SEPTEMBER 2022

Een nieuwe blik
op keizerin Sissi
Juliette Binoche heeft
dat ‘je ne sais quoi’
Een bijzonder
David Bowie programma
inclusief klassiekers!

Een warm welkom voor de herfst
Na een zinderende zomer met een heerlijke reeks buitenvertoningen staat ons een nieuw seizoen vol prachtige films te
wachten. Vanaf september ben ik verantwoordelijk voor het
programma van Filmtheater Hilversum. Deze maand heb ik
met veel plezier een gevarieerd filmaanbod voor jullie samengesteld!
In de komende maanden verwachten we een flink aantal
festivalfavorieten in onze filmzalen. We trappen september af
met ‘Decision to Leave’, een intelligente politiedetective van
Park Chan-Wook die op het Cannes filmfestival de prijs voor
beste regisseur in de wacht sleepte. Wil je liever 92 minuten
op het randje van je stoel zitten? Kom dan kijken naar de Britse
one taker ‘Boiling Point’, waarin een Londense chef maar net
de controle kan houden over zijn restaurant.
Fans van David Bowie opgelet: ‘Moonage Daydream’, een
nieuwe filmische ruimtereis over zijn leven en werk, mag je
echt niet missen. En er is meer: ter ere van deze muziekdocu
vertonen we Bowie-klassiekers die nog zelden te zien zijn:
‘Merry Christmas Mr. Lawrence’, ‘Labyrinth’ en ‘The Hunger’.
Het filmtheater brengt meer dan alleen film en we starten

deze maand ook weer met een nieuw seizoen Hilversum in Gesprek: viroloog Marion Koopmans is te gast voor een uitgebreid
interview. Aansluitend is haar keuzefilm ‘Contagion’ te zien.
Voor liefhebbers van natuurdocumentaires vertonen we
deze maand ‘Wolf’, waarin de terugkeer van de wolf in Nederland onderzocht wordt. Het onthullende The Princess geeft
een inkijk in het leven van Diana Spencer, de ‘people’s princess’.
Tot slot zijn ook de openings- en slotfilm van het Nederlands
Film Festival bij ons te zien. Het kan niet op!
Marloes den Hoed
Programmeur
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CORSAGE
De Sissi-films, nog steeds populair rond
Kerst, stammen uit de jaren ’50. Een tijd
waarin het leven van de keizerin als romantisch sprookje werd neergezet, want
dat was tenslotte de tendens. Inmiddels
weten we wel beter en daarom is Marie
Kreutzer’s ‘Corsage’ een verademing –
zelfs mét alle strakgetrokken korsetten.
‘Corsage’ beslaat diverse gebeurtenissen uit het leven van keizerin Elisabeth
maar is niet per se een biopic te noemen. De film is ook deels kostuumdrama
en Kreutzer (‘The Ground Beneath My
Feet’) neemt het daarom niet al te nauw
met de feitelijke geschiedenis. Het geeft
de regisseur en ook hoofdrolspeelster
Vicky Krieps (‘Phantom Thread’) de
ruimte om een beeld neer te zetten dat
herkenbaar is voor een vrouw anno nu.
De Oostenrijkse keizerin Elizabeth
wordt op de dag van haar veertigste

2

verjaardag tegen wil en dank aan de kant gezet als een ‘oudere’ vrouw. De rusteloze
Sissi, badend in luxe maar ook getergd door eenzaamheid, gaat de strijd aan met
het letterlijke en figuurlijke keurslijf die de keizerlijke rol van haar vergt. Vol overgave
probeert ze een uitweg te vinden uit zowel haar beklemmende korset, als de muren
van het paleis die steeds dichter op haar afkomen.
Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 2022 115 min.
Regie Marie Kreutzer Met Vicky Krieps, Colin Morgan, Raphael von Bargen
4sh Vanaf 15 september

De toewijding van
Juliette Binoche
Na grote successen met titels als ‘The English Patient’ en ‘Chocolat’
kon Juliette Binoche kiezen voor een carrière in blockbusters. Ze bleef
echter trouw aan wereldcinema en neemt graag risico’s als het op
nieuwe regisseurs aankomt. De 58-jarige actrice, artieste en danseres
heeft precies dat je ne sais quoi waardoor je graag naar haar blijft kijken.
Dat kan deze maand extra lang, want ze is in twee nieuwe films te zien!

AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT
Dit is de derde keer dat regisseur Claire Denis en Juliette Binoche samenwerken. Eerder deden ze dit al voor ‘Un Beau Soleil
Interieur’ and ‘High Life’. In ‘Avec Amour et Acharnement’ zijn
Sara (Binoche) en Jean (Vincent Landon) een zeer gelukkig
echtpaar. Dan komt plotseling Sara’s ex François (Grégoire
Colin) terug in haar leven. Een zinderende driehoeksrelatie
begint. Evenals in de vorige projecten die ze samen met Denis
maakte, speelt Juliette een sensuele rol waar ook naaktscènes
bij horen. Vanaf het moment dat ze sexy hoge laarzen droeg
in In ‘Un Beau Soleil Interieur’, voelde ze zich op haar gemak
bij de regisseur. Juliette: “Wanneer Claire Denis vrouwen filmt,
is ze gedreven door verlangen. Ze zoekt de perfecte camera-

hoek op en zorgt dat je op de beste manier gefilmd wordt. Ik
vertrouw haar volkomen.”
Frankrijk, 2022 116 min. Regie Claire Denis
Met Juliette Binoche, Vincent Lindon 4sgt
Vanaf 8 september

ENTRE DEUX
MONDES
Ten tijde van de opnames van deze film leefde Juliette Binoche
zelf ook op een manier in twee werelden. Door het ziektebed van haar vader had Juliette weinig tijd om zich voor te
bereiden op de rol van schrijfster Marianne, die undercover
als schoonmaakster op een boot gaat werken en een verhaal
schrijft over de erbarmelijke omstandigheden van haar collega’s. “Ik verloor mijn vader, ik werd ziek, ik was uitgeput. Net
als de vrouwen die vroeg opstaan, tot laat werken en lange
stukken moesten lopen naar hun werk. Mijn staat heeft me
geholpen bij mijn rol”, beschreef Juliette haar ervaring bij het
maken van de film. ‘Entre Deux Mondes’ is gebaseerd op het
boek en waargebeurde verhaal van journalist en schrijfster
Florence Aubenas. Regisseur Emmanuel Carrère schept een

liefdevol portret van arbeiders die onzichtbaar zijn voor de
samenleving, maar solidariteit bij elkaar vinden.
Frankrijk, 2020 106 min. Regie Emmanuel Carrère
Met Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
4th Vanaf 22 september
www.filmtheaterhilversum.nl
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DAVID BOWIE | EEN
Binnenkort verschijnt ‘Moonage Daydream’, een genre
-overschrijdende documentaire over David Bowie. Een
mooie gelegenheid om terug te kijken op zijn filmcarrière, want kameleon en duizendpoot Bowie heeft
– uiteraard – ook de nodige filmervaring opgedaan.
Dit speciale Bowie-programma bevat vier klassiekers
die voor korte tijd terugkomen op het witte doek.

MOONAGE
DAYDREAM
‘Moonage Daydream’ is een meeslepende documentaire over
David Bowie’s creatieve, spirituele en muzikale reis. Het is een
genre-overschrijdende filmische ervaring gebaseerd op een van
de meest iconische wereldberoemde rocksterren aller tijden.
De film laat zien wat een veelzijdige kunstenaar Bowie was:
natuurlijk met zijn muziek, maar ook met zijn eigen videokunst, schilderijen, theater én de rollen die hij speelde in films.
‘Moonage Daydream’ heeft de volledige goedkeuring van
Bowie’s nabestaanden en bevat veel van zijn beste nummers,
evenals nooit eerder vertoonde concertbeelden. De film werd
geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Brett Morgan,
die eerder ‘Kurt Cobain: Montage of Heck’ maakte.
VS, 2022 140 min. Regie Brett Morgen
Vanaf 15 september
Kaarten voor alle Bowie-films zijn nu te koop!

THE MAN WHO
FELL TO EARTH
Mede dankzij de geweldige vertolking van zijn rol als buitenaards wezen staat ‘The Man Who Fell to Earth’ bekend als een
belangrijke film in het science fiction-genre én als een van de
beste film van regisseur Nicolas Roeg (‘Don’t Look Now’). Alien
Thomas Jerome Newton (Bowie) is naar de aarde afgereisd
om water te halen voor zijn eigen planeet, die ten onder gaat
aan extreme droogte. Hij neemt een menselijke vorm aan en
start een missie om geld te verdienen om een vertrekstation
te bouwen. Dat gaat uiteraard niet zomaar; hij wordt verliefd
op het meisje Mary-Lou en zijn ware identiteit wordt ontdekt.
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UK, 1976 138 min. Regie Nicolas Roeg
Met David Bowie, Rip Torn, Candy Clark 6s

