HET PROGRAMMA VAN
SEPTEMBER 2020

EFFACER L’HISTORIQUE

Komisch drama waarin drie buren de extreme nadelen van ons
digitale tijdperk ervaren en de strijd aangaan met belangrijke
internetreuzen. Een eigenzinnige satire over de kosten die we
betalen voor onze online wereld met 24/7 toegang tot kattenfilmpjes. Winnaar van de Zilveren Beer tijdens het Internationaal
Filmfestival van Berlijn, 2020.
Frankrijk, België 2020 105 min. Regie Benoît Delépine,
Gustave Kervern Met Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero 9at Vanaf 24 september

THE PERSONAL
HISTORY OF
DAVID COPPERFIELD
Als de jonge David Copperfield (Dev Patel) door zijn stiefvader
uit huis wordt gezet, belandt David van het ene avontuur in het
andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het
Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante tante Betsy (Tilda
Swinton). Naar de wereldberoemde roman van Charles Dickens.
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten 2019
116 min. Regie Armando Lannucci Met Dev Patel, Hugh
Laurie, Tilda Swinton 9a Vanaf 17 september

HELMUT NEWTON: THE BAD
Hij was één van de meest iconische fotografen van de 20e eeuw: AND THE
Helmut Newton. Deze documentaire blikt terug op zijn leven BEAUTIFUL
van zijn kinderjaren in het onbegrensde Berlijn tot zijn artistieke
hoogtijdagen in Frankrijk. Naast de prachtige foto’s van Helmut
Newton, wordt de documentaire afgewisseld met intieme interviews met o.a. Grace Jones, Isabella Rossellini en weduwe June
Newton over zijn leven en erfenis aan de fotografie
.
Verenigde Staten 2020 93 min. Regie Gero von Boehm
Met Helmut Newton e.a. Vanaf 10 september

Het Nederlands
Film Festival komt
naar Hilversum!

Beeld uit: BULADÓ

De zomervakantie is achter de rug, maar niet getreurd: ook in
september staat er een mooi programma klaar. Zo komt het
Nederlands Film Festival dit jaar naar je toe! Het NFF presenteert
dit jaar namelijk landelijk een unieke selectie van acht festivalpremières in filmtheaters en bioscopen, die gelijktijdig met de
premières op het festival plaatsvinden. Op het programma staan
onder meer de speelfilm ‘Buiten is het Feest’, de verfilming van
‘I.M.’ van Connie Palmen en natuurlijk ook openingsfilm ‘Buladó’.
Daarnaast staan er weer mooie specials op het programma, zoals
Ontbijt & Film, Movies that Matter on Tour, Arts in Cinema en ook start
het nieuwe seizoen van de Filmclub in september!

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.
Hopelijk zien we je snel!

Beeld uit: I.M.

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

CUNNINGHAM (3D)
2019 markeert het honderdste geboortejaar van de legendarische Amerikaanse choreograaf Merce Cunningham. Deze poëtische documentaire leidt
je langs Cunninghams carrière met dertig jaar durf
en ontdekking (1944–1972), van zijn begintijd als
onsuccesvolle danser in het naoorlogse New
York tot zijn doorbraak als een van de
meest visionaire en invloedrijke choreografen ter wereld. In 3D combineert
de film de filosofie en het levensverhaal van
Cunningham tot een oogstrelende tocht door
het creatieve brein van een topchoreograaf.
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk
2019 93 min. Regie Alla Kovgan Met Merce
Cunningham (zichzelf) 1 Vanaf 3 september
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DEUX

Buurvrouwen Madeleine (Martine Chevallier)
en Nina (Barbara Sukowa, Hannah Arendt,
Romance & Cigarettes) zijn al tientallen jaren
elkaars grote liefde. Maar niemand weet dat
deze vrouwen meer delen dan hun trappenhuis.
Hun grootste 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

