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ISLE OF DOGS

D

e nieuwste films eerder tegen een extra
scherpe prijs! Kaartjes zijn slechts € 6,50.

De voorpremières deze maand:

2 mei The Death of Stalin, Normandie Nue
9 mei Isle of Dogs, Tully
16 mei The Cleaners, Oh Lucy!

D

e gloednieuwe animatiefilm van Wes Anderson (‘Fantastic Mr. Fox’, ‘Moonrise
Kingdom’, ‘The Grand Budapest Hotel’)
over de zoektocht van een Japans jongetje naar
zijn hond. Met de stemmen van o.a. Bill Murray,
Scarlett Johansson, Bryan Cranston en Frances
McDormand.
‘Isle of Dogs’ speelt zich af in de fictieve stad
Megasaki, waar de corrupte burgemeester zojuist
heeft besloten dat alle honden worden verbannen.

Zelfs de zoon van de burgemeester, de 12-jarige Atari,
moet zijn viervoeter afstaan. Maar Atari laat zich niet
weghouden bij zijn hondje Spots en vliegt zichzelf
naar Trash Island, de afvaldump waar alle viervoeters
naartoe zijn verscheept. Terwijl de mensen in de stad
in actie komen tegen hun burgemeester, probeert
Atari zijn hondje terug te vinden.
‘Isle of Dogs’ is een fantasierijke stopmotionanimatiefilm, gemaakt met handgemaakte sets en
poppen. Eerder gebruikte regisseur Wes Anderson

dezelfde, speelse vorm in zijn Roald Dahl verfilming
‘Fantastic Mr. Fox’. Voor de wereld van dit hondensprookje liet hij zich inspireren door zijn liefde voor
Japan en de Japanse (pop)cultuur.
VS 2018 101 min. Regie Wes Anderson Met de
stemmen van o.a. Bill Murray, Bryan Cranston,
Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda Swinton,
Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Frances McDormand.
VANAF 9 MEI 2a

O

m te vieren dat
de nieuwste film
van Wes Anderson
draait, vertonen we op
zondag 6 mei om 20.45
uur ‘The Grand Budapest Hotel’ nog eens!

23 mei
30 mei
6 juni
		

La Villa
Lean on Pete, Garden of Life
The Bookshop, Jeune Femme
[Montparnasse Bienvenue]
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NORMANDIE NUE

E

en komedie over een dorpje in Normandië dat bezoek krijgt van een beroemde
kunstenaar. Hij wil een groepsfoto maken
van de inwoners, maar iedereen moet wel met
de billen bloot. Met in de hoofdrol François
Cluzet die we kennen uit ‘Intouchables’ en
‘Médecin de campagne’.
In Mêle-sur-Sarthe, een klein dorp in Normandië, worden de veehouders geteisterd door de crisis:
de prijs van het vlees daalt fors, de melk wordt met
verlies verkocht en de veehouders zitten in zak en

as. Burgemeester Georges Balbuzard wil zich echter
niet laten kennen en zal er alles aan doen om zijn
dorp te redden.
Het toeval wil dat Blake Newman, een bekende
conceptfotograaf die grote menigten naakt fotografeert, in de streek op doortocht is. Balbuzard is ervan
overtuigd dat deze man het dorp kan redden. Wat
zou er gebeuren als Newman driehonderd Normandiërs naakt zou fotograferen op het Champ Chollet?
Regisseur Philippe Le Guay maakt eerder de succesvolle films ‘Les Femmes du 6e Ētage’ en ‘Alceste
à Bicyclette’. Voor ‘Normandie Nue’ liet hij zich in-

spireren door het werk van de Britse kunstenaar
Spencer Tunick, die wereldberoemd werd met zijn
portretten van naakte groepen mensen in steden
als Amsterdam, München en Bogata. Regisseur Philippe Le Guay vroeg zich af wat er zou gebeuren als
Tunick per ongeluk in een boerendorpje in Frankrijk
zou belanden.
Frankrijk 2018 109 min. Regie Philippe Le
Guay Met François Cluzet, Toby Jones, FrançoisXavier Demaison, Arthur Dupont
VANAF 2 MEI 3gt

D

it jaar bestaat Filmtheater Hilversum
40 jaar. Bovendien is
het 10 jaar geleden dat
we verhuisden naar het
Herenplein, waar u dagelijks kunt genieten
van de allerbeste films
en documentaires.
Dat moet natuurlijk gevierd worden en dat doen
we graag met u! Houd onze filmkrant, website
en sociale media de komende maanden in de
gaten, opdat u niets van onze feestelijkheden
hoeft te missen.

Met voorpremière van:

THE BOOKSHOP

E

I

n ‘The Bookshop’ besluit weduwe Florence
Green (Emily Mortimer, ‘The Party’) het leven
weer op te pakken door een eigen boekhandel
te openen. Het rurale dorpje probeert dit echter
op beleefde wijze tegen te houden, waardoor
haar beslissing meer stof doet opwaaien dan
verwacht.

THE DEATH OF STALIN

en stijlvolle en smakelijke zwarte komedie
over de dagen na Stalins dood, als zijn kernteam van ministers probeert de macht over
de Sovjet-Unie te verkrijgen. Met een geweldige
sterrencast met onder andere Steve Buscemi
(‘Fargo’, ‘Boardwalk Empire’) en Rupert Friend
(‘Homeland’).
Nadat Josef Stalin op een ochtend in maart 1953
bewusteloos wordt aangetroffen, reageert de resterende top van de Communistische Partij als verlamd.

Niemand durft er een dokter bij te halen - wat sowieso al lastig is, want Stalin heeft al zijn dokters verbannen. Twee dagen later wordt hij dood verklaard.
Machtsspelletjes en gekonkel barsten in het Kremlin
in alle hevigheid los en iedereen probeert vooral zijn
eigen hachje te redden. Een hilarische strijd om de
macht is begonnen.
Geregisseerd door Armando Iannucci, de Schotse
maestro van de politieke satire (‘Veep’). In Rusland
zelf mocht ‘The Death of Stalin’ van het ministerie

van Cultuur niet uitgebracht worden. De film zou
informatie bevatten die volgens de Russische wet niet
verspreid mag worden en de Russische geschiedenis
in een kwaad daglicht stellen.

VK 2017 106 min. Regie Armando Iannucci Met
Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Rupert Friend,
Jason Isaacs, Jeffrey Tambor
VANAF 2 MEI 4gt

TULLY

‘T

ully’ is een nieuw komisch drama van
de makers van ‘Juno’, en een feest der
herkenning voor moeders. Met Oscarwinnares Charlize Theron als de uitgebluste
moeder die de poepluiers en haar levensgeluk
overdraagt aan een jonge oppas.
Marlo (Charlize Theron) heeft twee kinderen

‘The Bookshop’ – gebaseerd op de gelijknamige
roman van Penelope Fitzgerald - is een groot succes
in Spanje waar de film drie Goya Awards (Spaanse
Oscars) in de wacht heeft gesleept voor Beste Film,
Beste Regisseur en Beste Scenario.

(waarvan eentje met gedragsproblemen), ze heeft
een man die haar nauwelijks helpt en dan is er ook
nog een baby op komst. Wanhopig wordt ze ervan.
Wanneer Marlo’s broer voorstelt om een nanny voor
haar te betalen om zich ’s nachts over de baby te ontfermen, kan ze dat onmogelijk weigeren. De beeldschone Tully (Mackenzie Davis) blijkt bovendien de
beste nachtnanny die een moeder zich kan wensen.
Langzaam komt Marlo weer tot leven en er ontstaat
een intense band tussen haar en Tully.
Charlize Theron speelt een geweldige hoofdrol
in deze nieuwe film van regisseur Jason Reitman en

scenarioschrijver Diablo Cody. Met beide maakte ze
eerder de komedie ‘Young Adult’. Reitman en Cody
beleefden hun grote doorbraak in 2008 met ‘Juno’.
Die film werd onder andere bekroond met de Oscar
voor beste scenario.
★ ★ ★ ★ “Een geweldige film over een moeder
die wordt gered door een millennial-Mary Poppins.”
The Guardian
VS 2018 94 min. Regie Jason Reitman Met
Charlize Theron, Mackenzie Davis
9 T/M 31 MEI 3sht

Verenigd Koninkrijk 2017 110 min. Regie
Isabel Coixet Met Emily Mortimer, Bill Nighy,
Patricia Clarkson, James Lance
DINSDAG 22 MEI VANAF 18.30 UUR 1
‘The Bookshop’ gaat 7 juni officieel uit in Nederland,
maar is dinsdag 22 mei alvast bij ons in voorpremière
te zien in combinatie met een heerlijke maaltijd tijdens
onze Film & Food special.
De prijs voor de film, het eten en twee drankjes
is slechts € 25,50. Het eten wordt geserveerd tussen
18.30 en 19.30 uur. Schuif aan wanneer je wilt. De
film start om 20.30 uur.
Voor deze voorstelling zijn alleen kaartjes inclusief maaltijd te koop. (Cineville is helaas niet geldig.)

THE GUERNSEY LITERARY SOCIETY

I

n de nasleep van de Tweede Wereldoorlo
ontvangt de jonge charismatische schrijfster
Juliet een brief van een lid van een mysterieuze
boekenclub die in de oorlog op het eiland Guernsey werd opgericht. Van de makers van ‘Four
Weddings and a Funeral’, met hoofdrollen voor

Lily James (‘Darkest Hour’) en Michiel Huisman.
Juliets nieuwsgierigheid is gewekt en ze besluit
naar het eiland af te reizen. Daar ontmoet ze de heerlijk excentrieke leden van de Guernsey Literary and
Potatoe Peel Pie Society, inclusief Dawsey, de ruige
en intrigerende boer die haar de brief stuurde. Terwijl
de geheimen van hun oorlogstijd zich ontvouwen,
veranderen Juliets groeiende liefde voor het eiland,
de boekenclub en haar genegenheid voor Dawsey
haar leven voorgoed.
‘The Guernsey Literary Society’ is de verfilming
van de gelijknamige bestseller die Mary Ann Shaffer
samen met Annie Barrows schreef.