KLEURRIJK REPERTOIRE
THE HUNGER

Vampierenstel Miriam (Catherine Deneuve) en John (David
Bowie) woont in een New Yorks herenhuis en doet zich voor
als een rijk koppel dat klassieke muziekles geeft. John is 200
jaar geleden door Miriam tot vampier gemaakt en hij begint
ouderdomsverschijnselen te krijgen. In een poging zijn eeuwige
jeugd te herstellen, roept John de hulp in van Dr. Sarah Roberts
(Susan Sarandon). Een bloederige driehoeksverhouding is het
gevolg... Dankzij het unieke script en de sterke cast heeft ‘The
Hunger’ een cultstatus gekregen.
UK, US 1983 97 min. Regie Tony Scott Met David
Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon 6sat

MERRY CHRISTMAS
MR. LAWRENCE
De film waar Bowie zelf zijn trots over uitgesproken heeft, is
gebaseerd op de belevenissen van Sir Laurens van der Post
in zijn tijd als Japanse oorlogsgevangene tijdens de Tweede
Wereldoorlog, die hij beschreef in The Seed and the Sower
(1963) en The Night of the New Moon (1970). De twee uur durende film draait om het dagelijkse leven in een kamp op Java,
waar gezagvoerder Yonoi romantische gevoelens ontwikkeld
voor Britse gevangene majoor Jack Celliers (Bowie). Met een
onvergetelijke soundtrack van de Japanse componist Ryuichi
Sakamoto, die tevens een rol in de film heeft.

Japan, UK, NZ 1983 123 min. Regie Nagisa Ôshima
Met David Bowie, Tom Conti, Ryuichi Sakamoto 6gt

LABYRINTH
Jim Henson (‘The Muppets’), George Lucas (‘Star Wars’)
en David Bowie bundelden hun krachten voor de muzikale
fantasiefilm ‘Labyrinth’. Een jonge Jennifer Connelly speelt
Sarah, die haar huilende broertje weg wenst. Hij wordt
vervolgens meegenomen door goblins en Sarah moet haar
weg zien te zoeken in een gigantisch magisch labyrint. In
het midden daarvan woont goblinkoning Jareth (Bowie), die
het Sarah onmogelijk probeert te maken om haar broertje
te redden. Bowie is helemaal in zijn element als de excentrieke goblinkoning. Ook nam hij vijf nummers op voor de
soundtrack van de film. Een dubbele dosis Bowie-beleving!

UK, US 1986 101 min. Regie Jim Henson
Met Jennifer Connelly, David Bowi 4a
www.filmtheaterhilversum.nl
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Documentaires
THE
PRINCESS
Op 31 augustus 1997 – dit jaar precies 25
jaar geleden – veroorzaakte de dood van
prinses Diana een publieke uitbarsting
van rouw zoals Engeland niet eerder
meemaakte. Iedereen weet “alles” van
prinses Diana; haar leven, haar huwelijk,
haar dood… Juist daarom is het confronterend om de documentaire ‘The
Princess’ te zien. In iets meer dan vijftien
jaar aan bestaand beeldmateriaal zien
we alles van de eerste beelden uit 1981,
toen een schuchtere jonge vrouw verrast
werd door paparazzi in haar voortuin, tot
de hartverscheurende scène waarin haar
jonge kinderen achter de kist aanlopen.
De Britse Oscargenomineerde regisseur Ed Perkins (‘Black Sheep’, ‘Tell Me

Who I Am’) geeft zonder voice-over en uitsluitend aan de hand van archiefbeelden
weer hoe dicht de media op Diana’s huid zat en welke impact dit had op haar leven.
En wat dat zegt over ons, de toeschouwers die de beelden keer op keer willen zien?
VK, 2022 109 min. Regie Ed Perkins 4g Vanaf 1 september

WOLF
Wat begon als het opsporen van een
jonge wolf in het oosten van Duitsland,
werd een meerjarenproject waarbij filmmaker Cees van Kempen en zijn team
het dier volgden tot op de Veluwe, waar
de wolf zich vestigde. Gedurende vier
jaar heeft Van Kempen meer dan vijftig
keer ‘live’ wolven mogen waarnemen.
Soms was het een korte ontmoeting,
als een wolf een bospad overstak. Maar
hij heeft ook een paar keer dagen aaneen een roedel kunnen observeren en
filmen. Vrijwel permanent hebben er
de afgelopen vier jaar zo’n tien bewegingscamera’s in het veld gestaan, die
automatisch opnemen wanneer er beweging is. Daarnaast had het team beschikking over 25 gewone wildcamera’s
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om de bewegingen van de roedel te monitoren. Na flink wat monteren staat er een
prachtige documentaire klaar, die zelfs genomineerd is voor de hoofdprijs van Beste
Film in het Wildlife Film Festival Rotterdam én voor de Animal Behaviour Award.
Nederland, 2021 90 min. Regie Cees van Kempen 2g
Vanaf 15 september

Liefhebbers van documentaires kunnen hun hart ophalen deze met vier compleet verschillende
onderwerpen en indrukwekkende verhalen, rechtstreeks uit het leven gegrepen.