SHIRLEY

Een jong stel besluit in te trekken bij schrijfster
Shirley Jackson en haar echtgenoot Stanley Hyman. Ze hopen hiermee het roer om te gooien
en een nieuw leven te beginnen. Al snel komen
ze erachter dat er vreemde dingen gebeuren na
hun intrekking, resulterend tot inspiratie voor
Shirley’s nieuwe boek.
Verenigde Staten 2020 107 min. Regie
Josephine Decker Met Elisabeth Moss,
Michael Stuhlbarg 3sa
Vanaf 17 september

BARN

Tijdens de pauze leidt een ruzietje tussen twee
klasgenoten tot de dood van de 13-jarige Jamie.
Wat was de oorzaak en waarom schoot het
toezicht tekort? Beschuldigingen, speculaties en
conflicterende emoties bemoeilijken het verwerkingsproces van deze tragische gebeurtenis...
Een indringende geconstrueerde film over de
dramatische nasleep van een ongeval op een
school in Oslo.
Noorwegen, Zweden 2019 157 min.
Regie Dag Johan Haugerud Met Hans Olav
Brenner, Jan Gunnar Røise 2g
Vanaf 10 september
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DOCUMENTAIRES
DAVID ATTENBOROUGH:
A LIFE ON OUR PLANET

Eén man heeft meer van de natuur op aarde gezien dan wie dan ook:
David Attenborough. Deze unieke documentairefilm vormt het bewijs
daarvan. Op zijn 93e heeft Attenborough alle continenten op aarde
bezocht, de ruigste plekken van onze planeet verkend en alles wat leeft
in de natuur, in al zijn diversiteit en wonderbaarlijkheid vastgelegd. Nu
staat hij voor het eerst stil bij de beslissende momenten in zijn leven als
bioloog, en bij de verwoestende veranderingen die hij heeft gezien.
Verenigd Koninkrijk 2020 140 min. Regie Keith Scholey
Met David Attenborough 9a Te zien op 28 september

A NIGHT AT THE LOUVRE,
LEONARDO DA VINCI

Ter nagedachtenis aan zijn 500e sterfdatum organiseerde het Louvre een
grootse expositie over Leonardo da Vinci. 10 jaar is er aan de tentoonstelling gewerkt en met meer dan 1 miljoen bezoekers de best bezochte
expositie van het najaar van 2019. De documentaire ‘A Night at The
Louvre, Leonardo da Vinci’ geeft de unieke mogelijkheid om Da Vinci’s
mooiste werken van dichtbij te zien. De exclusieve opnamen stonden
onder regie van het Louvre zelf.
Frankrijk 2019 90 min. Regie Pierre-Hubert Martin 1
Vanaf 16 september

ARTS IN CINEMA:
FRIDA KAHLO

Icoon. Revolutionair. De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo (1907-1954)
wordt geroemd om haar levenslust en legendarische stijl. In september
neemt ARTS IN CINEMA ons mee op een boeiende ontdekkingsreis
in de geest van misschien wel ’s werelds meest favoriete vrouwelijke
kunstenaar van de 20e eeuw.
Verenigd Koninkrijk 2019 90 min. Regie Ali Ray
Vanaf 10 september
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Maandelijks een exclusieve, besloten
voorpremière van een gloednieuwe,
bijzondere film die nog niet eerder
te zien was!
Speciaal voor onze Filmclubleden openen
we – geheel buiten ons reguliere programma om – van september t/m april op
vier ochtenden onze deuren. Op vrijdag-,
maandag-, dinsdag- en woensdagochtend kunnen Filmclubleden eerder dan
de rest van Nederland alvast genieten
van opvallende, nieuwe films. Films om
te bewonderen, om over na te denken
en om met elkaar over van gedachten
te wisselen.
Daarmee is onze Filmclub niet alleen een
perfecte manier om je onder te laten
dompelen in de wondere wereld van de
cinema, ook is het de perfecte plek om
andere filmliefhebbers te ontmoeten.
Onder het genot van een drankje kunt u
na afloop gezellig napraten in onze foyer.