KINDER EN FAMILIEFILMS
Meivakantie in het filmtheater!
Grootouders, vaders en moeders opgelet!

Vanaf 28 april is het alweer tijd voor de meivakantie, en daarom zijn we t/m zaterdag 5 mei
lekker vroeg geopend vanaf 10.00 uur, en vertonen we vanaf 10.30 extra veel kinderfilms.

VS 2017 123 min. Regie Mike Newell Met
Michiel Huisman, Lily James, Matthew Goode,
Jessica Brown Findlay, Penelope Wilton
T/M 19 MEI 3at

DE ACHTSTE DAG

I

n 2008 klapte het Europese financiële stelsel bijna in elkaar. Aan de hand van de reddingsoperatie van FORTIS/ABN-AMRO nemen
Europese leiders van toen ons mee naar de zeven
spannendste dagen van 2008. Vandaag, op ‘de
achtste dag’, delen ze hun diepste inzichten,
frustraties en angsten over de kredietcrisis. Hoe
ging het eraan toe in de achterkamers van de
macht? En waar staan we nu, tien jaar later?
“Het was zo groot, zo zwart, zo onbekend, ik
wilde wegblijven daarvan.” Oud-minister Wouter Bos
is duidelijk over zijn angsten voor de grote onbekende

DER HAUPTMANN

‘D

er Hauptmann’ is een realistisch drama
dat zich afspeelt tijdens de laatste
dagen van de Tweede Wereldoorlog.

B

uurman & Buurman zijn terug met nieuwe
avonturen. In ‘Buurman & Buurman hebben een nieuw huis’ bedenken de populaire buurmannen “briljante” oplossingen voor de
alledaagse problemen waar zij tegenaan lopen.
Zo loopt de bouw van een bijenkorf in de tuin uit
op een regelrechte ramp. Een elektrische grasmaaier
op zonne-energie blijkt toch niet zo’n goed idee en
voor het vegen van de schoorsteen maken de buurmannen een groot gat in het dak. Een eenvoudig fitnessapparaat wordt omgebouwd tot een draaimolen

crisis die hard op de deur klopte.
Samen met andere Europese politici en toezichthouders stopte hij op kosten van de belastingbetaler
honderden miljarden in het redden van banken, om
te voorkomen dat de hele boel echt in elkaar klapte.
Hoe ging dat nou echt? Hoe neem je een beslissing
om miljarden te stoppen in een bank waarvan je niets
weet? ‘De achtste dag’ neemt ons mee naar de zeven
spannendste dagen van 2008.
En nu? Gaat het echt weer zo goed als we denken?
Kunnen we rustig gaan slapen? Dat is nog maar de
vraag, aldus Bos en Jean Claude Trichet. “Een van de
grootste redenen van de crisis waren de hoge schulden. Nu zijn ze nog hoger dan in 2008. De risico’s
op een fikse crisis zijn nu misschien nog wel groter
dan in 2008.”

en een mol in de tuin zorgt voor grote problemen. Het
bouwen van een tuinhek is ingewikkelder dan je zou
denken. En waarom zou je een kapotte afwasmachine
repareren als je ook een badkamer hebt? Kortom, er
is weer genoeg werk aan de winkel voor Buurman
en Buurman. A je to!
Tsjechië 2017 57 min. Regie Marek Besem
Nederlands gesproken met de stemmen
van Kees Prins, Siem van Leeuwe
DE HELE MAAND DOOR 1

Nederland, België 2018 90 min. Regie Yan Ting
Yuen, Robert Kosters Met Jan Peter Balkenende,
Wouter Bos, Jean Claude Trichet, Mervyn King,
Yves Leterme, Didier Reynders en Nout Wellink
T/M 15 MEI

S

amen met hun klas willen Casper en Emma
een weeshuis in India helpen. Met een bijzonder toneelstuk hopen ze genoeg geld
in te zamelen.
Casper en Emma zitten bij elkaar in de klas op
de kleuterschool. De school zamelt ieder jaar geld
in voor een goed doel en deze keer praten ze over
een weeshuis in India waar geen elektriciteit is. Nadat Casper en Emma naar het theater zijn geweest,

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Duitsland, maart 1945. De Tweede Wereldoorlog
loopt op zijn eind, maar het vechten gaat nog altijd
door. Na een Amerikaanse luchtaanval raakt de Duitse
soldaat Willi Herold gescheiden van zijn legereenheid, waarna hij ervan wordt verdacht een deserteur
te zijn. Op de vlucht voor zijn belagers vindt hij het
uniform van een officier, wat hem de kans biedt om te
ontkomen. De omstandigheden dwingen hem echter
steeds meer in zijn rol als officier en al snel neemt hij
de monsterlijke gedaante over van de Nazi’s waar hij
zo graag aan wilde ontsnappen.

worden ze enthousiast om met de klas zelf theater
te maken en daarmee geld in te zamelen voor het
Indiase weeshuis. Ze maken een toneelstuk over kaarsen die licht geven in het donker. Zal het ze lukken
om genoeg geld in te zamelen voor het weeshuis?
Noorwegen 2018 81 min. Regie Arne Lindtner
Naess
VANAF 26 MEI 1

Duitsland 2017 118 min. Regie Robert
Schwentke Met Max Hubacher, Milan Peschel,
Frederick Lau, Waldemar Kobus, Samuel Finzi
T/M 9 MEI 4gt

THE RIDER

E

en intiem portret van een rusteloze, onzekere paardentrainer die zichzelf opnieuw
moet uitvinden en accepteren.
Brady is een rijzende ster in de rodeowereld en
een getalenteerde paardentrainer. Een val bij een

LA HOLANDESA

E

en toevallige ontmoeting tussen een Nederlandse vrouw en een Chileens jongetje ontvouwt zich in een ontwapenend avontuur
door het adembenemende landschap van Chili.

rodeo echter, waarbij hij ernstig hoofdletsel oploopt,
maakt een einde aan zijn veelbelovende carrière. Gedesillusioneerd en wanhopig keert de jonge cowboy
terug naar zijn thuis in het Pine Ridge Reservaat. In
een poging weer controle over zijn lot te krijgen gaat
hij op zoek naar een nieuwe identiteit en probeert
hij te ontdekken wat het betekent een man te zijn in
het hart van Amerika.
Op het filmfestival van Cannes werd deze tegendraadse western onderscheiden met de Art Cinema
Award.

V

erfilming van het tijdloze verhaal van
Beatrix Potter over een eigenwijs en ondeugend konijn dat probeert de moestuin
van een boer binnen te dringen. In deze nieuwe
live-action animatiefilm voor de hele familie
speelt Domhnall Gleeson (‘Harry Potter’) de
norse buurman Mr. McGregor en Rose Byrne
(‘Annie’) de vriendelijke buurvrouw Bea.
Dit jaar wordt de 125e verjaardag gevierd van

Het Nederlandse koppel Maud en Frank is in Chili
op vakantie voor een nieuwe start. Ze hebben namelijk net gehoord dat ze na acht jaar proberen definitief
geen kinderen kunnen krijgen. Maar Maud kan het
niet accepteren en vertrekt na een knallende ruzie
met Frank. In haar eentje reist ze van het zuiden naar
het noorden van Chili en met het veranderen van de
natuur en door een ontmoeting onderweg verandert
ook Maud en hervindt ze zichzelf.
De film is het debuut van regisseuse Marleen Jonkman en scenariste Daan Gielis. Rifka Lodeizen (‘Tonio’)
en Guido Pollemans (‘Overspel’) spelen de hoofdrollen.
De film ging afgelopen september in wereldpremière
tijdens Toronto International Film Festival.

FINDING
YOUR FEET

2

W

GB, Australië, VS 95 min Regie Will Gluck
Nederlands gesproken
T/M 6 MEI 2ag

VS 2017 103 min. Regie Chloé Zhao Met Brady
Jandreau, Lilly Jandreau, Tim Jandreau, Lane Scott
T/M 13 MEI 9at

D

e nieuwste familiefilm van de makers van
‘Wallace & Gromit’ en ‘Shaun the Sheep’.
Maak kennis met oerman Dug, een hippe
holbewoner die samen met zijn vriend Zwijnkop en
andere stamgenoten heerlijk geniet van de steentijd.
Totdat hun vallei wordt aangevallen door de machtige
Lord Nooth en diens stam uit de bronstijd. De twee
stammen besluiten een prehistorisch potje voetbal
te spelen om uit te maken wie de vallei zal krijgen.

Nederland 2017 95 min. Regie Marleen
Jonkman Met Rifka Lodeizen, Guido Pollemans
T/M 11 MEI 4gt

anneer ‘Lady’ Sandra Abbott er aan de
vooravond van haar pensioen achter
komt dat haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met
haar beste vriendin, besluit ze bij haar oudere
zus in te trekken. Een komisch drama over een
nieuwe start met een heerlijke Britse sterrencast, waaronder Imelda Staunton (‘Pride’, ‘Vera

Pieter Konijn (Peter Rabbit). In 1893 dook het konijn
voor het eerst op in een brief van Beatrix Potter. Later
bracht de Britse schrijfster en illustratrice een reeks
kinderboeken over Peter Rabbit uit die in het Nederlands worden uitgegeven onder de titel Pieter Konijn.

Drake’), Timothy Spall (‘The Party’, ‘Mr. Turner’),
Celia Imrie (‘The Best Exotic Marigold Hotel’) en
Joanna Lumley (‘Absolutely Fabulous’).
Sandra zou niet meer kunnen verschillen van de
openhartige, volop datende, vrijgevochten Bif die
in een huurflatje woont. Tegen haar zin neemt Bif
Sandra mee naar haar stijldanslessen, waar ze Bifs
vrienden leert kennen: een kleurrijke en energieke
groep leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat pensionering juist een begin is.

