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De 20-jarige jeugddelinquent Daniel droomt van een carrière 

als priester, maar met zijn strafblad maakt hij geen kans. Tot hij 

per ongeluk wordt aangezien voor een jonge priester. Als gees-

telijke betreedt Daniel, aanvankelijk huiverig, de kansel. Tot hij 

ontdekt dat hij charismatisch is en werkelijk iets kan betekenen 

voor de gemeenschap. Ondertussen worstelt hij met de angst 

dat zijn verleden hem komt inhalen. Dit aangrijpende, Oscar-

genomineerde drama is gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Polen 2019 115 min. Regie Jan Komasa Met Eliza 

Rycembel, Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczn 

4gth Vanaf 8 oktober

Buurvrouwen Madeleine (Martine Chevallier) en Nina (Bar-

bara Sukowa, Hannah Arendt, Romance & Cigarettes) zijn al 

tientallen jaren elkaars grote liefde. Maar niemand weet dat 

deze vrouwen meer delen dan hun trappenhuis. Hun groot-

ste wens is hun appartementen te verkopen om samen naar 

Rome te verhuizen.

Frankrijk, 2020 95 min Regie Filippo Meneghetti  

Met Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker 

9at Vanaf 24 september

‘On the Rocks’ is de nieuwe film van Sofia Coppola! 17 jaar 

na het geweldige ‘Lost in Translation’ zijn Bill Murray en Sofia  

Coppola terug met deze nieuwe film over een jonge moeder 

die is getrouwd met een succesvolle zakenman van wie ze 

vermoedt dat hij vreemdgaat. De vrouw gaat samen met 

haar vader op avontuur door New York om de man in de 

gaten te houden.

Verenigde Staten 2020 96 min. Regie Sofia Coppola 

Met Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans 1  

Vanaf 2 oktober

ON THE ROCKS

DEUX

CORPUS CHRISTI



Wat wordt oktober een mooie maand! We zijn blij dat we 

alle prachtige titels die op het programma staan – zoals het 

ontroerende ‘Hope’ of het meeslepende ‘Corpus Christi’ – met 

jullie mogen delen. Maar naast alle reguliere films, staan er ook 

ontzettend veel mooie specials op het programma. Zo zijn er 

twee edities van Hilversum in Gesprek met als gasten nieuws-

lezeres Annechien Steenhuizen en rechtsfilosoof Andreas  

Kinneging, organiseren we samen met Dutch Media Week 

een drive-in bios op het Media Park met films als ‘Grease’ en 

‘Bohemian Rhapsody’ en komt het kunstprogramma Cracking 

the Frame weer terug. Liefhebbers van concerten en docu-

mentaires kunnen hun hart ophalen bij bijvoorbeeld ‘Stevie 

Nicks, 24 Karat Gold’ of ‘QT8’ -  een film over de exceptionele 

filmmaker Quentin Tarantino (wiens film ‘Once Upon A Time 

In… Hollywood’ ook te zien is tijdens de drive-in!).

Specials, specials en 
nog meer specials in oktober!

Ook voor onze allerkleinste bezoekers staan er leuke dingen 

op het programma: Cinekid On Tour komt in de herfstvakantie 

naar ons theater! Van 12 t/m 16 oktober zie je elke dag de 

grappigste of spannendste kinderfilms. En dat is niet alles, ook 

zijn er elke dag leuke kinderactiviteiten in onze foyer.

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!

I AM
GRETA

‘I Am Greta’ van documentairemaker Nathan Grossman 

is een zeer persoonlijke en intieme documentaire over 

de Zweedse activist Greta Thunberg, gemaakt in cinéma 

vérité stijl waarin hij haar - met instemming van haar 

ouders - van zeer nabij volgt tijdens ontmoetingen met 

wereldleiders, protestbijeenkomsten en thuis bij 

haar familie. Wat volgt is een werkelijk onge-

lofelijk verhaal, dat Hollywood niet beter had 

kunnen verzinnen en die haar huiveringwek-

kende climax vindt in de zeiltocht die haar naar 

de VN-conferentie in New York moet brengen. 

Een film waar je diep geroerd weer uitkomt.