FILMCLUB
FILMTHEATER
HILVERSUM

het 17e seizoen

Er zijn vier lidmaatschapsopties:
•Filmclubabonnement vrijdagochtend
•Filmclubabonnement maandagochtend
•Filmclubabonnement dinsdagochtend
•Filmclubabonnement woensdagochtend
Een abonnement voor de Filmclub van het nieuwe seizoen acht voorpremières van september 2020 t/m april 2021 - kost
slechts € 70,- (€ 8,75 per voorpremière). Een abonnement
aanschaffen kan via onze website of aan de kassa, maar wees
er snel bij! Vol = vol.
Meer informatie of lid worden?
Kijk op onze website
www.filmtheaterhilversum.nl/filmclub

Beeld uit: The Singing Club (Imagine)
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ONTBIJT & FILM
In samenwerking met onze buren Presto Coffee & More organiseren we maandelijks een filmontbijt! Een heerlijk ontbijtje
met daarna een voorpremière. Beter kan de zondag niet beginnen! Het ontbijt staat klaar vanaf 10.00 uur en de film start
om 11.00 uur. Met deze maand de heerlijke komedie ‘Effacer
l’historique’, over drie buren die geconfronteerd worden met
de invloed van social media op hun leven.

ZONDAG 20 SEPT 10.00 UUR

EFFACER
L’HISTORIQUE

Let op: voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief
ontbijt te koop en reserveren is niet mogelijk. Kaarten kunnen
online of aan de kassa gekocht worden.

ON TOUR
In het adembenemende berglandschap van Koerdisch Irak
zoekt Sidik naar een panter, die al 25 jaar niet in het gebied
is gesignaleerd. Hij hoopt dat met de vondst van de panter
het gebied tot nationaal reservaat wordt verklaard, waarmee
oorlogen en conflicten tot de verleden tijd zullen behoren. Voor
hem staat de vondst van de panter voor leven, wedergeboorte
en de hoop op vrede.

SEPTEMBER

SIDIK
EN
DE
PANTER

Nederland 2019 83 min. Regie Reber Dosky 1
Dinsdag 8 september 20.15 uur inclusief nagesprek

Wat is een fascist? Was het fascisme een eenmalig historisch
verschijnsel of is het iets van alle tijden, een bepaalde mentaliteit, 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
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
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OKTOBER

ALLEN
TEGEN
ALLEN

HILVERSUM IN GESPREK
Dinsdag 22 september

Met Oek de Jong
Schrijver Oek de Jong (67) is op dinsdag 22 september te gast bij
Hilversum in Gesprek. Zijn meest recente roman ‘Zwarte Schuur’
staat al weer maanden op de bestsellerlijst.
Hij debuteerde in 1975, maar brak echt door in 1979 met ‘Opwaaiende zomerjurken’. In 1985 boekte hij een tweede succes
met ‘Cirkel in het gras’. Door een depressie kon hij jarenlang niet
schrijven, maar in 1993 publiceerde hij ‘De inktvis', bestaande uit
twee novellen. In 2002 kwam hij terug met de
roman ‘Hokwerda’s kind’ en in 2012 verscheen
het veelgeprezen ‘Pier en oceaan’. Isolement en
de wens om dat te doorbreken is een terugkerend
thema in zijn werk. ‘Zwarte schuur’ grijpt terug
op de dreiging die De Jong als jongetje op Zuid
Beveland voelde. Zoals hij zelf zegt: ”Elk boek is
uiteindelijk een afdaling in het onderbewuste,
een peiling van wat er spookt in je black box”.
©Annaleen Louwes

Programma
19.30-20.30 uur
Journaliste Cisca Dresselhuys interviewt Oek de Jong.
20.30-21.00 uur
Pauze en gelegenheid om Oek de Jongs boek te kopen
en laten signeren.
21.00 uur
Vertoning van zijn keuzefilm: ‘Otto e mezzo’ van Federico Fellini.