AMIGO
SECRETO
Na bijna drie decennia van democratische stabiliteit flirt Brazilië met het fascisme. Regisseur Maria Augusta Ramos
bekijkt deze gevaarlijke ontwikkeling,
de doorslaggevende rol die de rechterlijke macht in dit proces speelt en hoe
‘lawfare’ – het gebruik van de wet als
wapen tegen politieke tegenstanders
– de democratie over de hele wereld
in gevaar brengt. Drie journalisten van
de krant El País onderzoeken hoe een
anti-corruptie onderzoek door een gewetenloze rechter wordt misbruikt als
instrument van ideologische vervolging
en hoe dit extreem-rechts en Bolsonaro
aan de macht heeft geholpen.

Brazilië, Duitsland, Nederland, 2022 100 min.
Regie Maria Augusta Ramos 1 Vanaf 22 september

M’N
BEESSIE
EN IK
‘M’n Beessie en Ik’ is een vertederend en
tragikomisch portret van een paar kleurrijke baasjes en hun geliefde beestjes.
In een lichtvoetige zoektocht verkent
regisseur Johan Kramer de betekenis
van liefde tussen mens en dier en raakt
daar voorzichtig aan thema’s als eenzaamheid, troost en verlies. Zijn intieme
benadering levert een aantal hartverwarmende en soms absurdistische taferelen
op. Want hoe leuk is het om te leven
met een intelligent varken, eigenzinnige
naaktkatten, een dansende hond, een
spirituele naaktslak of een insta-kat? En
wat zegt dit eigenlijk over onszelf? In een
visuele reis langs doorsnee Nederlandse

huishoudens zien we hoe diverse baasjes hun leven totaal wijden aan hun huisdieren
en zij een onmisbare factor zijn in hun leven.
Nederland, 2022 76 min. Regie Johan Kramer 1 Vanaf 29 september
www.filmtheaterhilversum.nl
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Wereldcinema
DRII
WINTER
De tweede speelfilm van de Zwitserse
regisseur Michael Koch kreeg op het
Filmfestival van Berlijn een speciale vermelding van de Jury van de competitie
films. In een afgelegen bergdorpje in de
Zwitserse Alpen wordt de liefde tussen
de lokale vrouw Anna en buitenstaander Marco op de proef gesteld. Na een
motorongeluk blijkt Marco een hersentumor te hebben. Hoewel een operatie het
onvermijdelijke een tijdje uitstelt, begint
zijn persoonlijkheid te veranderen. Gedurende de wisseling van de seizoenen
en de hardheid van het bestaan, vecht
Anna om een liefde te behouden waarvan ze gelooft dat zelfs de dood die kan
overtreffen. Een bijzonder toegevoegd
element in de film is het gemend zangkoor dat a capella traditionele liederen

zingt waarin commentaar wordt geleverd op het verhaal, net als in de Griekse
koralen. Het koor wordt telkens buiten gesitueerd in de prachtige Zwitserse Alpen.
Zwitserland, 2022 136 min. Regie Michael Koch Met Simon Wisler,
Michèle Brand, Daniela Barmettler 6 Vanaf 1 september

THE LAST
ONES
Als Estlandse inzending voor de Oscars
categorie Beste Buitenlandse Film is dit
uiteraard een must-see te noemen. De
“Noordse Western” van regisseur Veiko
Õunpuu (‘The Temptation of St. Tony’,
‘Free Range’) speelt zich af rondom een
mijn op de prachtige toendra van Lapland. Mijnwerkers hebben het er zwaar
en botsen regelmatig met de baas. Mijnwerker Rupi wordt verscheurd tussen
loyaliteit aan zijn vader, een inheemse
rendierhoeder, en de manipulatieve
eigenaar van de mijn. Die probeert de
hoeder van zijn land te verdrijven om
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de mijn uit te breiden. Ondertussen strijden meerdere mannen in de nederzetting
om de gunst van de aantrekkelijke Riita.
Finland, Estland, 2020 117 min. Regie Veiko Õunpuu Met Tommi Korpela,
Pääru Oja, Laura Barn 6 Vanaf 8 september

Door het grote aanbod van nieuwe films dat elke week uitkomt, verdwijnt de kleine film eerder uit de zalen
dan voorheen. Zonde, want ook deze titels zijn prachtig gemaakt en verdienen hun plek op het grote doek.
Wacht niet te lang om deze mooie verhalen te komen bekijken.

