filmlandschap tijdens de jaren zestig volledig op zijn kop zette. Toen hij afgelopen september op
91-jarige leeftijd overleed verloor de wereld dan ook één van de meest invloedrijke filmmakers aller tijden.
De bevrijdende innovatie die hij voorstond is inmiddels onlosmakelijk verbonden met het werk van o.a.
Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola en Wong Kar-Wai.
In dit retrospectief vertonen we vier films van Godard en houdt filmdocent Rudi de Boer een lezing over
Godard’s invloed en werk op zondag 6 november om 14:00, uur voorafgaand aan ‘À Bout de Souffle’.

BANDE
À PART
Vier jaar na ‘À Bout de Souffle’ gaf Jean-Luc
Godard met ‘Bande à Part’ een nog radicalere invulling aan de gangsterfilm. Twee rusteloze jonge mannen schakelen het meisje
waar ze beiden verliefd op zijn in om hen te
helpen een overval te plegen - in haar eigen
huis. Deze gedurfde en enorm vermakelijke
Franse Nouvelle Vague-juweel is sentimenteel en tegelijkertijd onverschillig, bruisend
romantisch en melancholisch, en bevat enkele van Godards meest memorabele scenes,
waaronder de race door het Louvre en het
dansen van de Maidson - door Quentin Tarantino naar gerefereerd in ‘Pulp Fiction’.

Frankrijk, 1964, zwart-wit 97 min. Regie Jean-Luc Godard
Met Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey
Let op: Engels ondertiteld Te zien op 15 en 20 november

ALPHAVILLE, UNE ÉTRANGE
AVENTURE DE LEMMY CAUTION
Jean-Luc Godards intrigerende reis naar het
mysterieuze Alphaville, een ambitieuze samensmelting van sciencefiction, pulproman
personages en poëtisch surrealisme, blijft
één van de minst conventionele films uit
Godards oeuvre. Eddie Constantine is met
zijn groezelige gezicht perfect gecast als intergalactische held Lemmy Warning, op een
missie om de uitvinder van de fascistische
computer Alpha 60 te doden.
Frankrijk, 1965, zwart-wit
99 min. Regie Jean-Luc Godard
Met Eddie Constantine, Anna Karina,
Akim Tamiroff Let op: Engels ondertiteld
Te zien op 22 en 27 november
www.filmtheaterhilversum.nl
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Special events
In samenwerking met Amnesty Hilversum
organiseren we iedere maand een filmspecial met films gecureerd door mensenrechtenfilmfestival Movies that Matter.

REBELLION
‘Rebellion’ biedt een fascinerende kijk achter de schermen van klimaatactiegroep Extinction Rebellion, van de uitbundige acties tot de interne spanningen
en botsende persoonlijkheden. Terwijl de autoriteiten steeds agressiever
optreden, bereiken de tegenstellingen binnen de groep een kookpunt. De
film volgt de groep vanaf haar ontstaan, naar de euforische doorbraakactie
‘April Rebellion’ van 2019, en verder. We zien de activisten strategische verkeerspunten blokkeren en zichzelf vastlijmen aan het Shell-kantoor. Allemaal
volgens Hallams adagium: ‘Wie niet in de gevangenis zit, zit niet in het verzet.’

VK, 2021 83 min. Regie Maia Kenworthy,
Elena Sánchez Bellot Te zien op 8 december 20.15 uur met nagesprek

Kunstdocumentaire
TUTANKHAMUN:
THE LAST EXHIBITION
Deze nieuwe kunstdocumentaire ter gelegenheid van de 100e verjaardag
van de ontdekking van Toetanchamons graftombe biedt een kijkje achter
zijn wereldberoemde masker. In november 1922 maakte de Britse archeoloog en egyptoloog Howard Carter een klein gat boven een ondergrondse
deuropening in de Vallei der Koningen. Hij ontdekte de grafkamer van
farao Toetanchamon. Deze documentaire biedt de kans om de farao beter
te leren kennen en de schatten uit zijn schatkamer in close-up te bewonderen. Met hoge resolutie foto’s van Sandro Vannini, close-up beelden vanuit
het Egyptisch Museum in Caïro, voorzien van deskundig commentaar van
internationale kenners.

Italië, 2022 78 min. Regie Ernesto Pagano
4a Te zien op 6 en 9 november

Royal Opera House Live
EEN DIAMANTEN VIERING
De fantastische solisten van The Royal Ballet brengen een avond die je niet
wil missen. Hun sprankelende talent leent zich bij uitstek voor een diamanten
feest. De voorstelling laat de enorme veelzijdigheid van het repertoire van The
Royal Ballet zien in klassieke, hedendaagse en erfgoedwerken. Ook zijn er
wereldpremières te zien van korte balletten van choreografen Pam Tanowitz,
Joseph Toonga en Valentino Zucchetti, evenals de eerste uitvoering van The
Royal Ballet van For Four, van artistiek medewerker Christopher Wheeldon,
en een uitvoering van Diamonds, van George Balanchine.
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Verenigd Koninkrijk, 2022 180 min.
Choreografie Christopher Wheeldon
Te zien op 16 november om 20.15 uur

Filmtheater Hilversum leent haar naam aan het feit dat er niet alleen maar films draaien. Met special events
als een talkshow, live ballet en diverse thema-avonden is er altijd iets extra’s te beleven.