Zweden 2020 98 min. Regie Nathan 

Grossman Met Greta Thunberg  

Vanaf 22 oktober

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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De Brits-Nigeriaanse Shola – ook wel ‘Rocks’ 

genoemd – is vijftien jaar. In plaats van zich te 

focussen op school, is ze vooral bezig met wat 

zich in haar thuissituatie afspeelt. Haar vader 

is overleden en nadat haar moeder plotseling 

vertrekt, neemt Rocks de zorg van haar jongere 

broertje Emmanuel op zich. Een levendig en 

hoopvol portret van een groep tienermeiden 

over vriendschap en opgroeien in wereldstad 

Londen.

Verenigd Koninkrijk 2019 93 min. Regie 

Sarah Gavron Met Bukky Bakray, Kosar Ali, 

D’angelou Osei Kissiedu 2gt  

Vanaf 24 september

Antoinette is een schooljuf die uitkijkt naar de 

geplande romantische week met haar geheime 

minnaar Vladimir. Hij laat het echter plotseling 

afweten omdat zijn vrouw een wandelvakantie 

heeft geboekt in het nationaal park van de 

Cevennen in Zuid-Frankrijk. Antoinette denkt 

niet lang na en besluit haar geliefde achterna 

te reizen. Onvoorbereid op een wandeltocht 

gaan is echter niet zo verstandig…  Een zonni-

ge, Franse komedie die deel uitmaakte van de 

officiële selectie van Cannes 2020.

 

Frankrijk 2020 97 min. Regie Caroline Vignal 

Met Laure Calamy, Olivia Côte, Benjamin 

Lavernhe 9at  Vanaf 15 oktober

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft een 

joodse jongen bij zijn pleegmoeder in Oost-Eu-

ropa. Als zij komt te overlijden, moet hij het 

alleen zien te redden. Geteisterd door honger 

en kou trekt het kind mishandeld en wegge-

jaagd door de primitieve bevolking van dorp 

tot dorp. Ondertussen is hij getuige van het 

angstaanjagende geweld van de brute Russische 

en Duitse soldaten. 

Naar de geprezen bestseller van Jerzy Kosiński.

Tsjechië 2020 169 min. Regie Václav Marhoul 

Met Stellan Skarsgard, Harvey Keitel, Udo Kier 

7gt Vanaf 15 oktober

ANTOINETTE
DANS
LES
CÉVENNES

ROCKS

THE
PAINTED
BIRD
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Met Annechien  
Steenhuizen 

KAJILLIONAIRE
Zwendelaars Theresa en Robert hebben 26 jaar lang 

hun enige dochter - Old Dolio - getraind om te stelen 

en mensen op te lichten. Tijdens een wanhopige en 

haastig bedachte list overtuigen ze een vreemdeling 

om mee te doen aan hun volgende klus. Ze hadden 

niet verwacht dat hierdoor hun hele leven drastisch zou 

veranderen… Een ontroerend en bijzonder origineel 

drama/komedie van regisseur en scenarioschrijver 

Miranda July.

Verenigde Staten 2020 105 min. Regie Miranda 

July Met Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina 

Rodriguez 1t Vanaf 8 oktober

MADE IN ITALY
Het hartverwarmende ‘Made in Italy’ vertelt het ver-

haal van de Londense kunstenaar Robert die met zijn 

- van hem vervreemde - zoon Jack afreist naar Toscane 

om het huis dat ze van hun echtgenote en moeder heb-

ben geërfd te verkopen. Tot hun teleurstelling treffen 

ze de eens zo schitterende villa compleet verwaarloosd 

aan. Terwijl Robert en Jack het huis in volle glorie 

herstellen, werken vader en zoon ook aan hun relatie.

 

Verenigd Koninkrijk, Italië 2020 94 min. Regie 

James D´Arcy Met Liam Neeson, Valeria Bilello, 

Micheál Richardson 1t Vanaf 8 oktober

THE NEST
Op zoek naar nieuwe kansen verhuist de ambitieuze on-

dernemer Rory (Jude Law) met zijn vrouw (Carrie Coon) 

en kinderen van een veilige Amerikaanse buitenwijk 

naar een onbetaalbaar landhuis in het conservatieve 

Engeland van de jaren ‘80. Terwijl Rory zich compleet 

verliest in zijn werk, heeft Carrie problemen om zich 

aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Hierdoor 

raken ze steeds verder van elkaar vervreemd en dreigt 

het ogenschijnlijk perfecte gezin uit elkaar te vallen.