SUNDOWN
In deze psychologische thriller blijkt niets
te zijn wat het lijkt. Neil Bennett, een
vermogende Brit, viert met familieleden een zorgeloze vakantie in een luxe
resort in het Mexicaanse Acapulco. Een
telefoontje verstoort de zonnige idylle.
Er is een sterfgeval in de familie en het
gezelschap moet onmiddellijk terugkeren naar Londen. Maar in plaats van zijn
familie te vergezellen neemt Neil zijn
intrek in een budgethotel, drinkt hij bier
op het strand, ontmoet hij een plaatselijke schone en verzint hij redenen om
zijn terugkeer naar huis uit te stellen.
Wat is Neil van plan? Hoe lang kan hij
wegblijven terwijl zijn familie treurt en
met juridische zaken worstelt? En wat
als de zaken zich van kwaad tot erger
ontwikkelen?
Frankrijk, Mexico, Zweden, 2021 83 min. Regie Michel Franco
Met Tim Roth, Charlotte Gainsbourg 6gt Vanaf 8 september

BEAUTIFUL
BEINGS
In dit coming of age drama ontfermen
Addi en zijn vrienden zich over hun
klasgenoot Balli, die gepest wordt. Het
viertal, ieder met zijn eigen bagage van
hun thuissituatie, verkent samen de weg
naar volwassenheid. Ze schromen niet
voor agressie en geweld, maar ze leren
ook over onderlinge loyaliteit en genegenheid. Als hun gedrag verder escaleert
zoekt Addi naar manieren om hem en
zijn vrienden terug te brengen naar een
veiliger pad. Regisseur Guðmundur Arnar Guðmundsson (‘Heartstone’) vond
een uitzonderlijk goede cast voor zijn
tweede speelfilm.

IJsland, 2022 123 min. Regie Guðmundur Arnar Guðmundsson Met Áskell
Einar Pálmason, Birgir Dagur Bjarkason 5sth Vanaf 29 september
www.filmtheaterhilversum.nl
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Wie heeft het gedaan?
Twee totaal verschillende moordzaken sieren de doeken de komende
maand. Beide verhalen zijn aanraders, elk om hun eigen redenen.

DECISION
TO LEAVE
In dit romantische misdaad-drama onderzoekt de ijverige detective Hae-Joon
(Park Hae-Il) de verdachte dood van
een man die van een berg is gevallen.
Seo-Rae (Tang Wei), de weduwe van de
man, lijkt niet erg rouwig om het verlies.
Hae-Joon heeft zijn bedenkingen, maar
raakt in de ban van deze ongrijpbare
vrouw. Is ze echt zo onschuldig als ze
lijkt, of is Hae-Joon haar volgende prooi?
Decision to Leave heeft een ingenieuze
plot en ziet er schitterend uit. Dat kan
ook niet anders, aangezien de regisseur
Park Chan-Wook is, die eerder ‘Oldboy’
en ‘The Handmaiden’ maakte. Met hu-

mor en melancholie schept Chan-Wook met zijn nieuwe film een romantische,
intrigerende thriller.
Zuid-Korea, 2022 138 min. Regie Park Chan-Wook Met Go Kyung-Pyo,
Tang Wei, Park Hae-Il 4gat Vanaf 1 september

SEE HOW
THEY RUN
De met een complete sterrencast gevulde
komische mysterie ‘See How They Run’ is
gebaseerd op ‘s werelds langstlopende
toneelstuk ooit: ‘The Mousetrap’, dat al
zeventig jaar te zien is. Regisseur Tom
George heeft meerdere tv-series op zijn
naam staan (zoals ‘This Country’) en dit
is zijn eerste lange speelfilm. In West
End, Londen, in de jaren vijftig worden
de plannen voor de verfilming van een
populair toneelstuk abrupt stopgezet
nadat de beoogde regisseur (Adrien
Brody) wordt vermoord. De zaak wordt
onderzocht door de opgebrande inspecteur Stoppard (Sam Rockwell) en de enthousiaste beginneling Constable Stalker
(Saoirse Ronan). Ze belanden in een raad-
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selachtig mysterie dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de glamoureuze, maar
zelfzuchtige theaterwereld en proberen op eigen risico de dader te ontmaskeren.
VS, 2022 98 min. Regie Tom George Met Sam Rockwell, Saoirse Ronan,
Adrien Brody 4gah Vanaf 15 september