LAATSTE
KANS

Dat wordt spannend!
‘Early Man’ zit vol met unieke karakters, woordgrappen en de typische, droge humor die we van
animatiestudio Aardman Animations gewend zijn.
VK 2017 89 min. Regie Nick Park Nederlands
gesproken met de stemmen van Arjen
Lubach, Nicolette Kluijver, Koen Kardashian
3 EN 5 MEI 2gt

6, 8, 13 en 24 mei

5 mei

4, 5 en 13 mei

20 mei

6 en 7 mei

27 mei

Verenigd Koninkrijk 111 min. Regie Richard
Loncraine Met Imelda Staunton, Timothy Spall,
Joanna Lumley, Celia Imrie
T/M 3 JUNI 1t
4 mei

26 mei

13 mei en 3 juni

NIEUWE FILMS

KLASSIEKER

M

et de nieuwe natuurfilm van Disney,
‘Blue’, duik je in het hart van de oceaan om een nog steeds mysterieuze en
verrassende wereld te ontdekken, te begrijpen
en lief te hebben.
Een wereld waarin de natuur prachtige kleuren,
vormen en geluiden
heeft. De oceaan is
uniek. Hij beslaat
meer dan 70 procent van de aarde
die er zijn kleur
en naam aan te
danken heeft: de
blauwe planeet. In de
weelderige en kwetsbare omgeving is dolfijn Blue
onze gids. Hij toont ons de geweldige geschiedenis van de oceaan,
van het water dat onze oorsprong en
onze toekomst is. Een universeel verhaal
voor jong en oud.

THE 20 YEARS
DUDE THE BIG LEBOWSKI
DAY (1998)

M

aandag 14 mei is het exact twintig
jaar geleden dat cultkomedie ‘The Big
Lebowski’ van The Coen Brothers in
de bioscopen verscheen. Om deze bijzondere
verjaardag te vieren, wordt deze dag omgedoopt
tot The Dude Day en krijg je de kans om deze
klassieker (opnieuw) te zien op het grote doek.
Het leven van oude hippie Jeff Lebowski, alias
‘The Dude’, wordt verstoord wanneer een stel gangsters zijn huis binnenvallen, hem in elkaar slaan, zijn
vloerkleed ‘bezoedelen’ en geld eisen. The Dude
vermoedt al snel dat hij wordt aangezien voor zijn
steenrijke naamgenoot. Met hulp van zijn vriend
Walter gaat hij bij de miljonair langs om compensatie
te vragen voor zijn vloerkleed. De gevolgen zijn niet
te overzien, want voor The Dude het beseft raken hij
en Walter verstrikt in een web van misdaad, mysterie
en avant-garde kunst.

VS 2018 75 min. Regie Keith Scholey
Nederlands gesproken

vanaf 3 mei 1

VS 1998 115 min. Regie Ethan & Joel Coen Met
Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi,
Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman
MAANDAG 14 MEI 20.30 UUR 3at

HOMECOMING
(1945)

I

n zwart-wit geschoten Hongaars drama over
een joodse vader en zijn zoon die in een dorp
arriveren waar tijdens de oorlog de complete
joodse bevolking is afgevoerd. Hun komst maakt
veel los. Wat willen deze mannen?
Het is een bloedhete dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van een Hongaars provinciedorpje

zich voorbereiden op een huwelijk, arriveren een
orthodoxe joodse vader en zoon op het plaatselijke
stationnetje. Ze huren een paardenkar waarin ze
zwijgzaam twee houten kratten laten vervoeren.
Wat is hun doel en wat zit er in de kisten? De dorpsbewoners gaan gebukt onder een collectief schuldbesef en door de komst van de twee mannen komen

herinneringen en grote geheimen bovendrijven. Het
dorp raakt in paniek en begint maatregelen te nemen.
Hongarije 2017 94 min. Regie Ferenc Török
Met Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó
Kimmel
10 T/M 29 MEI 3d

OH LUCY!

C

harmante tragikomedie over een onconventionele Engelse leraar die een vijftiger
van een nieuwe identiteit voorziet door
haar een blonde pruik en een andere naam te
geven. Haar nieuwe identiteit roept bij de vrouw
gevoelens op waarvan ze het bestaan niet had
durven dromen.
Setsuko is een eenzame Japanse vrouw van middelbare leeftijd, vastgeroest in haar leven. Een cur-

E

en duistere komedie uit IJsland over een
typische burenruzie die op z’n zachtst gezegd nogal uit de hand loopt.
Wanneer Agnes erachter komt dat haar partner
Atli vreemd gaat, zet ze hem de deur uit en houdt ze
hun dochter Ása bij hem weg. Ten einde raad gaat
hij terug naar zijn ouders, die verwikkeld zijn in een
bizar conflict met de buren vanwege een boom in

sus Engels en een blonde pruik transformeren haar
echter in een nieuwe persoon, Lucy. Al snel wordt
ze verliefd op haar leraar John (Josh Hartnett, ‘Lucky
Number Slevin’). Als hij plotseling verdwijnt gaat ze
samen met haar zus naar hem op zoek. Zo belanden ze vanuit Tokio in het zuiden van Californië. In
een onbekende wereld van tattooshops en morsige
motels worden familiebanden en oude rolpatronen
getest, terwijl Setsuko de droom van Lucy in leven

met Kees Kraaijeveld

H

elder denken is belangrijk voor het kunnen oplossen van problemen. Maar hoe
leer je dat, hoe denk je überhaupt na,
welk denkgereedschap kun je het best gebruiken? Hoe voorkom je dat je verdrinkt in alle informatie die op je pad komt en hoe onderscheid
je hoofd- en bijzaken?
Over deze vragen denkt en schrijft Kees Kraaijeveld (1971), psycholoog en filosoof. In
2006 was hij een van
de oprichters van ‘De
Argumentenfabriek’
(denkbedrijf voor heldere argumentatie en
strategie) die zich met
deze zaken bezighoudt.
Zijn werk draait sindsdien om helder denken
en hoe je mensen hierbij kunt helpen. Vragen als: Hoe kunnen we samen
een probleem aanpakken, hoe benut ik de kennis van
collega’s, hoe nemen we een weloverwogen besluit
en hoe overtuigen we anderen van ons standpunt

DINSDAG 15 MEI 19.30 UUR
komen hierbij aan de orde. Ze worden
door Kraaijeveld concreet beantwoord.
Kees Kraaijeveld is naast directeur
van ’De Argumentenfabriek’ ook journalist en columnist voor Vrij Nederland en de Volkskrant. Samen met
collega-psychologe en Volkskrant-journaliste Suzanne
Weusten schreef hij het boek ‘Nooit meer de weg
kwijt in je brein’, een gids voor helder denken, dat
inmiddels aan zijn vijfde druk toe is.
Als keuzefilm heeft Kees Kraaijeveld gekozen
voor ‘Life of Pi’
PROGRAMMA:
19.30 - 20.30 uur Gesprek Kees Kraaijeveld
20.30 – 21.00 uur Pauze met gelegenheid tot kopen
en laten signeren van zijn boek
21.00 uur Vertoning keuzefilm ‘Life of Pi’
De volgende editie van Hilversum in Gesprek (de
laatste voor het zomerreces) is op dinsdag 19 juni,
wanneer Cisca Dresselhuys ter gelegenheid van de
Maand van het Spannende Boek in gesprek gaat met
thrillerschrijver Tomas Ross.

probeert te houden.
‘Oh Lucy!’ is gebaseerd op de gelijknamige prijswinnende novelle van Helke Sander.
Japan, VS 2017 95 min. Regie Atsuko Hirayanagi
Met Shinobu Terajima, Josh Hartnett, Kaho Minam
16 MEI T/M 5 JUNI 3st

D

UNDER
THE
TREE
de tuin. Terwijl Atli vecht voor zijn dochter, wordt de
strijd met de buren steeds grimmiger. Het gaat van
kwaad tot erger. Eigendommen raken beschadigd,
huisdieren verdwijnen, er duiken verborgen camera’s
op en het schijnt dat de buurman is gespot met een
kettingzaag…
‘Under The Tree’ is de officiële inzending van
IJsland voor de Oscars komend jaar.

TREK NET ALS THE DUDE JE BADJAS AAN,
DAN KRIJG JE VAN ONS EEN GRATIS DRANKJE!