OTTO E MEZZO (8 ½)
Filmregisseur Guido (Marcello Mastroianni) heeft net
een grote filmhit achter de rug. Hij trekt zich terug om
bij te komen, maar daar komt niets van terecht: zijn
producent blijft hem lastig vallen en ook zijn vrouw en
minnares eisen aandacht. Terwijl Guido worstelt met
zijn ‘regisseursblok’ verliest hij zich in herinneringen
en fantasieën.
Italië 1963 138 min. Regie Federico Fellini
Met Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia
Cardinale, Sandra Milo en Barbara Steele 9at
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NEDERLANDS FILMF
Het Nederlands Film Festival komt dit jaar
vanuit Utrecht naar je toe! Van 25 september
t/m 3 oktober kun je de 40e editie van het NFF
ook bij ons in de zaal meebeleven.

VR

25

SEPT

21.00 uur

BULADÓ

ZA

26

SEPT

21.00 uur

KOM HIER DAT IK U KUS

De elfjarige Kenza woont samen met haar vader Ouira
en opa Weljo op een autosloperij op Curaçao. 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 weg tussen de
twee uitersten. Een liefdevol familieverhaal.

Mona is negen jaar oud als haar moeder komt te overlijden.
We zien hoe Mona zich als kind, twintiger en dertiger
een weg door het leven baant. Ze doet altijd haar best
om iedereen om haar heen gelukkig te maken. Maar de
volwassen Mona beseft dat ze het heft in eigen handen
moet nemen om uiteindelijk zelf gelukkig te zijn. Naar het
boek van Griet op de Beeck.

Nederland 2020 83 min. Regie Eché Janga Met Tara
Richards, Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy 1

Nederland, België 2020 90 min. Regie Sabine
Lubbe Bakker, Niels van Koevorden Met Tanya
Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir

MA

28

SEPT

21.00 uur

BUITEN IS HET FEEST
De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na
de onverwachte dood van haar zus. Om haar te beschermen
tegen haar biologische vader Kees, die de voogdij eist,
moet Sonne voor de rechter haar schaamtevolle verleden
delen. Met de terugkeer van Kees in haar leven worden de
geheimen uit Sonne’s jeugd langzaam opgerakeld.
Nederland 2020 95 min. Regie Jelle Nesna Met
Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits, Pleun
Nijhuis 3ga
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Het NFF presenteert dit jaar namelijk landelijk een unieke selectie van acht festivalpremières in filmtheaters en
bioscopen, die gelijktijdig met de première op het festival
plaatsvinden. De kaartverkoop is nu gestart!

DI

29

SEPT

21.00 uur

MARIONETTE
Kinderpsychiater Marianne (Thekla Reuten) verliest haar
grip op de realiteit als de 10-jarige patiënt Manny beweert
dat hij haar toekomst kan sturen. Zo suggereert hij dat er
een pistool in haar la ligt, maar ‘alleen als je kijkt’. Als Marianne kijkt ligt het pistool er daadwerkelijk... Kan Manny
inderdaad de werkelijkheid controleren? Kan hij de toekomst
beïnvloeden of ziet hij alleen de toekomst?
Nederland 2020 111 min. Regie Elbert van Strien
Met Thekla Reuten, Elijah Wol 13at

MFESTIVAL
Meer weten over NFF 2020?
Ga naar filmfestival.nl en verheug je op de feestelijke
jubileumeditie van het festival.

ZO

27

SEPT

15.00 uur

I.M.

Premières
25 september
t/m 1 oktober
ZO

27

SEPT

21.00 uur

DE DICK MAAS METHODE

In ‘I.M.’ wordt de vroegwijze, provinciale, stoere schrijfster Connie Palmen (36) voor het eerst echt verliefd. Op
de gekneusde, maar briljante en grappige, beroemde en
intellectuele journalist en schrijver Ischa Meijer (47) die
zichzelf voor het eerst overgeeft aan de liefde. Een heftige,
romantische, weerbarstige en publieke liefdesrelatie. En
dan gaat Ischa plotseling dood.