HET NFF
KOMT NAAR
HILVERSUM
Op 21 september start het tiendaagse Nederlands
Film Festival. Diverse plekken in Utrecht staan in
het teken van regisseurs, talent, masterclasses en
natuurlijk nieuwe films. De openingsfilm en de slot-

film van het festival zijn tevens te zien in Filmtheater
Hilversum! Beleef de premières van twee Nederlandse
films tegelijkertijd met het NFF.
Kaarten voor de NFF-films zijn nu te koop!

ZEE VAN TIJD OPENINGSFILM
Het NFF opent met de speelfilm ‘Zee van Tijd’. Het jonge
koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren ’80 met hun zoontje
Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen
en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles,
wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt. Het abrupte einde van de reis is het begin van
innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om overeind te
blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar
later ontmoeten de vroegere geliefden elkaar weer en blijkt
dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld.
Nederland, 2020 Regie Theu Boermans Met Reinout
Scholten van Aschat, Gijs Scholten van Aschat, Sallie
Harmsen, Elsie de Brauw Te zien op 21 september

BO SLOTFILM
Op 27 september is de slotfilm van het NFF te zien: ‘Bo’.
Wanneer de onverschrokken Bo naar Georgië afreist om het
graf van haar vader - een bekende trompettist - te bezoeken,
loopt ze zijn vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. Op zoek
naar haar roots en een beter begrip van haar vader, besluit
ze om mee te liften in Levan’s vrachtwagen. Het melancholische trompetspel van Bo’s vader begeleidt hun reis door het
adembenemende Georgische landschap. De opbloeiende
liefde tussen Bo en Levan zorgt ervoor dat ze uiteindelijk hun
donkerste geheimen met elkaar durven te delen.
Nederland, 2021 93 min. Regie Joost van Ginkel
Met Gaite Jansen, Matthijs van de Sande Bakhuyzen,
Rati Tsiteladze Te zien op 27 september
www.filmtheaterhilversum.nl
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Arts in Cinema

Special events

DANISH COLLECTOR
DELACROIX TO
GAUGUIN
Het Impressionisme kende niet meteen een grote schare fans.
Kunstenaars als Monet, Degas en Renoir waren straatarm, tot
er een nieuw soort verzamelaars ontstond die juist op zoek was
naar radicale kunstenaars. Onder hen was de Deense zakenman
Wilhelm Hansen, die een opmerkelijke collectie aanlegde in zijn
zomerhuis Ordrupgaard, in de buitenwijken van Kopenhagen.
De Ordrupgaard Collection van Denemarken is een schatkamer
met enkele van de mooiste impressionistische werken die ooit
geschilderd zijn. Denk aan realistische schilderijen van Corot,
Delacroix en Courbet; landschappen van Monet, Pissarro,
Cézanne en Sisley; en prachtig geobserveerde portretten van
Degas, Manet, Morisot en Gonzalès.
90 min. Regie David Bickerstaff Vanaf 15 september

Nieuw seizoen Royal Opera House

MADAMA
BUTTERFLY

Na het succes van vorig jaar staan er dit seizoen weer prachtige
opera’s en balletuitvoeringen op het programma, live uitgezonden vanuit het Royal Opera House in Londen. We trappen
af in september met de hartverscheurende opera van Puccini:
Madama Butterfly.
In het 19e-eeuwse Japan wordt Cio-Cio-San, een jonge
geisha, verliefd op een Amerikaanse marineofficier, wat ze met
haar leven betaalt. ‘Liefde kan niet doden: hij brengt nieuw
leven.’ Dat zijn de woorden die Amerikaanse marineofficier
Pinkerton op een avond onder een sterrenhemel in Nagasaki
zegt tegen de jonge geisha Cio-Cio-San. Maar ze zullen beiden leren dat achteloos uitgesproken woorden en beloften
onuitwisbare gevolgen kunnen hebben. De opera van Giacomo
Puccini, met de aria van Butterfly, ‘Un bel dì, vedremo’ (‘Op een
mooie dag’) en het ‘Neuriënd koor’, is meeslepend, met een
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hartverscheurend einde. De prachtige productie van Moshe
Leiser en Patrice Caurier is geïnspireerd op de 19e-eeuwse
Europese afbeeldingen van Japan.
Ook op het programma dit seizoen: Aida, La Bohème, Assepoester, De Notenkraker en meer. Kijk op filmtheaterhilversum.
nl/specials voor meer informatie en kaartverkoop.