IJsland 2018 89 min. Regie Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson Met Sigurður Sigurjónsson, Edda
Björgvinsdóttir, Steinþór Hróar Steinþórsson,
Þorsteinn Bachmann
17 MEI T/M 6 JUNI 4gt

e vader van Pi bezit een dierentuin in India. De zaken gaan slecht; daarom wil hij
naar Canada emigreren met zijn gezin én
zijn dieren. Maar onderweg vergaat hun schip in
een storm. Alleen Pi weet zich te redden, maar
moet zijn reddingssloep wel delen met een grote
Bengaalse tijger. Verfilming van de gelijknamige
bestseller van Yann Martel.
Pi is de zoon van de eigenaar van een dierentuin
in Pondicherry, een Franse kolonie in India. Maar de
zaken gaan slecht en zijn vader besluit daarom om
met het hele gezin én een groot deel van de dieren te
emigreren naar Canada. Maar hun schip komt in een
zware storm terecht en vergaat. Pi is de enige mens
die zich weet te redden, al moet hij de reddingssloep
delen met een zebra, een hyena, een orang-oetang

en een rat. En dan komt er onder het afdekzeil van
de sloep ook nog een grote Bengaalse tijger vandaan.
Al snel is het aantal opvarenden teruggebracht tot
twee. Pi moet zien hoe hij de tijger op een afstand
houdt en hoe ze samen kunnen overleven.
De film is van een ongelooflijke schoonheid, waarbij het intussen algemeen bekend is dat de tijger voor
het grootste deel uit CGI (computer generated imagery) bestaat. De ontwerpers, waaronder de Nederlander Erik-Jan de Boer, kregen verdiend een Oscar.
Ze hadden vele uren opnamen gemaakt van echte
tijgers om hun bewegingen te kunnen bestuderen.
VS 2012 127 min Regie Ang Lee Met Suraj
Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain
DINSDAG 15 MEI 21.00 UUR 3ga
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Na tien jaar zijn de bio

A

an de vooravond van ons veertigjarig bestaan en na tien jaar aanwezigheid op het Herenplein zijn onze bioscoopstoelen dringend aan
vervanging toe. Het is hoog tijd voor comfortverbetering en een nóg
betere filmbeleving. En wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!
Het is gelukt dezelfde leverancier als destijds in te schakelen en inmiddels zijn de
247 stoelen besteld - in de u welbekende kleuren rood, blauw en groen. Eind juni
worden ze al geïnstalleerd. Dit is een flinke kostenpost van zo’n 60.000,- euro naast
de noodzakelijke andere investeringen die we momenteel als filmtheater aan het
doen zijn om ervoor te zorgen dat u nog meer kunt genieten van een bezoek aan
ons filmtheater.
In de overtuiging dat u - net als wij - heel blij wordt van de nieuwe stoelen,
starten we een donatiecampagne. Hopelijk wilt u ons daarbij helpen. Uiteraard
krijgt u als bezoeker - naast verbeterd zitcomfort - het nodige terug voor uw bijdrage. We hebben verschillende donatiepakketten samengesteld waaruit u kunt
kiezen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor een pakket op maat.
Donderdag 28 juni gaan we voor een week dicht om alle stoelen en het tapijt
van de drie zalen te vervangen. Donderdag 5 juli gaan we voorzichtig weer open.
Maar zet vooral het weekend van 7 en 8 juli alvast in uw agenda: dat weekend
willen wij de komst van de nieuwe stoelen feestelijk vieren, samen met u! Achter
de schermen wordt al druk gewerkt aan de voorbereiding van een speciaal programma met allerlei voorpremières en acties. Tevens is er dan een borrel voor een
aantal donateurs.
We hopen van harte op uw hulp en steun!

Belastingvoordeel

4

Het Filmtheater Hilversum heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of op de website van de ANBI (www.anbi.nl)
en via de ANBI-calculator: https://anbi.nl/calculator/

STOELENDANS!

oscoopstoelen aan vervanging toe

Donatiepakketten

25,• 2 gratis drankjes bij een volgend filmbezoek

50,• 2 gratis drankjes bij een volgend filmbezoek
• borrel op 7 juli 2018

100,• 2 gratis drankjes bij een volgend filmbezoek
• exclusieve voorpremière in het najaar
• borrel op 7 juli 2018

250,• 2 gratis drankjes bij een volgend filmbezoek
• borrel op 7 juli 2018
• exclusieve voorpremière in het najaar
• naamplaatje op een bioscoopstoel

750,-

Zo maakt u een donatie over:
STAP 1:
Mail het bedrag wat u gaat doneren
en uw adresgegevens naar
info@filmtheaterhilversum.nl
STAP 2:
Donatiebedrag overmaken op rekening:
NL26 INGB 0004462910
o.v.v. donatie + uw achternaam

• 2 gratis drankjes bij een volgend filmbezoek
• borrel op 7 juli 2018
• naamplaatje op een bioscoopstoel
• privévoorstelling in de blauwe zaal voor 63 vrienden/bekenden/familie/collega’s
Voor andere bedragen of een pakket op maat kunt u contact opnemen met
de zakelijk leider van het Filmtheater: simone@filmtheaterhilversum.nl

O

p initiatief van Art Hilversum (voorheen
Stichting Open Atelierdagen Hilversum)
start in juni wederom de Kunstmaand. In
deze maand zijn de Open Atelierdagen, waarin
een veertigtal kunstenaars hun ateliers openstellen, in de weekends 23/24 juni en 30 juni/1 juli.
Er is van alles te beleven op kunstgebied.
In samenwerking met de Kunstuitleen, Museum Hilversum, Globe en De Stookplaats
(Werf 35) worden er o.a. workshops, lezingen,

KUNSTMAAND
HILVERSUM
rondleidingen en concerten georganiseerd.
Kijk op www.arthilversum.nl voor het complete
programma. In het kader van de Kunstmaand is er

bij ons van 28 mei t/m 25 juni wekelijks – op maandagavond rond 20.30 uur – een bijzondere kunstfilm
te zien, waar steeds een inleiding aan voorafgaat.

IFFR GEMIST
D
eze maand heb je nog een laatste kans
om festivalfavorieten van het IFFR (International Film Festival Rotterdam) te
bekijken in ons filmtheater.
De films ‘Jimmie’ en ‘All You Can Eat Buddha’ eindigden in de top van de IFFR Publieksprijs 2018. Deze

Jimmie

I

n de jaren 80 ging Richard Hambleton door het leven als Shadowman, een schrikbeeld in de
nacht, die honderden verrassende silhouetten op de muren van Lower Manhattan schilderde
en samen met Keith Haring en Jean-Michel Basquiat de straatkunstbeweging aanwakkerde.
Nadat hij vanwege zijn drugsverslaving voor 20 jaar van het toneel
verdween krijgt hij nu een tweede kans.
‘Shadowman’ dompelt de toeschouwer onder in het chaotische leven van een vergeten kunstenaar. Vrienden en collega’s van Hambleton
geven een levendige getuigenis van zijn opkomst en ondergang. We zijn
getuige van zijn vroegere bekendheid als schilder, van zijn worsteling met
heroïne en van zijn verrassende comeback, toen straatkunst explodeerde
en een van de meest populaire en lucratieve kunstbewegingen in de
wereld werd. De kunstenaar zelf, nog steeds onbedwingbaar van geest,
zelfs als hij eruit ziet als een horrorfilmkarakter, geeft ‘Shadowman’ zijn
groteske fascinatie.

Voorafgegaan door een inleiding van Brand Berghouwer, fotograaf en programmamaker van het Kenniscafé van de Volkskrant en De Balie.

titels zijn niet in Nederland
aangekocht en daarom alleen nog één keer tijdens
IFFR gemist op het witte
doek te bewonderen. Ze zijn
slechts eenmalig te zien en alleen Engels ondertiteld.

H

et vierjarige blonde jochie Jimmie moet
huis en haard in Zweden verlaten. In zijn
impressionistische en aangrijpende speelfilm zet Jesper Ganslandt (‘Falkenberg Farewell’,
‘The Ape’) een bestaande crisis op zijn kop en
toont hij een mensonterende vlucht door Europa
door de ogen van een kind. Soms is het spannend en gezellig, vaak ook hartverscheurend.
Zweden, Oostenrijk, Kroatië 2018 91 min.
Regie Jesper Ganslandt Met Jesper Ganslandt,
Hunter Ganslandt, Christopher Wagelin Zweeds,
Duits en Kroatisch gesproken, Engels
ondertiteld
ZONDAG 6 MEI 18.20 UUR

VS 2017 81 min. Regie Oren Jacoby Engels gesproken, niet
ondertiteld
MAANDAG 28 MEI 20.30 UUR

All You Can Eat Buddha

‘L

oving Vincent’ is een uniek project over het leven en de
mysterieuze dood van Vincent van Gogh: het is de eerste
compleet geschilderde speelfilm ter wereld.
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord.
Was het vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen met zijn
broer? Was het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor
zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon
van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie rond
Vincents dood te ontrafelen.

E

en mysterieuze vreemdeling magnetiseert
toeristen in een Zuid-Amerikaans resort.
Hij begint ter plaatse wonderen te verrichten. Wie is hij? Dit speelfilmdebuut is een
vreemde, grappige, zen-achtige karikatuur van
massatoerisme - alsof Alejandro Jodorowsky en
Monty Python (denk aan ‘The Meaning of Life’)
de krachten hebben gebundeld.
Canada 2017 84 min. Regie Ian Lagarde Met
Ludovic Berthillot, Sylvio Arriola, Yaite Ruiz
Frans gesproken, Engels ondertiteld
ZONDAG 13 MEI 19.25 UUR

GAY FILM NIGHT

GB, Polen 2017 95 min. Regie Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Met Saoirse Ronan, Helen McCrory, Aidan Turner
MAANDAG 4 JUNI 20.30 UUR 9at
De inleider bij deze film wordt later bekend gemaakt.

I

n de documentaire ´The End of Fear´ wordt de krankzinnige geschiedenis van het schilderij ´Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue
III´ (1966-67) van Barnett Newman verteld vanuit de kunstenaar,
de kunsthater, de media en de museumdirecteur.
Zelden riep een kunstwerk zoveel vragen op, lokte het zoveel emoties uit. De zware aanslag op het werk door een bezoeker in 1986 werd
gevolgd door een controversiële restauratie en rechtszaak. Vijftig jaar
na ´Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III´ wordt via de levensloop van
dit beroemde, befaamde en beweende kunstwerk opnieuw de vraag
gesteld: wat is kunst?

THE CAKEMAKER

E

en aangrijpend verhaal over liefde, verdriet
en rouw, waarin een Duitse taartenbakker infiltreert in het leven van de weduwe
van zijn Israëlische ex-geliefde. Te zien op onze
maandelijkse Gay Film Night op maandag 21
mei en maandag 18 juni.
Thomas is een jonge, talentvolle banketbakker in
Berlijn. Zijn koekjes en taartjes zijn zo lekker dat Oren,
een getrouwde zakenman uit Israël, daar speciaal
voor langskomt als hij voor zijn werk maandelijks
in Berlijn is.
Er ontstaat een relatie tussen de twee en als hij in
Berlijn is, woont Oren voortaan bij Thomas. Maar op
een dag krijgt Thomas geen contact meer met hem
en verneemt hij dat Oren is omgekomen. Hij besluit

Nederland 2017 70 min. Regie Barbara Visser
MAANDAG 11 JUNI 20.30 UUR 1
De inleider bij deze film wordt later bekend gemaakt.