 

Verenigde Staten 2020 107 min. Regie Sean 

Durkin Met Jude Law, Carrie Coon 7sth 
Vanaf 1 oktober
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HILVERSUM IN GESPREK

Andreas Kinneging is rechtsfilosoof in Leiden. In 

zijn laatste boek De Onzichtbare Maat: Archeolo-

gie van Goed en Kwaad neemt hij het verlichtings-

denken en de romantiek de maat. Arjo Klamer, cul-

tureel econoom, gaat met hem hierover in gesprek.

Dinsdag
20 oktober

Met Andreas
Kinneging

Bill Murray (deze maand ook te zien in Sofia Coppola’s ‘On the Rocks’) is 

op zijn best in deze onstuimige romantische komedie over een weerman 

die iedere keer weer wakker wordt op dezelfde ergste dag uit zijn leven. 

Samen met zijn opgewekte producer en een eigenwijze cameraman, gaat 

de egoïstische tv-weerman Phil Connors naar Punxsutawney, Pennsylvania, 

om de jaarlijkse Groundhog Day festiviteiten vast te leggen. 

VS, 1993 101 min Regie Harold Ramis Met Bill Murray, Andie 

MacDowell, Chris Elliott 2gt

Programma 

19.30 – 20.30 uur 

Arjo Klamer, Hoogleraar cultureleeconomie, 

interviewt Andreas Kinneging 

20.30 –  21.00 uur  

Pauze  

16.30 uur  

Vertoning van zijn keuzefilm: 

‘Groundhog Day’

Met Annechien  
Steenhuizen 

Tijdens  Dutch Media Week,  die plaatsvindt van 

3 t/m 11 oktober, biedt Hilversum in Gesprek 

een extra aflevering van zijn maandelijkse inter-

view-programma. Op zaterdagmiddag 3 oktober 

is Annechien Steenhuizen, presentator van het 

NOS- 8 uur Journaal, bij ons te gast. Zij wordt 

geïnterviewd over haar werk door journaliste Cisca 

Dresselhuys. Na afloop van het gesprek wordt haar 

keuzefilm ‘Bombshell’ vertoond. 

Een onthullende kijk in het meest krachtige en controversiële media-im-

perium wat Amerika ooit gekend heeft: Fox News. Gebaseerd op het 

waargebeurde schandaal vertelt ‘Bombshell’ het verhaal van de vrouwen 

die het zwijgen doorbraken en het hoofd van Fox News, Roger Ailes, 

beschuldigden van seksuele intimidatie

.

VS, 2019 108 min Regie Jay Roach Met Charlize Theron, Nicole 

Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Allison Janney 3gtdBOMSHELL

HILVERSUM IN GESPREK EXTRA

Programma 

15.00 – 16.00 uur 

Journaliste Cisca Dresselhuys  

interviewt Annechien Steenhuizen 

16.00 – 16.30 uur 

Pauze  

16.30 uur 

Vertoning van haar keuzefilm: 

‘Bombshell’

Zaterdag 
3 oktober 2020

DUTCH MEDIA WEEK SPECIAL

GROUNDHOG DAY
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De herfstvakantie staat 
voor de deur en dat 

betekent heel veel leuke 
en mooie kinderfilms! 

De getalenteerde voetballer Theo maakt zich zorgen om zijn 

vader. Nadat zijn ouders gescheiden zijn, is zijn vader begon-

nen met drinken en hierdoor komt hij vaak in de problemen. 

Om zijn vader gelukkig te maken, jokt Theo dat hij voor de 

beroemde club Arsenal gaat spelen. Papa is apetrots, maar 

wat als het leugentje uitkomt?

 

Frankrijk, België 2019 105 min. Regie Julien Rappeneau 

9+ Ned. ondertiteld Te zien in de herfstvakantie

Alweer het derde deel van de filmreeks over boer Pettson en 

zijn kat Findus! Findus vindt zichzelf groot genoeg om zelf-

standig te worden, dus verbouwt Pettson een oud wc-hokje 

om tot een huisje voor zijn kat. Ook dit deel is weer een 

vrolijke, vertederende kijkervaring voor de allerkleinsten, vol 

gekkigheid en slapstick.