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

HILVERSUM
IN GESPREK
Marion Koopmans is hoofd van
de afdeling Virologie van het Erasmus MC Rotterdam en lid van het
Outbreak Management Team van
het RIVM. In 2018 mocht ze de
Stevinpremie in ontvangst nemen;
de hoogste onderscheiding in de
Nederlandse wetenschap voor
wetenschappers wiens onderzoek
grote maatschappelijke of economische impact hebben.
In december verschijnt haar nieuwe boek Leven en lessen

met Marion Koopmans
Dinsdag 20 september

van een viroloog. Samen met haar zoon Mischa Huijsmans
reflecteert ze op wetenschappelijke adviezen in crisistijd, de
zoektocht naar kennis en omgaan met onzekerheid, haar
plotselinge beroemdheid, op twijfelaarsen “wappies”, en de
soms gecompliceerde grens tussen politiek en wetenschap.
Programma:
19.30 - 20.30 uur: Journalist Cisca Dresselhuys interviewt
Marion Koopmans
20.30 - 21.00 uur: Pauze
21.00 uur: Vertoning van Marion’s keuzefilm ‘Contagion’.

CONTAGION

In deze thriller van Steven Soderbergh gaat
een sterrencast (Matt Damon, Laurence
Fishburne, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet)
de strijd aan met een virus.
Kaartjes voor alleen de talkshow zijn € 10,-. Wil je ook de film
bekijken, boek dan apart het kaartje voor de film erbij en kies

de ticket-soort ‘In combinatie met Hilversum in Gesprek’. Het
filmkaartje is dan € 8,50 (ipv € 10,50).

Rainbow Night

FIREBIRD

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in Estland in 1980,
tijdens de Koude Oorlog. Als Russische soldaar Sergey de
nieuwe piloot Roman moet begeleiden op de luchtmachtbasis
waar ze beiden zijn gelegerd, broeit er al snel meer tussen die
twee. Maar ook zijn vrouwelijke collega Luisa heeft een oogje
op Sergey. Er ontstaat een gevaarlijke, maar ook opwindende
relatie die de mannen buiten het waakzame oog van de KGB
moeten houden. De film is gebaseerd op de memoires van
Sergej Fetisovs, en een lust voor het oog. Sensueel en weelderig gefilmd, vol erotische spanning en oog voor drama.

Estland, VK, 2021 107 min. Regie Peeter Rebane
Met Tom Prior, Diana Pozharskaya, Oleg Zagorodnii

4std
www.filmtheaterhilversum.nl
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Ontbijt & Film

BOILING POINT

Op zondag 25 september is er om 9.30 uur weer een Ontbijt
& Film-voorpremière met deze keer: ‘Boiling Point’, waarin
een chef-kok zijn eigen kookpunt bereikt.
In samenwerking met Your Coffee serveren we een heerlijk ontbijt met o.a. een
croissant au beurre, een Schwarzwald Kaiser
broodje met lekker beleg en yoghurt met fruit
en home-made granola. Uiteraard voorzien
van een lekkere koffie of thee naar keuze en
een jus d’orange.
De film:
Op misschien wel de drukste avond van het jaar probeert de
charismatische en veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen
Graham) in zijn populaire Londense restaurant de balans te
vinden tussen zijn professionele en persoonlijke problemen.

Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en Warenautoriteit
zet het personeel op scherp terwijl het overboekte restaurant
zich al begint te vullen met gasten. Andy probeert streng
doch rechtvaardig zijn personeel door de chaotische avond
met soms lastige klanten te loodsen, terwijl alles waar hij zo
hard voor heeft gewerkt op het spel staat. Dit alles is gefilmd
in één lange ononderbroken, soms adembenemende, take.
VK, 2022 95 min. Regie Philip Barantini Met Stephen
Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham 4shd

Ook te zien

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

mr. B. Leenders
mr. A.C. Steendijk
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Voor al uw catering in het Gooi e.o.
Bekend van het maandelijkse
filmdiner in het filmtheater

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

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

Vooruitblik naar oktober

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
Emma Thompson is terug, en hoe! In het komische ‘Good
Luck to You, Leo Grande’ gaat ze als verse weduwe Nancy
op zoek naar een nieuw avontuur. Een seksueel avontuur,
want hoewel haar wijlen man Robert voor een mooi huis,
lieve familie en een goed leven zorgde, stond goede seks niet
hoog in het vaandel. Ze ontmoet sekswerker Leo, die Nancy
helpt haar seksuele zelfverzekerdheid op te bouwen. De veelzijdige acteerkunsten van Thompson en de charme van Daryl
McCormack (‘Peaky Blinders’) vormen een goede combinatie