Hilversum in Gesprek
Dinsdag 15 november is fotograaf
en kunstenaar Erwin Olaf te gast
tijdens Hilversum in Gesprek. Hij
wordt geïnterviewd door journalist
Cisca Dresselhuys. Olaf is een internationaal exposerende kunstenaar
wiens diverse praktijk zich richt op
de gemarginaliseerde individuen van
de samenleving, waaronder vrouwen,
mensen van kleur en de LGBTQ+-gemeenschap. In 2019 werd Olaf Ridder

met Erwin Olaf

Dinsdag 15 oktober
19.30 uur
in de Orde van de Leeuw van Nederland nadat 500 werken uit zijn oeuvre aan de collectie van het Rijksmuseum
waren toegevoegd. Na het interview vertonen we zijn
keuzefilm: ‘Moonlight’ van Barry Jenkins.
Dinsdag 18 oktober 19.30 uur
Kaarten: € 10, combiticket talkshow en film:
€ 18,50

IDFA Extended
ALL YOU SEE
Op 9 november draaien we de openingsfilm van het International
Documentary Festival Amsterdam. De hoofdpersonen in ‘All You
See’ zijn terechtgekomen in een nieuwe wereld: Nederland. Wat als
je van de ene op de andere dag niet meer wordt gezien, maar wordt
bekeken? In hun nieuwe leven in Nederland roepen ze op dagelijkse
basis ongewild reacties op. Zelfs na twintig jaar blijven de vragen
komen: waar kom je vandaan, spreek je Nederlands, word je bruiner
in de zon? Regisseur Niki Padidar, die op haar zevende Iran verliet,
heeft pijnlijke en humoristische gesprekken met drie anderen. De
Somalische Khadija, die al 27 jaar lang een ‘nieuwkomer’ is; Sophia,
die net is overgekomen uit Engeland; en Hannah uit Oekraïne, die uit

stripverhalen en films leert hoe ze niet opvalt of voor
toerist wordt versleten.
Nederland, 2022 Regie Niki Padidar Te zien op
woensdag 9 november om 20.45 uur

SINTERKLAAS KOMT
OP BEZOEK!
Op zondag 20 november komt Sinterklaas op bezoek in het filmtheater!
De goedheiligman is aanwezig bij de vertoningen van zijn nieuwe
film ‘De Club van Sinterklaas en de race tegen de klok’ om 10.30
en 12.30 uur.
In deze nieuwe, muzikale film is de weg naar 5 december er opnieuw eentje vol obstakels. Sterker nog, Sint en zijn Pieten komen in
een ware race tegen de tijd terecht. Ondertussen gedraagt het paard
van Sinterklaas zich vreemd na een keuring op de manege van Britt
Dekker en de kleinkinderen van de klokkenmaker lijken ineens superkrachten te hebben. Zal pakjesavond wel kunnen doorgaan dit jaar?

Nederland, 2022 78 min. Regie Martijn
Koevoets Met Britt Dekker, Nathan Rutjes, Lavezzi
Rutjes Te zien op zondag 20 november 10.30
en 12.30 uur.
www.filmtheaterhilversum.nl
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Verwacht in december

December brengt ons de langverwachte nieuwe films van Ruben Ostlünd, Christian Mungiu en
Luca Guadagnino, die op de internationale filmfestivals zeer goed ontvangen werden.

TRIANGLE OF
SADNESS
De modellen Carl en Yaya worden uitgenodigd voor een luxe
cruise met aan boord een bont gezelschap aan rijke passagiers,
waaronder een Russische oligarch, Britse wapenhandelaars
en een eigenzinnige, alcoholische, Marx-citerende kapitein.
In eerste instantie oogt alles als de perfecte Instagram post,
maar de cruise eindigt catastrofaal en het koppel strandt met
een groep miljardairs en een schoonmaakster op een onbewoond eiland. De film won dit jaar de Gouden Palm op het
filmfestival van Cannes.

Zweden, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, 2021
142 min. Regie Ruben Ostlünd Met Woody Harrelson,
Charlbi Dean, Harris Dickinson 4gtdh
Vanaf 15 december

R.M.N.
Vlak voor Kerstmis zegt Matthias zijn baan in Duitsland op om
terug te keren naar zijn ouderlijke dorp in Transsylvanië. Hij
wil zich meer bezighouden met de opvoeding van zijn zoon
Rudi en verlangt er naar om zijn ex-geliefde Csilla weer te zien.
Eenmaal thuis aangekomen blijkt de rust in de gemeenschap
hevig te zijn verstoord door de komst van buitenlandse arbeiders. Onderliggende angsten, frustraties en conflicten weten
al snel door het dunne vernislaagje van ogenschijnlijke kalmte
in het dorp heen te barsten.
Roemenië, 2022 125 min. Regie Christian Mungiu
Met Judith State, Marin Grigore Vanaf 1 december