Duitsland 2018 81 min. Regie Ali Samadi Ahadi 4+ 

Ned. gesproken Te zien in de herfstvakantie

In korte originele en grappige animaties zien we een buren-

ruzie tussen twee wolven (‘Grote Wolf & Kleine Wolf’), een 

kameleon en een kiwi die zonder partner op de Ark van Noah 

proberen te sluipen (‘Overboord!’), een tijger die wordt gepest 

doordat hij geen strepen heeft (‘De tijger zonder strepen’) en 

nog veel meer!

Diverse korte animaties in totaal 52 min. 6+  

Ned. gesproken Te zien in de herfstvakantie

Spanning en hilariteit in deze geweldige compilatie van korte 

films met voor ieder wat wils. In ‘Buiten de pistes’ laten twee  

reddingswerkers een sterk staaltje slapstick zien, ‘Mijn leven 

in Versailles’ is een ingetogen film over de vriendschap tussen 

een meisje en haar chagrijnige oom en ‘Alles op z’n tijd’ is een 

spannende film over tijdreizende flessenpost.   

Diverse korte animaties in totaal 73 min. 8+  

Ned. ondertiteld Te zien in de herfstvakantie

         Het volledige hefstvakantie programma inclusief data en tijden komt 1 oktober online!

 KORT
   MAAR
KRACHTIG

PETTSON
     EN
 FINDUS 
   3: 
FINDUS GAAT VERHUIZEN

MIER

VERHALEN
     MET 
   EEN
STAARTJE
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Van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober komt Cinekid On Tour naar Filmtheater Hilversum, 
dus dat wordt elke middag feest met films als ‘Pettson en Findus’ (4+) en ‘Mier’ (9+). 
En er zijn niet alleen films te zien, 
je kunt elke middag ook lekker knutselen 
en kleuren van 13:00 tot 16:00 uur.

Een film gedraaid door de ogen van een groep kinderen die aan 

de slag gaan met het verbouwen van hun eigen groenten en 

bloemen in de schooltuin. De kijker volgt de ‘cycle of life’ van 

het seizoen; de grond, het zaaien, groeien, oogsten, bereiden 

en opeten. Van de makers van ‘De Wilde Stad’.

Nederland 2020 60 min. Regie Mark Verkerk 1  
Te zien in de herfstvakantie

Wanneer ze wordt aangereden om haar lievelingsbaasje te 

redden, denkt het hondje Marona terug aan al haar baasjes 

waar ze zo dol op is geweest. Met haar lieve en vrolijke ka-

rakter bracht Marona in elk huis waar ze woonde veel plezier 

en liefde. Een wervelende, dromerige animatie met een sterke 

emotionele impact op kinderen en volwassenen.

 

Frankrijk, Roemenië, België 2019 92 min. Regie 

Anca Damian 1 Te zien in de herfstvakantie

Een verrassende animatiefilm voor jong en oud gebaseerd op 

de beroemde stripboeken van de Zwitserse Job en Derib. De 

film toont het spectaculaire avontuur van de kleine indiaan 

Yakari en zijn vriendschap met Kleine Bliksem, een supersnel 

paard. Tijdens het avontuur ontmoet Yakari Grote Adelaar - zijn 

totemdier - die hem een fantastische gave geeft.

België 2020 84 min. Regie Xavier Giacometti, Toby 

Genkel 2a Te zien in de herfstvakantie

         Het volledige hefstvakantie programma inclusief data en tijden komt 1 oktober online!

Jackie is kind aan huis in het Rijksmuseum omdat haar moeder 

daar werkt. Als ze na sluitingstijd langs de Rembrandt-schilde-

rijen van Marten Soolmans en Oopjen Coppit loopt, gebeurt er 

iets wonderlijks: Oopjen staat plotseling voor haar neus! Ze is 

uit het schilderij gestapt omdat ze dacht dat Jackie Aeltje was, 

het zusje wat ze al jaren kwijt is. Ze besluiten samen op zoek 

te gaan naar het schilderij van het verloren zusje.