Dick Maas is één van de meest succesvolle regisseurs van
Nederland. 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 4x 50 min. Regie Michiel van Erp
Met Ramsey Nasr, Wende Snijders

Nederland 2020 96 min. Regie Jeffrey De Vore

WO

30

SEPT

21.00 uur

DE VOGELWACHTER
Een oude man (Freek de Jonge) leeft al bijna een halve
eeuw moederziel alleen op een eilandje vol vogels midden
op de oceaan. Op een dag krijgt hij bericht dat zijn post
wordt opgeheven. Aan zijn gelukkige bestaan in en met
de natuur komt abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter te gaan en trekt op geheel eigen
wijze ten strijde.
Nederland 2020 90 min. Regie Threes Anna Met
Freek de Jonge, Sophie van Winden 1

DO

1

OKT

21.00 uur

LA ÚLTIMA PRIMAVERA
In een sloppenwijk vlakbij Madrid worden bewoners gedwongen om hun zelfgebouwde huizen te verlaten omdat
het land waarop ze wonen verkocht is. Terwijl dit proces
zich langzaam ontvouwt, worstelen de verschillende leden
van de Spaanse familie Gabarre-Mendoza elk op hun eigen
manier met hun leven in transitie.
Nederland, Spanje 2020 77 min. Regie Isabel
Lamberti Met David Gabarre Jiménez, Agustina
Mendoza Gabarre, David Gabarre Mendoza 1
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MISBEHAVIOUR

Londen, 1970. De net opgerichte Women’s Liberation Movement ziet de Miss World-verkiezing als een vernedering van
vrouwen. Zij besluiten daarom om de live tv-show – met meer
dan 100 miljoen kijkers wereldwijd – te verstoren en schrijven
daarmee geschiedenis. Met in de hoofdrol o.a. Keira Knightley
(‘Atonement’).

ÖNDÖG

De Mongoolse steppe speelt een belangrijke rol in de film
‘Öndög’. In een uitgedroogd graslandschap wordt een
overleden vrouw gevonden. Een jonge politieagent moet
het lichaam bewaken en vindt gezelschap in een herderin
met een kameel. Die ontmoeting verandert al snel haar
leven. Met zijn betoverende landschapsfotografie, zijn
etnografische details en zijn memorabele no-nonsense
heldin, laat de film een diepe indruk achter.
Mongolië 2019 100 min. Regie Quan›an Wang Met
Aorigeletu, Gangtemuer Arild, Dulamjav Enkhtaivan
9a Vanaf 27 augustus
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Verenigd Koninkrijk 2020 107 min. Regie Philippa
Lowthorpe Met Keira Knightley, Rhys Ifans, Jessie
Buckley 1t Vanaf 27 augustus

ONCE WERE
BROTHERS

Vol muziek en begeleid door enthousiaste fans als Bruce
Springsteen, Martin Scorsese, Eric Clapton, Taj Mahal en
Van Morrison vertelt Robbie Robertson van ‘The Band’
het buitengewone en per definitie gekleurde verhaal van
de opkomst en ondergang van de legendarische muziekgroep uit de jaren ‘60.
Canada, Verenigde Staten 2019 100 min.
Regie Daniel Roher Met Bruce Springsteen, Bob Dylan,
Eric Clapton e.v.a. 3h Vanaf 20 augustus

FILM & NATUUR

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. Onderdeel van WFFR On Tour 2020.
.
Chili 2019 52 min. Regie Rene Arenada 1
Vanaf 24 september