BONES AND ALL
Er ontstaat een bijzondere liefde tussen Maren (Taylor Russell),
een jonge vrouw die probeert te overleven aan de randen van
de samenleving, en Lee (Timothée Chalamet), een nogal intense
dakloze jongen. Het lot brengt ze samen als ze ontdekken dat
ze allebei een onverklaarbare neiging tot kannibalisme hebben.
Samen gaan ze op zoek naar antwoorden in een ware odyssee
door vele Amerikaanse staten, langs de achterafweggetjes en
valluiken van het Amerika van Ronald Reagan. Regisseur Luca
Guadagnino (‘Call Me by Your Name’) won met ‘Bones and
All’ de Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië. Deze
film is minder geschikt voor gevoelige kijkers.
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Verenigde Staten, 2022 130 min. Regie Luca
Guadagnino Met Taylor Russell, Timothée Chalamet,
Chloë Sevigny Vanaf 1 december

OP ZOEK NAAR HET
PERFECTE
CADEAUTJE?

MAATJE

GEZOCHT!

maatjesprojectgooi.nl
AS
CADEAUP
Onze cadeaupas is bij de kassa te koop!
Deze is te verzilveren voor tickets
en/of drankjes.

info@maatjesprojectgooi.nl
035 640 00 61

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje
12-02-20
gezocht_v3.i
10:2

Weet jij waar je woning warmte verliest?
Nee? Vraag dan de gratis
30%
warmte-quickscan aan!

10%

Scan de QR-code en
bekijk ons aanbod.
30%

20%

10%

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

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

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk
' s- G ravel a n d s eweg 3 , Hi lve rs u m
w w w.e c hte li efd e k a as .n l

www.vhsnotarissen.nl
Melkpad 28
1217KD Hilversum
T (035) 624 73 67
F (035) 621 30 65
E notarissen@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
www.filmtheaterhilversum.nl
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VOORUITBLIK
Kaarten zijn nu te koop
1 november

DI

DI

19.00 À Bout de Souffle (1960) Au Revoir, Jean-Luc Godard

WO 2 november
18.45 Voorpremière: Close

DO

3 november

20.15 Royal Opera House Live:
The Royal Ballet Een Diamanten Viering

4 november

18.45 Close

ZO

6 november

DO

10.30 Tutankhamun:
The Last Exhibiton
14.00 À Bout de Souffle (1960) +
lezing filmdocent Rudi de Boer
- Au Revoir, Jean-Luc Godard

8 november

DI

14.00 SENVER: Close
19.00 Le Mépris (1963) Au Revoir, Jean-Luc Godard
20.15 Movies that Matter: Rebellion

WO 9 november
19.00 Tutankhamun:
The Last Exhibiton
18.45 Voorpremière: Holy Spider

DO

10 november

21.15 Holy Spider

VR

11 november

21.15 Holy Spider

ZO

13 november

14.00 Le Mépris (1963) Au Revoir, Jean-Luc Godard
15.30 Popronde Hilversum

DO

WO 16 november

18.45 Close

VR

15 november

19.00 Bande à Part Au Revoir, Jean-Luc Godard
19.30 Hilversum in Gesprek
met Erwin Olaf
21.00 Keuzefilm Erwin Olaf: Moonlight

VR

17 november
20 november

15 december
16 december

21.00 Triangle of Sadness

ZA

17 december

21.00 Triangle of Sadness

ZA

24 december

15.45 Klassieker: Mulholland Drive

ZO

25 december

21.15 Klassieker: Mulholland Drive

DI

27 december

21.15 Klassieker: Mulholland Drive

ZO

15 januari

10.30 Goya, Carrière &
The Ghost of Buñuel

MA 21 november
18.45 Filmtheater Hilversum
x Cineville: Emily

DI

22 november

19.00 Alphaville (1965) Au Revoir, Jean-Luc Godard

ZO

13 december

14.00 SENVER: Armageddon Time
20.15 Movies that Matter:
Erasing Frank
18.30 Triangle of Sadness

10.30 De Club van Sinterklaas
en de Race tegen de Klok met Sinterklaas
12.30 De Club van Sinterklaas
en de Race tegen de Klok met Sinterklaas
14.00 Bande à Part Au Revoir, Jean-Luc Godard
19.00 Liam Gallagher - Knebworth 22

DI

DI

DO

19.00 Liam Gallagher - Knebworth 22

ZO

8 december

20.15 Royal Opera House Live:
De Notenkraker

27 november

14.00 Alphaville (1965) Au Revoir, Jean-Luc Godard

17 januari

19.00 Hilversum in Gesprek
met Marcel Gelauff
21.00 Keuzefilm Marcel Gelauff: 		
The Village

WO 18 januari
19.00 Goya, Carrière &
The Ghost of Buñuel
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VAN J

See all you can see met:

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