Nederland 2020 90 min. Regie Annemarie van de Mond 

Met Frouke Verheijde, Karina Smulders, Bert Hana 1  

Te zien in de herfstvakantie

YAKARI

   DE
SCHOOLTUIN

 JACKIE
   EN
OOPJEN

MARONA
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 PROGRAMMA
 Za 3 okt  21.45 uur  GREASE

 Zo 4 okt  13.00 uur  CATVIDEOFEST

 Zo 4 okt  19.30 uur  BOHEMIAN RHPASODY

 Ma 5 okt  20.00 uur  LA LA LAND

 Wo 7 okt  19.15 uur  MADE IN ITALY (voorpremière)

 Wo 7 okt  21.30 uur  KNIVES OUT

 Do 8 okt  19.15 uur  AZNAVOUR, 
   LE REGARD DE CHARLES

 Do 8 okt  21.30 uur  ONCE UPON A TIME IN... 
   HOLLYWOOD

 Vr 9 okt  19.15 uur  THE SINGING CLUB (voorpremière)

 Vr 9 okt  21.45 uur  ROCKETMAN

 Za 10 okt  19.15 uur  KOM HIER DAT IK U KUS

 Za 10 okt  21.45 uur  SATURDAY NIGHT FEVER

 Zo 11 okt  19.30 uur  A STAR IS BORN

 KINDERPROGRAMMA
 Za 3 okt  11.00 uur  BUURMAN EN BUURMAN 
   EXPERIMENTEREN ER OP LOS

 Za 3 okt  13.00 uur  CORGI 

 Zo 4 okt  14.00 uur  MINOES 

 Wo 7 okt  14.00 uur  HUISDIERGEHEIMEN 

 Za 10 okt  13.00 uur  VERSCHRIKKELIJKE IKKE 

 Za 10 okt  15.15 uur  SING 

 Zo 11 okt  13.00 uur  DE FABELTJESKRANT & 
   DE GROTE DIERENBOS-SPELEN 

 Zo 11 okt  15.15 uur  DE KLEINE PRINS 

”Bioscoop vanuit
     je bolide”

Kijk de beste films vanuit je auto
3 tot 11 oktober op het Media Park in Hilversum

”Bioscoop vanuit
     je bolide”

Kijk de beste films vanuit je auto
3 tot 11 oktober op het Media Park in Hilversum

Voorpremière: 
AZNAVOUR,  

LE REGARD DE CHARLES

In 1948 kreeg Chansonnier Charles 

Aznavour zijn eerste filmcamera van 

Edith Piaf. Vanaf dat moment schiet 

hij vele rollen vol en vormt het film-

materiaal zijn persoonlijke dagboek. 

Een paar maanden voor zijn dood 

bekeek hij het materiaal met Marc 

di Domenico en besloot er een film 

van te maken: zijn film.

 

Frankrijk 2019 83 min. Regie Marc di Domenico, 

Charles Aznavour Met Edith Piaf, Maurice Biraud 1  

donderdag 8 oktober | 19.15 uur

Vanuit je eigen auto kijken naar de mooiste films en 

documentaires op het witte doek? Dat kan! Van zater-

dag 3 tot en met zondag 11 oktober toveren we samen 

met Dutch Media Week het parkeerdek van het Media 

Park om tot heuse drive-in bioscoop. Van klassiekers als 

‘Grease’ tot voorpremières als ‘The Singing Club’ en de 

leukste kinderfilms; er is voor ieder wat wils!
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”Bioscoop vanuit
     je bolide”

Kijk de beste films vanuit je auto
3 tot 11 oktober op het Media Park in Hilversum

”Bioscoop vanuit
     je bolide”

Kijk de beste films vanuit je auto
3 tot 11 oktober op het Media Park in Hilversum

”Bioscoop vanuit
     je bolide”

Kijk de beste films vanuit je auto
3 tot 11 oktober op het Media Park in Hilversum

Voorpremière: 
THE SINGING CLUB

De feelgood-film van het jaar! Het 

leven van een vrouw van een be-

roepsmilitair kan zwaar zijn. Ge-

scheiden van je geliefde is er altijd 

de vrees voor die noodlottige klop 

op de deur. Om niet bij de pakken 

neer te zitten, start Kate een zang-

koor met een groep vrouwen op de 

militairenbasis. Een komisch drama 

over vriendschap, familie en muziek.