R

egisseur Agnès Varda, de ‘Moeder van de Nouvelle Vague’,
en de inmiddels wereldberoemde fotograffitikunstenaar JR
vullen elkaar perfect aan. Hun hartverwarmende vriendschap vormt de basis voor een waarachtige en lieve roadmovie.
Het regisseursduo won de Gouden Palm voor Beste Documentaire
op het Filmfestival van Cannes.

naar Jeruzalem te gaan om antwoorden te zoeken.
Daar maakt hij kennis met Anat, de weduwe van
Oren, zonder iets over zijn achtergrond te vertellen.
Ze kunnen het goed met elkaar vinden en Thomas
gaat in Anats lunchroom werken. Ondanks dat hij
niet koosjer bakt en daarom uitgebannen wordt door
het Opperrabbinaat, maken zijn heerlijke koekjes en
taartjes een grote hit van de lunchroom. Hij raakt
steeds meer betrokken bij het leven van Anat en komt
door zijn leugens in conflict met zichzelf.
Israël, Duitsland 2017 104 min. Regie Ofir
Raul Graizer Met Sarah Adler, Tim Kalkhof,
Zohar Shtrauss
21 MEI 20.55 UUR 1

Frankrijk 2017 100 min. Regie Agnes Varda, JR
MAANDAG 18 JUNI 20.30 UUR 3a
De inleider bij deze film wordt later bekend gemaakt.

L

e baiser de l’hôtel de ville: het is de titel van een foto uit
1950 van een verliefd koppeltje verwikkeld in een innige kus,
gewoon midden op straat in Parijs. Het is een even iconisch
als clichématig beeld van een romantisch Parijs dat nooit bestaan
heeft. Het maakte de fotograaf wereldberoemd: Robert Doisneau.
Hierin schuilt een zekere ironie, want Doisneau (1912-1994) was
juist helemaal niet geïnteresseerd in clichés. In zijn werk richtte hij
zich vooral op de gewone, onopvallende mensen die je op straat
tegenkomt, in de cafeetjes en op de markt – mensen die hij altijd
met veel respect in beeld bracht.
Uiteraard komt De Kus voorbij, maar regisseur Clémentine Deroudille,
Doisneau’s kleindochter, wil allereerst laten zien wie haar grootvader
was en wat hem bewoog. Aan de hand van zijn archief, foto’s en aantekeningen, maar ook gesprekken met direct betrokkenen schetst zij
een beeld van een bescheiden man die zichzelf altijd als buitenstaander
beschouwde, net als veel van de mensen die hij fotografeerde.

Frankrijk 2016 83 min. Regie Clémentine Deroudille Frans gespr. en Engels ondertiteld.

MAANDAG 25 JUNI 20.30 UUR
De film wordt ingeleid door Brand Berghouwer, fotograaf en programmamaker van het Kenniscafé van
de Volkskrant en De Balie.

FROM THE CREATORS OF
“FLORENCE AND THE UFFIZI GALLERY” AND “RAPHAEL-THE LORD OF THE ARTS”

W
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ARTS IN CINEMA

CARAVAGGIO The Soul and the Blood

M
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COMING SOON

TO C I N E M AS WO R L DW I D E

SKY, MAGNITUDO FILM AND NEXO DIGITAL PRESENTS “CARAVAGGIO - THE SOUL AND THE BLOOD” AN ORIGINAL PRODUCTION BY SKY AND MAGNITUDO FILM SCIENTIFIC CONSULTANCY AND COMMENTARY BY CLAUDIO STRINATI WITH THE PARTECIPATION OF MINA GREGORI AND ROSSELLA VODRET CREATED BY COSETTA LAGANI
WRITTEN BY LAURA ALLIEVI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY MASSIMILIANO GATTI EDITING VALENTINA CORTI ART DIRECTOR VINCENZO CILURZO FILM SCRIPT SUPERVISION MARILUCY SALTARIN ORIGINAL MUSIC BY MATTEO CURALLO EXECUTIVE PRODUCERS FRANCESCO INVERNIZZI DIMITRI CIOFFI DIRECTED BY JESUS GARCES LAMBERT
©2018 SKY ITALIA - MAGNITUDO FILM – ALL RIGHT RESERVED
Caravaggio, Medusa’s head on shield, Gallerie degli Uffizi. Courtesy of Ministery for Culture, Heritage and Tourism.

et ‘Arts in Cinema’ starten we een
nieuw kunstprogramma met maandelijks (t/m september) een andere
kunstfilm. In mei is allereerst ‘Caravaggio: The
Soul and Blood’ te zien. In het najaar keert ‘Exhibition on Screen’ weer terug in ons programma!
In ‘Caravaggio: The Soul and Blood’ maken we
een ontroerende reis door het werk en het leven
van Michelangelo Merisi da Caravaggio, een van de
meest controversiële en mysterieuze figuren uit de
kunstgeschiedenis.
Gefilmd op adembenemende locaties en in de
wereldberoemde musea van Milaan, Florence, Rome,
Napels en Malta zijn we in deze bijzondere documentaire getuige van de beroemdste kunstwerken van

de meester in zijn typische stijl: vol licht en schaduw,
contrast en contradicties. Met allerlei achtergrondmateriaal wordt de aandacht gevestigd op het turbulente
leven van de kunstenaar, zijn geniale ingevingen en
zijn wilde uitspattingen.
Deze film biedt de kijker een geheel nieuwe
manier om zich onder te dompelen in de kunst en
geest van Caravaggio. Tevens is het een glorievol
monument van een man wiens stoutmoedigheid en
genialiteit zowel een last als een zegen betekenden,
maar die niettemin hun stempel op de eeuwigheid
wisten te drukken…
Italië 2018 90 min. Regie Jesus Garces Lambert
20 & 25 MEI EN 2 JUNI

ONDERKOMEN

G

hullam, Keiber en Noori waren minderjarig toen ze zonder ouders van Afghanistan naar Nederland vluchtten. Inmiddels
wachten ze in een vervallen sloopflat vlakbij
Maastricht al jaren op een verblijfsstatus. Drie
gepensioneerde Maastrichtenaren trekken zich
het lot van de jongeren aan en bieden hun hulp
in de vorm van advies, afleiding en dagelijkse
boodschappen.

Nederland 2017 69 min. Regie Jacqueline
van Vugt Dari en Nederlands gesproken,
Nederlands ondertiteld
8 MEI 20.15 UUR

Te zien in het kader van Movies that Matter on Tour,
een landelijk film-en-debat-programma i.s.m. Amnesty International. Iedere tweede dinsdag om 20.15
uur vertoont Filmtheater Hilversum een film waarin
een mensenrechtenkwestie aan de orde komt. De
Hilversumse Amnesty-afdeling nodigt bij iedere film
een deskundige uit die de film zal inleiden en naderhand vragen zal beantwoorden. Bij 'Onderkomen'
zijn twee jonge statushouders en een medewerker
van de Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek
aanwezig.

DOCUMENTAIRES

LEAN
ON
PETE

THE CLEANERS

E

M

et ‘Lean on
Pete’ schetst
regisseur
Andrew Haigh
(‘Weekend’, ‘45
Years’) een rauw
en intiem portret
van de sociale onderklasse in Amerika.
Een aangrijpend drama over liefde,
eenzaamheid en volwassen worden.

De vijftienjarige Charley Thompson is op zoek naar
vastigheid in zijn leven. Als zoon van een alleenstaande vader die moeite heeft zijn eigen leven op
de rails te houden, kent hij weinig zekerheden en is
hij vaak op zichzelf aangewezen. Wanneer ze naar
Portland verhuizen, hoopt Charley op een nieuwe
start. Hij vindt werk bij Del Montgomery, een doorgewinterde paardentrainer die samen met zijn jockey
Bonnie geld verdient met races, en sluit vriendschap
met het versleten renpaard Lean on Pete. Wanneer
Del onverwacht dit paard naar de slacht wil sturen,
gaat Charley er met Lean on Pete vandoor. Hij maakt
een gevaarlijke tocht door de uitgestrekte wildernis
van Oregon en Wyoming, op zoek naar de geliefde
tante die hij al jaren niet meer heeft gezien.