COMPETENCIA OFICIAL

In de hoop op eeuwige roem heeft een miljardair zijn zinnen
gezet op het maken van een filmhit en stelt hiervoor een
all-star team samen. Hij huurt de beroemde filmmaker Lola
Cuevas (Penélope Cruz) in om het ambitieuze project in goede
banen te leiden. Daarbij worden er twee grote acteurs met nog
grotere ego’s geregeld: Hollywood hartenbreker Félix Rivero
(Antonio Banderas) en de grensverleggende theateracteur Iván
Torres (Oscar Martínez). In een poging de acteurs nader tot
elkaar te laten komen stelt Lola ze in een reeks steeds excen-

in de drama-komedie. Heb je zin
in een zorgeloos filmuitje, dan is
dit absoluut de film om te zien!
VK, 2022 97 min. Regie
Sophie Hyde Met Emma
Thompson, Daryl McCormack
4stVanaf 13 oktober

triekere uitdagingen op de proef.
De sterrencast zet een grappige
satire neer over de filmindustrie en
zijn soms bizarre veeleisendheid.
Spanje, 2021 115 min. Regie
Mariano Cohn, Gastón Duprat
Met Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martínez
3at Vanaf 13 oktober
Poster 22-23.qxp_Opmaak 1 03-06-2022 15:51 Pagina 1

Passie voor films?
Join the club en kom naar
acht exclusieve, besloten
voorpremières van gloednieuwe,
bijzondere films!
Kijk voor meer informatie op
filmtheaterhilversum.nl/filmclub

[advertentie]

SEI

N C O N C E RT E N
ZOEN ‘22-’23

Erik Bosgraaf
Ernst Reijseger

7 OKT

Rachel Podger
Christopher Glynn

27 JAN

Ronald Brautigam

Ragazze Quartet

28 APR

18 NOV
e

10 MRT

Nieuw Amsterdams
Klarinet Kwartet

David Kweksilber
Hans Vroomans

9 JUNI

seinconcerten.nl
www.filmtheaterhilversum.nl
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SPECIALS EN EVENTS
Nu alvast in de verkoop!
Woe 31 aug 18.20

Voorpremière: Drii Winter

Woe 31 aug 20.30

Voorpremière: The Princess

Woe 31 aug 21.00

Voorpremière: Decision to Leave

Do

1 sept 21.30

Film By Night: Entre Deux Mondes

Vr

2 sept 21.30

Film By Night: Boiling Point

Za

3 sept 21.30

Film By Night: Corsage

Woe

7 sept 18.20

Voorpremière: Avec amour et acharnement

MAATJE

GEZOCHT!

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

Woe 14 sept 18.20

Voorpremière: Wolf

Do

15 sept 10.30

20003_MAATJES_Advertentie 44 x 44 Maatje
12-02-20
gezocht_v3.ind
10:26
Arts in Cinema: Danish Collector: DeLacroix To Gauguin

Do

15 sept 18.50

Labyrinth - Bowie in Film

Do

15 sept 20.45

David Bowie - Moonage Daydream

Vr

16 sep

The Hunger - Bowie in Film

Za

17 sept 18.30

The Man Who Fell to Earth - Bowie in Film

Zo

18 sep

Merry Christmas Mr. Lawrence - Bowie in Film

20.50
16.00

Woe 21 sept 18.20

Voorpremière: Entre Deux Mondes

Woe 21 sept 18.50

NFF Openingsfilm: Zee van Tijd

Di

27 sept 18.50

NFF Slotfilm: Bo

Di

27 sept 20.15

Royal Opera House Live: Madame Butterfly

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

Woe 12 okt

19.45

Royal Opera House Live: Aida

Do

13 okt

10.30

Arts in Cinema: Pissarro: Father Of Impressionism

Vr

14 okt

20.30

KIJK ONS: El Houb

Do

20 okt

20.15

Royal Opera House Live: La Boheme

Woe 16 nov 20.15

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

Royal Opera House Live: The Royal Ballet:

			
Een Diamanten Viering
Do

8 dec 20.15

Royal Opera House Live: De Notenkraker

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

www.studioaum.nl
Yoga, meditatie, healing

See all you can see met:
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Kijk voor ons volledige programma, data en tijden op: www.filmtheaterhilversum.nl