Verenigd Koninkrijk 2019 110 min. Regie Peter 

Cattaneo Met Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan 

1t vrijdag 9 oktober | 19.15 uur

Voorpremière: 
KOM HIER DAT IK U KUS

Mona is negen jaar oud als haar 

moeder komt te overlijden. Haar 

vader krijgt al snel een nieuwe 

vriendin. Mona maakt er op haar 

manier maar het beste van. Ook 

als volwassene doet ze alles om 

mensen om haar heen gelukkig 

te maken. Maar hoe kan ze zelf 

een gelukkig leven leiden? Naar 

de bestseller van Griet op de Beeck.

Nederland, België 2020 90 min. Regie Sabine Lubbe 

Bakker, Niels van Koevorden Met Tanya Zabarylo, 

Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir  

zaterdag 10 oktober | 19.15 uur
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Een diep ontroerende film over vier zussen die door de schei-

ding van hun ouders het paradijs van de vrije en welvarende 

Bahama’s in de jaren ’60 moeten verlaten, om groot te worden 

bij pleeggezinnen 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 ingenieuze manier. Puur en openhartig.

Nederland 2019 93 min. Regie Sonja Wyss  

Vanaf 29 oktober

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 en The Mercy Seat.

Verenigd Koninkrijk 2020 118 min. Regie Nick Cave, 

Robbie Ryan Met Nick Cave 1 Vanaf 5 november

In 2001 werd de eerste privaat gerunde penitentiaire inrichting 

van Zuid-Afrika geopend. Beveiligingsbedrijf G4S – een con-

troversiële Britse multinational – beloofde de beste faciliteiten 

en een humane behandeling voor de gevangenen. Dat bleek 

een loze belofte. Al snel kwamen verhalen naar buiten over 

verwaarlozing en onvoorstelbare martelpraktijken van de 

gevangenen. ‘Prison for Profit’ toont op kritische wijze wat er 

gebeurt als een overheidstaak zoals detentie wordt uitbesteed 

aan machtige bedrijven.

 

Nederland 2019 83 min. Regie Ilse van Velzen, Femke 

van Velzen Vanaf 15 oktober 9a

DOCUMENTAIRES

FAREWELL PARADISE
IDIOT PRAYER  
NICK CAVE ALONE 
AT ALEXANDRA PALACE

PRISON FOR PROFITARTS IN CINEMA: 
MAVERICK MODIGLIANI
De documentaire film ‘Maverick Modigliani’ die wordt uitge-

bracht ter gelegenheid van de viering van de 100e verjaardag 

van Modigliani’s dood, verkent het leven en werk van Amedeo 

Modigliani (1884-1920). Een avant-gardistisch schilder die 

een klassieke hedendaagse kunstenaar werd, geliefd over 

de hele wereld. Deze film is onderdeel van het programma 

ARTS IN CINEMA

.

90 min. Regie Valeria Parisi Vanaf 8 oktober
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QT8: THE FIRST EIGHT 
Een heerlijke, glorieuze, opwindende film over de excep-

tionele filmmaker Quentin Tarantino en zijn eerste acht 

films. Vol bewondering vertellen vaste acteurs als Samuel L. 

Jackson, Christopher Waltz en anderen over de eigenzinnige 

werkwijze van Tarantino, over hoe beroemde scènes tot 

stand kwamen, hoe liefdevol hij omgaat met zijn acteurs 

en actrices en hoe alles met alles verbonden is in zijn films.

Verenigde Staten 2019 101 min. Regie Tara 

Wood Met Zoë Bell, Bruce Dern, Jamie Foxx e.v.a. 

4gat Vanaf 1 oktober

DE DICK MAAS METHODE
Dick Maas is één van de meest succesvolle regisseurs van Ne-

derland. Wie is die man achter ‘Flodder’, ‘Amsterdamned’ en 

‘De Lift’ nou echt? Aan de hand van nooit eerder vertoonde 

beelden, is het de jonge filmmaker Jeffrey de Vore gelukt 

om het verhaal van Dick Maas te vertellen in de grappige 

en onthullende documentaire ‘De Dick Maas Methode’. 

Nederland 2020 96 min. Regie Jeffrey De Vore 

Vanaf 1 oktober

HE DREAMS OF GIANTS
Dertig jaar lang had Terry Gilliam de grootste moeite om een 

verfilming van het verhaal van Don Quichot te maken. Eén 

van zijn pogingen mislukte grandioos, wat opgetekend werd 

in de documentaire ‘Lost in La Mancha’ van Keith Fulton en 

Louis Pepe uit 2002. Gilliam gaf echter nooit op en de docu-

mentairemakers ook niet. ‘He Dreams of Giants’ toont het 

hoogtepunt van al hun inspanningen. 