‘Lean on Pete’ is gebaseerd op het bekroonde boek
van Willy Vlautin. Zijn laatste boek ‘Laat Me Niet
Vallen’, werd onlangs tot boek van de maand bij
de Wereld Draait Door Verkozen en is momenteel
een flinke bestseller. Met o.a. Charlie Plummer (‘All
the Money in the World’) en Steve Buscemi (‘Fargo’,
‘Boardwalk Empire’).
‘Zo warm en geruststellend als een
countrylied.’THE GUARDIAN ★★★★
Verenigd Koninkrijk 2017 122 min. Regie
Andrew Haigh Met Charlie Plummer, Steve
Buscemi, Chloë Sevigny
VANAF 30 MEI 4gt
Op 27 mei alvast in voorpremière te zien!

en bijzonder actuele documentairethriller
over de schaduwwereld achter onze sociale
media, waarin regisseurs Hans Block en
Moritz Riesewieck toegang weten te krijgen
tot de mensen die de ondankbare taak hebben
om te bepalen wat er wel of niet op Facebook
mag staan.
Vanuit een anoniem kantoorgebouw in de Filipijnen wordt de hele wereld gescand. Veelal zonder
enige kennis van verschillende culturen, geschiedenis,
politiek of seks proberen de cleaners de protocollen
zo goed mogelijk toe te passen. Voor het eerst krijgen
we inzicht in waarom bepaalde beelden wel of niet
gezien mogen worden. Maar ook hoe de gebruikte
algoritmes verontwaardiging uitlokken. Langzaam
wordt duidelijk hoe Facebook een soort moderne
versie van George Orwell’s ‘1984’ is geworden. Zeker

in landen waar internet synoniem is met Facebook,
zijn de gevolgen vernietigend.
Veel beter getimed kan een film bijna niet zijn. De
uitwassen van de sociale media zijn bijna dagelijks
nieuws. Deze film laat zien hoe diep het wezen van
sociale media verweven is met de negatieve gevolgen
die deze media teweegbrengen.
Duitsland, Brazilië 2018 88 min.
Regie Hans Block, Moritz Riesewieck

16 MEI T/M 3 JUNI 4ga

MY GENERATION

B

rits filmicoon Michael Caine is de hoofdpersoon en verteller van ‘My Generation’,
een levendige en inspirerende vertelling
over zijn persoonlijke ervaringen in het Londen
van de jaren 60.
Ondersteund door prachtige archiefbeelden, invloedrijke songs en gesprekken met iconen (uit die
tijd) als Paul McCartney, Twiggy, David Baily en David
Hockney, neemt Michael Caine de kijker mee op een
reis naar de geboorte en het hart van de popcultuur:
het Londen van de Swinging Sixties.
Verenigd Koninkrijk 2018 85 min. Regie
David Batty Met Michael Caine
VANAF 31 MEI 1t

GARDEN OF LIFE

❤

WE

HAIGH

O

m te vieren dat de nieuwste film van Andrew
Haigh uit gaat, vertonen we zondag 27 mei
naast een voorpremière van ‘Lean on Pete’ ook
zijn twee voorgaande veelbekroonde films ‘45
Years’ en ‘Weekend’ nog eens.

E

en bijzonder, puur en ontroerend portret
van een oude man die zijn laatste dagen
doorbrengt in zijn tuin.
Alzheimer heeft van wereldreiziger Leo een beschouwende tuinman gemaakt. Terwijl de seizoenen
verglijden, keert Leo langzaam terug naar het begin.
Alsof je het omgekeerde proces van het opgroeien
van een kind van nabij meemaakt, versterkt door het
verkleuren en kaal worden van de natuur. Meerdere
malen op een dag maakt Leo een ronde langs de
bloemen en struiken en inspecteert zorgvuldig iedere verandering. Hij voelt aan blaadjes, volgt met
zijn handen kronkelende stammen naar de grond
en verwijdert aandachtig, takje voor takje, alles wat
plaats moet maken voor nieuwe groei.
Gefascineerd door de tederheid waarmee Leo
omging met de planten en bloemen en hoe dat samen
viel met zijn Alzheimer en het verlies van controle

over zijn leven, besloot bekroond filmmaker Marco
Niemeijer zijn schoonvader een jaar lang in zijn tuin
te filmen. Terwijl Leo’s verwarring en aftakeling toenemen ontkomt de kijker niet aan een gevoel van
schoonheid en verbondenheid met onszelf en de
natuur. In al zijn intimiteit staan Leo en de tuin voor
iets groters.
Nederland 2017 72 min.
Regie Marco Niemeijer

VANAF 30 MEI 1

SO HELP ME GOD

I
MARJORIE PRIME

D

e 86-jarige Marjorie leeft in een toekomstige tijd waar kunstmatige intelligentie heel gewoon is. Een hologram, een
jongere versie van haar overleden man Walter,
haalt samen met haar herinneringen op. Met
onder andere Jon Hamm (‘Mad Men’) en Lois
Smith (‘Lady Bird’).
‘Marjorie Prime’ speelt zich af in de nabije toekomst. Een bedrijf kan holografische projecties creëren van overleden familieleden. Van deze dienst
maakt de 86-jarige Marjorie graag gebruik en ze
krijgt gezelschap van een leergierig hologram. Al
snel maakt de holografische – en in veel opzichten
verbeterde – versie van haar overleden echtgenoot
Walter een belangrijk deel uit van een geïdealiseerd

verleden. Deze ‘prime’ haalt samen met Marjorie
herinneringen op om haar verslechterende geheugen te trainen. Maar de prime kent alleen de feiten
en herinneringen zoals ze hem zijn ingeprent. Die
informatie is dus ook te manipuleren, door Marjorie,
maar ook door haar schoonzoon Jon. Wie Walter ooit
echt was geweest, lijkt er steeds minder toe te doen.
Het verhaal is een verfilming van het gelijknamige
toneelstuk van Jordan Harrison. In de film herhaalt
Lois Smith haar toneelrol als Marjorie.
VS 2017 99 min. Regie Michael Almereyda.
Met Jon Hamm, Geena Davis, Lois Smith, Tim
Robbins
VANAF 31 MEI 1t

n de documentaire ‘So Help me God’ volgen
we de buitengewone, extravagante Anne
Gruwez in haar dagelijkse leven als onderzoeksrechter in Brussel.
Anne Gruwez verzamelt bewijs op plaatsen delict,
heropent onopgeloste zaken en werkt nauw samen
met rechercheurs van de politie. Ondertussen voert ze
ongecensureerde en verbijsterende gesprekken met
verdachten en criminelen om tot hun veroordelingen
te komen. Verbazing, hilariteit en ongemak wisselen
elkaar af terwijl we getuige zijn van Gruwez’ onconventionele aanpak. De waarheid blijkt soms vele
malen schokkender dan fictie.
‘So Help me God’ van filmmakers Jean Libon en
Yves Hinant, bekend van hun satirische tv-serie ‘Striptease’ die uitgroeide tot cultfenomeen, draaide in de
officiële selectie van het IDFA.

DE FIETSER

U

it een voortbewegende, deinende zwerm
fietsers wordt zo nu en dan een enkeling
gepikt en gevolgd: van een koerier, bezorger, mobiele fietsenmaker en een fysiotherapeut
tot een emigrantenfamilie en een slachtoffer in
het fietsverkeer.
Zij vertellen hoe de fiets een bepalende rol speelt
in hun leven. In ‘De fietser’ wordt de fiets van een
gewoon, alledaags voertuig verheven tot een spel van
beweging, van dans, ballet. De film is een ode aan
de fiets in de stad, aan de cyclus van beweging en
stilstand, aan de fietsers die er een eind op los dansen.
Fietsen in de stad Amsterdam is zo’n alledaags
gebeuren dat het bijna niemand opvalt. Maar dat
is niet wat filmmaker en kunstenaar Kees Hin ziet:
“Fietsen is een symfonie van de stad in beweging,
vitaliteit; de spanning tussen geluk en ongeluk, van
jong tot oud, rijk en arm”. Hij maakte er een bijna

Frankrijk 2017 93 min. Regie Jean Libon, Yves
Hinant Met Anne Gruwez
25 MEI T/M 4 JUNI 3at

meditatieve film over die ons op filosofische wijze
doet nadenken over de cyclus van het leven.
Nederland 2018 85 min. Regie Kees Hin
27 MEI T/M 4 JUNI

DEEP LOOK

‘D

LA VILLA

I

n een dorpje aan de kust bij Marseille bezoeken Angèle, Joseph en Armand hun ernstig
zieke vader. Sinds een familiedrama twintig
jaar geleden is Angèle niet meer in het dorp
terug geweest. Nu vader Maurice een beroerte
heeft gehad, komen verleden en heden voor de
broers en hun zus samen.
Joseph is inmiddels met pensioen en heeft verbitterd zijn idealen opgegeven, terwijl Armand probeert
het plaatselijke restaurant draaiende te houden. Angèle is een gevierde actrice. De drie lijken te berusten
in een teleurstellend leven waar geen plaats meer is
voor het dorpsgevoel van vroeger. Terwijl Maurice

vegeteert, worden ze geconfronteerd met het feit dat
wat vroeger was, wordt ingehaald door dat wat nu
is. Schoorvoetend geven ze toe aan nieuwe impulsen.
‘La Villa’ is geregisseerd door Robert Guédiguian
die eerder ‘Les Neiges du Kilimanjaro’ maakte. Met
o.a. Ariane Ascaride (‘Le Ciel Attendra’) en Jean-Pierre
Darroussin (‘Le Havre’).
Frankrijk 2017 107 min. Regie Robert
Guédiguian Met Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Daroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet
VANAF 23 MEI 9at

eep Look’ is een bijzondere kunstfilm
van filmmaker Veysi Yildirim. De nonnarratieve film biedt een compleet
nieuwe meditatieve ervaring en combineert visueel spektakel met muziek. Met indringende
slow-motion portretten, die bijna hypnotiserend
werken, wordt de alledaagse mens op een bijzondere manier centraal gesteld: van zijn 94-jarige grootmoeder in de Turks-Koerdische streek
tot een architect van luxueuze villa’s in Uruguay.
Veysi’s gebruik van slow-motion shots is niet alleen door esthetiek ingegeven maar ook door het feit
dat de filmmaker doof is. Gevormd door zijn diepere
blik op mensen leert Veysi ons met ‘Deep Look’ op
een andere manier naar de wereld te kijken. Waar de
film voor de één een pleidooi is voor meer compassie
en inclusiviteit, biedt het voor de ander een nieuwe
kijk op de mens.