LIVING IN THE
FUTURE’S PAST

In ‘Living in the Future’s Past’ vertelt Big Lebowski-legende
Jeff Bridges een indringend verhaal over de mens en haar
huidige grote ecologische uitdagingen. Bridges gaat in gesprek met prominente wetenschappers, auteurs en filosofen
over fascinerende onderwerpen als evolutie, klimaatveranderingen, duistere ecologie en wat sommigen het einde van
de natuur noemen. Onderdeel van WFFR On Tour 2020.
.
Verenigde Staten 2018 84 min. Regie Susan Kucera
Met Jeff Bridges 1 Vanaf 27 augustus

KINDER- EN FAMILIEFILMS

DE ELFKINS EEN KLEIN
BAKFESTIJN

Al tweehonderd jaar leven de Elfkins onder de
grond, ver weg van de grotemensenwereld.
Tot op een dag het opgewekte Elfkin-meisje
Helvi behoefte heeft aan meer ruimte om zich
heen en besluit op avontuur te gaan. Samen
met haar vrienden, de Elfkin-jongens Kipp en
Butz, trekt ze naar de bovengrondse wereld
waar ze tussen de grote mensen op zoek gaat
naar haar unieke Elfkin-talent.
Duitsland 2020 78 min. Regie Ute
von Münchow-Pohl Met de stemmen
van Pip Pellens, Buddy Vedder, Wim
Opbrouck 2ga
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ÉTÉ 85

Normandië, ‘85. De zomervakantie is net van start
gegaan als de 16-jarige Alexis na het kapseizen
van zijn zeilbootje wordt gered door David. Het is
de start van bijzondere vriendschap. David is een
droom van een vriend en de jongens hebben samen
de tijd van hun leven. Maar zal de droom langer
duren dan deze zomer?
Frankrijk 2020 100 min. Regie François Ozon
Met Melvil Poupaud, Valeria Bruni Tedeschi
3ah Vanaf 3 september

De dakloze jongeren Yousef, Chloe en Lorenzo hebben in hun jonge levens al flink wat te verduren gehad. Alle drie willen ze niets liever dan ontsnappen
aan hun situatie. Door een toevallige ontmoeting
vertrekken ze gezamenlijk naar Zuid-Europa. Ondanks de verschillende problemen waar ze individueel mee kampen, vinden ze tijdens deze reis
onverwacht vertrouwen en geborgenheid bij elkaar.
Nederland 2020 85 min. Regie Mees
Peijnenburg Met Jonas Smulders, Tamar van
Waning, Bilal El Mehdi Wahib 3gasth
Vanaf 3 september

PARADISE DRIFTERS
BABYTEETH

Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid wanneer hun 16-jarige dochter Milla ernstig
ziek blijkt. Met niets meer te verliezen stort Milla zich
op het leven, maar haar ouders zijn in shock door
de komst van haar nieuwe vriendje. Toch gooien
ze alle pedagogische strategieën overboord om
hun dochter gelukkig te zien, maar hoe ver ga je
voor de liefde?
Australië 2019 120 min. Regie Shannon
Murphy Met Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn
3ath Vanaf 27 augustus
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ATLANTIS

Het is 2025 en de Oekraïne-Rusland oorlog is ten einde.
Ex-soldaat Sergey is mentaal beschadigd door het geweld,
maar probeert de draad weer op te pakken. Hij vindt een
nieuwe baan en meldt zich aan als vrijwilliger bij Black Tulip,
een organisatie die de lichamen van omgekomen soldaten
opspoort om hen een waardige begrafenis te geven. Het werk

WHITE RIOT

Het zijn huiveringwekkende beelden; aanhangers van het
National Front, getooid met nazisymbolen, die massaal
door de straten marcheren. Echter ook een tegenbeweging
komt van de grond. In de indrukwekkende documentaire ‘White Riot’ zien we hoe eind jaren ‘70 een groepje
muziekliefhebbers samen met The Clash en andere toppunk bands de grootse antiracismebeweging van GrootBrittannië creëren. De film staat symbool voor hoe muziek
de wereld verandert.
Verenigd Koninkrijk 2019 80 min. Regie Rubika
Shah Met Red Saunders, Dennis Bovell, Mykaell Riley
Vanaf 17 september

is afschuwelijk, maar biedt hem een zekere rust en verlossing.
Een monumentaal en indringend epos.
Oekraïne 2019 106 min. Regie Valentyn Vasyanovych
Met Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak
3ags Vanaf 17 september