Verenigd Koninkrijk 2019 85 min. Regie Keith Fulton, 

Louis Pepe Engels gesproken, niet ondertiteld  

Te zien op 1 november

QUEEN OF HEARTS: AUDREY FLACK
De Amerikaanse kunstenaar Audrey Flack (New York, 1931): 

één van de meest opmerkelijke vrouwelijke Amerikaanse  

kunstenaars. Opmerkelijk omdat ze altijd een pionier is ge-

weest; als abstract expressionist in de jaren ‘50, als een van de 

belangrijkste vertegenwoordigers van het fotorealisme in de 

jaren ‘70, en nu als de schepper van monumentale sculpturen. 

Regisseurs Deborah Shaffer en Rachel Reichma schilderen een 

portret van haar.

Verenigde Staten 2019 75 min. Regie Deborah 

Shaffer, Rachel Reichman Engels gesproken, niet 

ondertiteld Te zien op 4 oktober

CRACKING
THE FRAME
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STEVIE NICKS,  
24 KARAT GOLD
De Amerikaanse zangeres Stevie Nicks is de eerste vrouw die 

tweemaal is opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame; met 

Fleetwood Mac (1998) en als solo artiest (2019). Op 21 en 25 

oktober brengt Rock & Roll Hall of Fame dit icoon en haar 

legendarische muziek naar het grote doek. Met een setlist 

van publieksfavorieten en bijzondere pareltjes uit Stevie’s 

veelomvattende oeuvre.

 

2020 141 min. Regie Joe Thomas  

Met Stevie Nicks, Tom Petty, Prince, Lindsey Buckingham  

Te zien op 21 en 25 oktober

CHILI
Deze prachtige en intrigerende film neemt je mee naar de 

ongelooflijke natuur van Chili. Een land met een ongekende 

rijkdom aan dieren en planten. De langwerpige vorm van het 

land met 6500 kilometer kustlijn is een gebied van uitersten. 

Van de winderige kustlijn van de Pacifische kust in het westen, 

de hete Atacama woestijn, het ruige Andesgebergte tot het 

einde van de wereld in Tierra del Fuego. Deze film wordt uit-

gebracht in de reeks WFFR on tour. Prijswinnende natuurfilms 

op het grote doek.

Chili 2019 52 min. Regie Rene Arenada 1  
Vanaf 24 september

INTO THE JUNGLE
Een pasgetrouwd Australisch stel vertrekt naar de jungle van 

Papoea-Nieuw-Guinea met een op het eerste gezicht onmo-

gelijke opgave. Jim en Jean Thomas willen de inheemse bevol-

king ervan overtuigen niet meer te jagen op de tenkile - een 

boomkangoeroe - die van oudsher door de bevolking wordt 

gegeten maar nu op de rand van uitsterven staat. Deze film 

wordt uitgebracht in de reeks WFFR on tour. Prijswinnende 

natuurfilms op het grote doek.

Australië 2018 90 min. Regie Mark Hanlin  

Met bijdragen van Sir David Attenborough, Jane 

Goodall en Tim Flannery Vanaf 22 oktober

FILM & NATUUR
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ZONDAG 25 OKTOBER
ONTBIJT & FILM

Wat is een fascist? Was het fascisme een eenmalig historisch 

verschijnsel of is het iets van alle tijden, een bepaalde menta-

liteit, het rotzakje in de mens? ‘Allen Tegen Allen’ onderzoekt 

deze vraag die historici nog altijd bezighoudt aan de hand van 

het vooroorlogse fascisme in Nederland. Jarenlange research 

leverde veel nooit eerder vertoond archiefmateriaal. Deels 

ALLEN TEGEN ALLEN
geschiedenis, deels essay, schetst de film een mechanisme 

waarin nationalistische gevoelens kunnen radicaliseren.

Nederland 2019 104 min. Regie Luuk Bouwman 

3td  

Dinsdag 13 oktober 20.15 uur inclusief nagesprek

met 
voorpremière:
THE 
SINGING 
CLUB

met 
voorpremière:
BLACKBIRD

Ook in oktober is het weer tijd voor Ontbijt & Film! 