Nederland 2018 81 min. Regie Veysi Yildirim
26 MEI T/M 1 JUNI

7

WORDT VERWACHT
UTØYA 22. JULI

O

p 22 juli 2011 laat een zwaarbewapende rechtsextremist een bom afgaan in Oslo, waarna hij
richting het eiland Utøya trekt waar een zomerkamp
voor jongeren plaatsvindt. Geschokt door het nieuws
uit de hoofdstad nemen de jongeren contact op met
hun familie thuis om ze gerust te stellen. Ze zijn ver van
het incident vandaan en veilig. Tot er opeens schoten
klinken. In één take volgen we de 18-jarige Kaja die haar zusje zoekt,
terwijl ze de 72 minuten durende aanslag probeert te overleven.
Noorwegen 2018 90 min. Regie Erik Poppe Met Aleksander Holmen,
Andrea Berntzen, Solveig Koløen Birkeland, Brede Fristad
VANAF 14 JUNI 3ag

DON’T WORRY, HE WON’T
GET FAR ON FOOT

I

n de nieuwe film van Gus van Sant (‘Elephant’) speelt
Joaquin Phoenix (‘Her’) de verlamde striptekenaar
John Callahan, die na een ruig leven leert zijn demonen
om te zetten in humor en kunst.

Verenigde Staten 2018 113 min. Regie Gus van Sant
Met Jonah Hill, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Carrie Brownstein
VANAF 14 JUNI 3ast

BEAST

I

n een kleine, gesloten gemeenschap op het eiland
Jersey wordt de jonge, verwarde Moll verliefd op
Pascal, een mysterieuze vreemdeling die haar de kracht
geeft te ontsnappen aan haar benauwende familie.
Wanneer Pascal vervolgens verdacht wordt van een
reeks brutale moorden, verdedigt Moll hem dan ook
fel en ontdekt ze waartoe ze in staat is.
Het onweerstaanbare samenspel van nieuwkomers Jessie Buckley en Johnny Flynn is de grote bonus van ‘Beast’, het speelfilmdebuut
van regisseur Michael Pearce. De romantische thriller kreeg lovende kritieken
na de wereldpremière op het filmfestival Toronto.
Verenigd Koninkrijk 2017 107 min. Regie Michael Pearce Met
Johnny Flynn, Jessie Buckle, Geraldine James
VANAF 21 JUNI

UBIQUITY

I

nternetgiganten als Facebook en Google en telefoonproviders over de hele wereld willen het wereldwijde
web van digitale netwerken volledig dekkend maken,
zodat we altijd en overal met het internet verbonden zijn.
Nederland 2018 83 min. Regie Bregtje van der Haak
WORDT VERWACHT

JEUNE FEMME

(MONTPARNASSE BIENVENUE)

R

auw drama over de in de steek gelaten Parisienne
Paula, die zichzelf na een comfortabele relatie van
tien jaar opnieuw probeert ‘uit te vinden’. In dat proces
schiet ze alle kanten op.
Dit portret van een zoekende generatie is gemaakt door
een vrijwel geheel uit vrouwen bestaande filmcrew die er
de Caméra d’Or mee won op het filmfestival in Cannes.

Frankrijk 2017 97 min. Regie Léonor Serraille Met Laetitia Dosch,
Souleymane Seye Ndiaye, Grégoire Monsaingeon, Léonie Simaga
VANAF 6 JUNI

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

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

Vivaldipark 70
Hilversum
Middenweg 81-F
Nederhorst den berg
Postbus 290
1200 AG Hilversum
telefoon 0294-25 24 47
035-623 05 32
info@triple-a-accountants.nl
www.triple-a-accountants.nl

‘s-Gravelandseweg 46-A | Hilversum

www.deoogkas.nl

YOGA

Bewust
creëren

Yoga in de tuin

www.michaelhulst.nl
06 33788976

Gelegen aan de centrumring
met ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

Samen kunnen wij meer voor u betekenen

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

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

PROGRAMMA
3 MEI T/M 6 JUNI 2018

Wij accepteren alleen pin!

Herenplein 5 | 1211DR Hilversum

Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Zondag vanaf 10.30 uur. Online kaartverkoop via WWW.FILMTHEATERHILVERSUM.NL. Reserveren 035-6235466
Entreeprijzen: Normaal € 9,00 65-plus € 8,00 CJP, CKV, Stud-ov, < 16 € 6,50 Kinderfilms € 6,50 Matinees ma t/m vr € 8,00 Cineville € 19,95 per maand

DO

3 MEI

DO

10 MEI

DO

17 MEI

DO

24 MEI

DO

31 MEI

10:30
10:45
11:00
12:00
12:50
13:20
13:45
14:45
15:15
15:55
16:15
17:25
18:30
18:50
19:15
20:45
21:00
21:15

Buurman & Buurman
Pieter Konijn
Finding Your Feet
Blue
Early Man
De Achtste Dag
Normandie Nue
Buurman & Buurman
The Death of Stalin
The Guernsey Literary Society
The Rider
Blue
Finding Your Feet
Normandie Nue
La Holandesa
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
Der Hauptmann

13:30
13:45
14:00
14:55
15:20
16:10
16:50
17:25
18:30
19:05
19:20
20:45
21:00
21:15

Buurman & Buurman
Blue
Normandie Nue
Tully
Isle of Dogs
The Death of Stalin
Finding Your Feet
De Achtste Dag
Normandie Nue
Tully
Homecoming (1945)
Isle of Dogs
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:35
15:55
16:10
17:25
17:45
18:45
19:10
19:40
20:55
21:10
21:30

Isle of Dogs
The Death of Stalin
Normandie Nue
The Cleaners
Under The Tree
The Guernsey Literary Society
Blue
Tully
Normandie Nue
Oh Lucy!
Homecoming (1945)
Isle of Dogs
Under The Tree
Tully

13:30
13:45
14:00
15:25
15:55
16:10
17:20
17:45
18:45
19:15
19:30
20:55
21:10
21:25

Homecoming (1945)
La Villa
Isle of Dogs
Tully
Under The Tree
Normandie Nue
Lady Bird
Blue
La Villa
The Cleaners
Oh Lucy!
Isle of Dogs
Under The Tree
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:05
15:45
16:25
16:50
17:40
18:45
19:00
19:15
20:35
21:00
21:25

Garden of Life
Marjorie Prime
Lean on Pete
My Generation
Oh Lucy!
La Villa
Tully
Garden of Life
Under The Tree
Lean on Pete
My Generation
La Villa
Marjorie Prime
Isle of Dogs

VR

11 MEI

VR

18 MEI

VR

25 MEI

VR

1 JUNI

VR

4 MEI

10:30
10:45
11:00
11:55
12:20
13:20
13:40
14:05
15:25
15:50
16:15
16:50
17:45
18:45
19:00
19:20
21:00
21:15
21:30

Buurman & Buurman
Blue
Finding Your Feet
De Wilde Stad
De Hazenschool
Pieter Konijn
Normandie Nue
The Death of Stalin
Buurman & Buurman
La Holandesa
The Guernsey Literary Society
De Achtste Dag
Blue
Finding Your Feet
The Rider
Normandie Nue
The Guernsey Literary Society
Der Hauptmann
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:05
15:50
16:10
17:15
17:45
18:50
19:05
19:40
20:45
21:15
21:35

Blue
Isle of Dogs
Normandie Nue
The Death of Stalin
Homecoming (1945)
The Guernsey Literary Society
Blue
La Holandesa
Homecoming (1945)
Normandie Nue
Tully
The Guernsey Literary Society
Isle of Dogs
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:25
15:45
16:10
17:20
17:40
19:00
19:20
19:40
21:10
21:25
21:40

Homecoming (1945)
Oh Lucy!
Normandie Nue
Tully
The Cleaners
Isle of Dogs
Under The Tree
Blue
Normandie Nue
Tully
Oh Lucy!
Isle of Dogs
The Death of Stalin
Under The Tree

ZA

12 MEI

ZA

19 MEI

13:30 Caravaggio:
The Soul and the Blood
13:45 Oh Lucy!
14:00 La Villa
15:20 So Help Me God
15:40 Isle of Dogs
16:15 Finding Your Feet
17:15 Oh Lucy!
17:45 The Cleaners
19:00 La Villa
19:15 Normandie Nue
19:35 Under The Tree
21:10 Isle of Dogs
21:25 The Death of Stalin
21:40 Tully

13:30
13:45
14:00
15:05
15:50
16:25
16:50
17:50
18:25
19:00
19:35
20:00
21:10
21:30
21:45

Garden of Life
La Villa
Lean on Pete
My Generation
Marjorie Prime
Normandie Nue
Blue
Deep Look
Garden of Life
La Villa
Oh Lucy!
My Generation
Lean on Pete
Isle of Dogs
Under The Tree

13:30
13:45
14:00
15:05
15:20
16:10
17:00
17:20
18:45
19:15
19:35
21:00
21:15
21:30

Blue
Buurman & Buurman
Normandie Nue
Homecoming (1945)
Isle of Dogs
The Death of Stalin
Tully
Finding Your Feet
Normandie Nue
Homecoming (1945)
Tully
Isle of Dogs
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:00
15:30
16:10
16:55
18:00
19:00
19:20
19:55
21:10
21:25
21:45

Buurman & Buurman
Blue
Normandie Nue
Oh Lucy!
The Cleaners
Isle of Dogs
The Guernsey Literary Society
Oh Lucy!
Normandie Nue
Homecoming (1945)
Under The Tree
Isle of Dogs
The Death of Stalin
Tully

ZA

26 MEI

ZA

2 JUNI

13 MEI

ZO

20 MEI

Buurman & Buurman
Casper & Emma
Normandie Nue
Isle of Dogs
Deep Look
La Villa
The Cleaners
Down to Earth
Under The Tree
La Villa
The Death of Stalin
Oh Lucy!
Isle of Dogs
Tully

13:30
13:45
14:00
14:55
15:35
16:10
16:30
17:30

ZO

13:30
13:45
14:00
14:55
15:35
16:10
16:55
17:20
18:45
19:00
19:15
20:45
21:15
21:30

Buurman & Buurman
Casper & Emma
La Villa
Garden of Life
Oh Lucy!
Lean on Pete
De Fietser
Caravaggio:
The Soul and the Blood
Garden of Life
La Villa
Marjorie Prime
My Generation
Lean on Pete
Isle of Dogs
Under The Tree