EL PRINCIPE

Chili, 1970. Tijdens een dronken bui steekt Jaime zijn beste
vriend dood. Veroordeeld maakt hij al snel kennis met de
mores van het gevangeniswezen. Hij komt onder bescherming van “The Stallion”, een oudere en gerespecteerde
man die alle informele regels in de gevangenis bepaalt.
Binnen de tralies leert hij alles over loyaliteit en ‘zwarte
liefde’, zoals het in de gevangenis wordt genoemd...
Deze film is onderdeel van de Gay Film Night.
Chili, Argentinië 2019 96 min. Regie Sebastian
Muñoz Met Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado,
Gastón Pauls 4gst Te zien op 21 september
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WORDT VERWACHT
AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES
In 1948 kreeg Charles Aznavour zijn eerste filmcamera van
Edith Piaf. Vanaf dat moment schiet hij vele rollen vol en vormt
het filmmateriaal zijn persoonlijke dagboek. Hij filmt altijd en
overal; plaatsen waar hij optreedt, momenten met zijn vrienden en liefdes, en de narigheid die hij meemaakt. 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 1 Met Edith Piaf, Maurice Biraud

CORPUS CHRISTI
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
geestelijke 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, Oscargenomineerde drama is gebaseerd op echte
gebeurtenissen
.
Polen 2019 115 min. Regie Jan Komasa Met Eliza
Rycembel, Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczn

4gth

MADE IN ITALY
Het hartverwarmende ‘Made in Italy’ vertelt het verhaal 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 hebben 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
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UN FILS

Tunesië, zomer van 2011. Fares en Meriem beleven gelukkige
dagen met Aziz, hun 11-jarige zoon. Tijdens een verblijf in het
zuiden van het land, verandert een gebeurtenis voor altijd hun
leven. Wat volgt is een race tegen de klok, waarbij Fares en
Meriem geconfronteerd worden met tegenstrijdige emoties
en moeilijke keuzes. In een serie wendingen legt het verhaal
op ingenieuze wijze de realiteit van de huidige Tunesische
samenleving bloot. Op het Internationaal Film Festival van
Rotterdam (IFFR) werd de film omarmd door het publiek.
Tunesië, 2019 95 min. Regie Mehdi Barsaoui Met Sami
Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri 3adt
Vanaf 10 september

ONE MAN AND
HIS SHOES

Een meeslepende en verbijsterende documentaire over de
ongekend populaire Air Jordan Sneaker. Een schoen die een
grote sociale en culturele betekenis kreeg en door een geniale
marketingstrategie een miljardenomzet bereikte.
Verenigd Koninkrijk 2020 83 min. Met Michael
Jordan, Spike Lee, Dennis Rodman 3atd
Vanaf 27 augustus

OOK TE ZIEN DEZE MAAND

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

See all you can see met:
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Wil jij energie
Wi
besp
besparen
in huis?
Maak een gratis afspraak
Ma
met onze energiecoach
hilverzon.nu/afspraak
hilverzon.nu/afspraak-energiecoach

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

MAATJE

GEZOCHT!

floris

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

catering & traiteur
www.f loriscatering.nl
info@f loriscatering.nl
06 - 45 30 02 98

‘s-Gravelandseweg 46-A | 1211 BT Hilversum

www.deoogkas.nl

0003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje
12-02-20
gezocht_v3.indd
10:26
1

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

47_LF_Adv_Filmtheater_95x50mm_def(outl).indd 1

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

Abonnee worden
onze Filmkrant?

Gelegen aan de centrumring
13-12-12 10:55
van
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

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

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