Onze buren Presto Coffee & More zorgen voor het heerlijke 

ontbijtje en wij zorgen voor een mooie film. Beter kan de 

zondag niet beginnen! Met deze maand maar liefst twee 

voorpremières. 

Voor deze voorstellingen zijn alleen kaartjes inclusief ontbijt 

te koop. Reserveren is niet mogelijk. Kaarten kunnen online 

of aan de kassa gekocht worden.

‘The Singing Club’ is een komisch drama van regisseur 

Peter Cattaneo (The Full Monty) over vriendschap, familie 

en de kracht van muziek. De feelgood-film van het jaar! 

Het ontbijt voor The Singing Club wordt geserveerd in het 

filmtheater vanaf 10.00 uur. De film start om 11.00 uur.

In ‘Blackbird’ nodigt een terminaal zieke moeder haar fami-

lie uit voor een laatste bijeenkomst. Aanvankelijk hebben de  

familieleden aanvaard dat hun moeder wenst te sterven 

voordat haar ziekte erger wordt. Gaandeweg beginnen de 

spanningen toch hoger op te lopen… 

Let op: Het ontbijt voor ‘Blackbird’ wordt geserveerd bij 

Presto Coffee & More, Herenstraat 20, vanaf 10.30 uur. De 

film start in het filmtheater om 11.30 uur. Presto is slechts 

één minuutje lopen vanaf het filmtheater en we garanderen 

dat je op tijd in de zaal zit! more&
PRESTO
Coffee

ON TOUR
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Na een succesvolle internationale tour met haar dansgezelschap, 

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 1 Vanaf 29 oktober

Abatutu, de bekendste filmkat van Nederland, heeft zijn eigen 

film gemaakt. Met de hulp van vele andere katten heeft Aba-

tutu de grappigste en liefste kattenvideo’s verzameld. Abatutu 

voorziet de filmpjes van commentaar. Ook geeft Abatutu een 

inkijkje in zijn leven als BK-er; Bekende Kat. ‘Poeslief’ is een 

ode aan de kat en is een plezier om naar te kijken voor alle 

grote en kleine kattenliefhebbers!

Nederland 2020 60 min. Regie Mark Verkerk  

Met de stem van Nicolette Kluijver 1  
Te zien op Werelddierendag 4 oktober

Een magisch-realistisch en liefdevol familieverhaal uit Curaçao. 

De elfjarige Kenza woont samen met haar vader Ouira en 

opa Weljo op een autosloperij. De twee mannen zijn elkaars 

tegenpolen: Ouira is een kordate, rationele politieagent, terwijl 

Weljo zich identificeert met de oorspronkelijke bewoners en 

de spiritualiteit van het eiland. De eigenzinnige Kenza zoekt 

haar eigen weg tussen de twee uitersten.

Nederland 2020 86 min. Regie Eché Janga Met Everon 

Jackson Hooi 9at Vanaf 1 oktober

Vandaag is het Lara’s zestigste verjaardag en de dag waarop 

haar zoon Viktor een pianorecital zal geven met een eigen 

compositie. Hij is echter het huis en zijn veeleisende moeder 

ontvlucht en laat ook die dag niets van zich horen. Haar po-

gingen tot contact worden tegengewerkt door familieleden 

die haar duidelijk maken dat ze Viktor met rust moet laten. 

Uit wanhoop koopt ze de laatste concertkaarten op en deelt 

die uit aan oude bekenden. Het wordt een dag en avond 

vol bijzondere ontmoetingen en verrassingen. ‘Lara’ is een 

aangrijpend maar ook een genuanceerd verhaal over een 

veeleisende moeder.

Duitsland 2019 98 min Regie Jan Ole Gerster Met 

Corinna Harfouch, Tom Schilling 1 Vanaf 1 oktober

LARA

HOPE

POESLIEF

BULADÓ
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See all you can see met:

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

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

24/7 de beste films 
vanaf je eigen bank.
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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

Abonnee worden 
van onze Filmkrant?

Woon je binnen Hilversum 
dan is deze service gratis.

Voor abonnees buiten Hilversum
 vragen we een bijdrage van € 12,-.

Mail je adres naar: 
info@filmtheaterhilversum.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