ZA

5 MEI

11:00
11:15
11:30
12:30
12:50
13:40
14:15
14:45
15:10
16:20
16:35
17:15
18:45
19:00
19:15
21:00
21:15
21:30

Buurman & Buurman
Blue
Foxtrot
De Wilde Stad
Early Man
Buurman & Buurman
Normandie Nue
Blue
The Rider
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
De Achtste Dag
Normandie Nue
The Guernsey Literary Society
La Holandesa
The Death of Stalin
Finding Your Feet
Der Hauptmann

ZO

6 MEI

11:00
11:15
11:30
12:30
13:20
13:40
14:05
15:15
15:55
16:15
17:20
18:20
18:35
19:15
20:15
20:45
21:10

Buurman & Buurman
Pieter Konijn
Normandie Nue
Blue
La Holandesa
Finding Your Feet
Normandie Nue
The Rider
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
Nico, 1988
IFFR gemist: Jimmie
The Death of Stalin
De Achtste Dag
Der Hauptmann
The Grand Budapest Hotel
Lady Bird

MA

7 MEI

13:30
13:45
14:00
15:40
16:00
16:15
17:15
18:25
18:45
19:15
20:30
20:55
21:10

The Death of Stalin
Finding Your Feet
Normandie Nue
Blue
Der Hauptmann
The Guernsey Literary Society
De Achtste Dag
The Rider
Normandie Nue
La Holandesa
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
Nico, 1988

DI

8 MEI

13:30
13:45
15:10
16:10
16:25
17:10
18:20
18:45
19:10
20:15

Blue
The Guernsey Literary Society
De Achtste Dag
The Death of Stalin
The Rider
Lady Bird
La Holandesa
Normandie Nue
The Death of Stalin
Movies That Matter:
Onderkomen
20:55 The Guernsey Literary Society
21:15 Der Hauptmann

WO

9 MEI

13:30
13:45
14:00
15:15
15:40
16:25
16:50
17:35
18:45
19:00
19:30
20:55
21:10
21:25

Normandie Nue
Buurman & Buurman
The Guernsey Literary Society
Blue
La Holandesa
Finding Your Feet
The Rider
De Achtste Dag
Normandie Nue
The Death of Stalin
Tully
The Guernsey Literary Society
Der Hauptmann
Isle of Dogs

Filmtheater-Hilversum

11:00
11:15
12:25
12:45
13:20
14:00
14:35
15:15
16:10
16:40
17:40
18:20
18:45
19:25

Finding Your Feet
Buurman & Buurman
Blue
De Achtste Dag
Homecoming (1945)
Normandie Nue
Isle of Dogs
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
Tully
De Wilde Stad
Normandie Nue
Lady Bird
IFFR gemst:
All You Can Eat Buddha
20:30 Isle of Dogs
20:45 The Rider
21:10 Three Billboards

11:00 Buurman & Buurman
11:15 Finding Your Feet
11:30 Caravaggio:
The Soul and the Blood
12:30 Blue
13:30 Homecoming (1945)
13:45 Normandie Nue
14:10 Tully
15:25 Oh Lucy!
15:55 Isle of Dogs
16:10 The Death of Stalin
17:20 Under The Tree
18:25 Isle of Dogs
18:45 Tully
19:10 The Cleaners
20:30 Darkest Hour
20:45 Homecoming (1945)
21:00 Under The Tree

MA

27 MEI

11:00
11:15
11:30
12:50
13:20
13:50
14:20
15:10
16:00
16:25
17:00
18:20
18:35

Casper & Emma
45 years
The Post
Buurman & Buurman
De Fietser
La Villa
Isle of Dogs
Under The Tree
Normandie Nue
Oh Lucy!
The Cleaners
Homecoming (1945)
Voorpremière:
Lean on Pete
So Help Me God
Tully
Isle of Dogs
Weekend

18:50
20:15
20:45
21:00

MA

21 MEI

Tully
Normandie Nue
The Guernsey Literary Society
Homecoming (1945)
Isle of Dogs
The Death of Stalin
Blue
Normandie Nue
Homecoming (1945)
Tully
The Dude Day:
20 jaar The Big Lebowski!
20:45 Isle of Dogs
21:00 The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
14:55
15:20
16:10
16:50
17:15
18:20
18:45
19:15
20:30
20:55
21:10

Buurman & Buurman
Blue
Normandie Nue
Homecoming (1945)
Oh Lucy!
Isle of Dogs
Tully
The Cleaners
The Death of Stalin
Normandie Nue
Under The Tree
Isle of Dogs
The Cakemaker
Tully

MA

28 MEI

13:30
13:45
14:00
15:20
15:40
16:15
17:35
18:30
18:45
19:10
20:30
20:55
21:10

Under The Tree
So Help Me God
La Villa
Tully
Oh Lucy!
The Death of Stalin
Blue
The Cleaners
La Villa
Oh Lucy!
Kunstmaand: Shadowman
Isle of Dogs
Under The Tree

DI

14 MEI

13:30
13:45
14:00
15:25
15:55
16:25
17:25
18:20
18:45
19:00
20:30

DI

22 MEI

DI

29 MEI

Blue
Homecoming (1945)
Normandie Nue
Isle of Dogs
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin
De Achtste Dag
Normandie Nue
Isle of Dogs
Hilversum in Gesprek
met Kees Kraaijeveld
20:40 The Death of Stalin
21:00 Life of Pi
21:15 Tully

13:30
13:45
14:00
15:20
15:50
16:10
17:40
18:30
18:30
19:00
19:15
21:00
21:15

Under The Tree
Isle of Dogs
Normandie Nue
Homecoming (1945)
The Cleaners
The Death of Stalin
Blue
Film&Food: The Bookshop
Oh Lucy!
Isle of Dogs
Tully
The Death of Stalin
Under The Tree

13:30
13:45
14:00
15:20
15:55
16:10
17:00
18:30
18:45
19:15
20:30
20:55
21:10

The Cleaners
Normandie Nue
La Villa
Deep Look
Homecoming (1945)
Isle of Dogs
Finding Your Feet
Oh Lucy!
La Villa
Under The Tree
The Death of Stalin
Isle of Dogs
Tully

WO

23 MEI

WO

30 MEI

WO

16 MEI

13:30
13:45
14:00
15:10
15:40
16:10
17:05
17:20
18:45
19:00
19:15
20:40
20:55
21:15

Normandie Nue
Buurman & Buurman
Isle of Dogs
Tully
Blue
The Guernsey Literary Society
The Cleaners
Oh Lucy!
Homecoming (1945)
Tully
Isle of Dogs
Normandie Nue
The Guernsey Literary Society
The Death of Stalin

13:30
13:45
14:00
15:10
15:25
16:10
16:50
17:35
18:35
19:00
19:25
20:45
21:00
21:15

Oh Lucy!
Buurman & Buurman
Normandie Nue
Blue
The Death of Stalin
Isle of Dogs
Homecoming (1945)
The Cleaners
Normandie Nue
Tully
Under The Tree
Isle of Dogs
La Villa
Homecoming (1945)

13:30
13:45
14:00
15:00
15:30
16:10
17:00
17:25
18:30
19:00
19:15
20:45
21:00
21:25

Buurman & Buurman
Casper & Emma
La Villa
The Cleaners
Tully
Under The Tree
De Fietser
Garden of Life
Normandie Nue
Oh Lucy!
La Villa
Isle of Dogs
Lean on Pete
Under The Tree

15 MEI

13:30
13:45
14:00
15:05
15:40
16:10
17:10
18:30
19:10
19:30

n
n

Kinder- en familiefilms
Premièrefilm voor € 6,50

*

Buurman & Buurman
hebben een nieuw huis!
Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri

*

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

Pijn?
Acupunctuur . Zhineng Qigong

Tel. 06-130 875 16
www.lingtong.nl
info@lingtong.nl

ZO

3 JUNI

11:00
11:15
11:30
12:50
13:25
13:45
14:20
15:00
15:55
16:10
17:05
18:20
18:35
18:55
20:30
20:45
21:00

Casper & Emma
Finding Your Feet
The Bookshop
Buurman & Buurman
Garden of Life
La Villa
My Generation
Isle of Dogs
Lean on Pete
Marjorie Prime
The Cleaners
La Villa
Lean on Pete
Under The Tree
Oh Lucy!
The Death of Stalin
Three Billboards

MA

4 JUNI

13:30
13:45
14:00
15:15
15:30
16:25
17:00
17:25
18:30
18:45
19:20
20:30
20:45
21:10

Marjorie Prime
Garden of Life
Lean on Pete
My Generation
Oh Lucy!
Isle of Dogs
De Fietser
So Help Me God
La Villa
My Generation
Under The Tree
Kunstmaand: Loving Vincent
Lean on Pete
Isle of Dogs

DI

5 JUNI

13:30
13:45
14:00
15:05
15:55
16:25
16:50
17:50
18:25
19:00
19:25
20:35
21:00
21:30

Garden of Life
La Villa
Lean on Pete
My Generation
Oh Lucy!
Marjorie Prime
Normandie Nue
Garden of Life
La Villa
Marjorie Prime
Isle of Dogs
Lean on Pete
The Death of Stalin
Under The Tree

WO

6 JUNI

13:30
13:45
14:00
14:55
15:35
16:10
16:55
17:10
18:45
19:00
19:15
20:30
21:15
21:30

Buurman & Buurman
Casper & Emma
La Villa
Marjorie Prime
Garden of Life
Lean on Pete
Under The Tree
Blue
My Generation
Lean on Pete
Jeune Femme
The Bookshop
Isle of Dogs
Marjorie Prime

Interieuradvies op maat

Acupunctuur helpt!

@FilmHilversum
filmtheaterhilversum

ZO

18:15
18:45
19:20
19:50
20:55
21:20
21:35

Maakt jouw merk.
ontwerpfabriek.com

GROEST 110A, HILVERSUM
TEL. 035-6246341

