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ontwikkelen van zijn liefde en aanleg voor muziek. 
Maar zal het door intens verdriet beschadigde  
jongetje uitgroeien tot het talent dat Carvelle in hem 
ziet? En zal de rebelse tiener zijn angsten kunnen 
overwinnen en zich kunnen meten met de allerbeste 
koorzangers van de wereld? 

OVERDONDEREND MOOIE ZANG
‘Boychoir’ is een warme, prachtige film die nergens 
té sentimenteel wordt. In de Verenigde Staten, 
waar de film al eerder deze maand in première 
ging, wordt - naast geweldige rollen van Wareing, 
Hoffman en Kathy Bates die de rol van schooldirec-
trice speelt - vooral de overdonderend mooie koor-
zang geprezen. Het pure geluid van jongenskoren is 
eeuwenlang een bron van inspiratie geweest voor 
publiek en componisten. De laatste decennia is deze 

D e aangrijpende film ‘Boychoir’ draait om 
de 12-jarige Stet (gespeeld door de nieuwe 
Hollywood-ontdekking Garret Wareing).  

Stet verliest zijn alleenstaande moeder na een fataal 
auto-ongeluk en zijn vader ziet hem liever niet als 
onderdeel van diens nieuwe gezin. De situatie thuis 
wordt onhoudbaar en het eenzame ventje verhuist 
vanuit Texas naar een muzikaal jongensinternaat  
in New Jersey. 

UNIEK MUZIKAAL TALENT
Daar komt hij onder de hoede van de gedreven  
koormeester Carvelle (Dustin Hoffman), een man 
van weinig, maar scherpe woorden. Caravelle  
ontdekt al snel dat de jonge Stet een geweldige stem 
en een uniek muzikaal talent heeft. Stapje voor 
stapje helpt hij de tiener bij het ontdekken en  

MAX Magazine organiseert samen met filmmaatschappij 
Entertainment One Benelux een landelijke voorpremière van  
‘Boychoir’ waar u als lezer van MAX Magazine gratis 
naartoe kunt. Bel snel voor een toegangsbewijs in een 
bioscoop bij u in de buurt. U kunt twee kaarten per keer 
bestellen!

DIT MOET U DOEN
1 Houd een pen en uw MAX Magazine bij de hand.
2  Bel het speciale nummer 0909-2015351 (80 cpm)
3   U krijgt dan te horen in welke bioscoop bij u in de buurt 

de voorpremière van ‘Boychoir’ op zaterdag 28 of 
zondag 29 maart te zien is.

4   Volg de instructies en noteer het nummer dat bij uw 
reservering hoort. U hoort dan ook in welke bioscoop en 
hoe laat u op zaterdag 28 of zondag 29 maart verwacht 
wordt.

OP=OP, dus wees er snel bij!
U krijgt niets thuisgestuurd. Het reserveringsnummer dat u via 
de filmlijn te horen krijgt, geeft u op de dag zelf ter plekke 
door aan de kassa. U kunt per keer maximaal 2 kaarten 
bestellen. Op = op, het kan zijn dat theater van uw keuze al 
vol zit. De zaal gaat een halfuur van tevoren open.

HIER WORDEN DE GRATIS VOORPREMIÈRES GEHOUDEN!
Plaats en theather Datum Aanvang
Amsterdam, Pathé City 28 maart 10.30
Arnhem, Focus Filmtheater 29 maart 11.00
Breda, Chassé Cinema 28 maart 12.00
Den Bosch, Verkadefabriek 29 maart 12.00
Den Haag, Pathé Buitenhof 28 maart 10.30
Eindhoven, Natlab 29 maart 11.00
Enschede, Concordia 29 maart 11.00
Hilversum, Filmtheater 28 maart 11.30
Leiden, Kijkhuis 29 maart 16.00
Maastricht, Filmtheater Lumière 28 maart 16.00
Nijmegen, LUX 28 maart 10.30
Rotterdam, Wolff Cinerama 29 maart 11.00
Utrecht, Louis Hartlooper Complex 28 maart 10.30
Wageningen, Heerenstraat Theater 28 maart 11.00
     
Reserveer via 0909-20153510 (80 cpm).  
De lijn gaat open op donderdag 19 maart om 
09:00 uur en sluit op 27 maart om 12.00 uur.  
U kunt uw 1 of 2 kaarten na reservering aan de kassa 
afhalen: vergeet niet uw reserveringsnummer mee te nemen!

GRATIS NAAR 
‘BOYCHOIR’

DUSTIN HOFFMAN ALS NORSE DIRIGENT VAN EEN JONGENSKOOR

Waar ‘Billy Elliott’ duizenden tieners heeft geïnspireerd een dansopleiding 
te volgen, zal de veelgeprezen nieuwe film ‘Boychoir’ de koorzang terug in 
de belangstelling brengen. Zelden is het pure geluid van een jongenskoor 
zó prachtig voor het voetlicht gebracht. 

‘BOYCHOIR’  
AANGRIJPEND EN INSPIREREND 

VANAF2 APRIL IN DE BIOSCOOP

zangkunst echter naar de achtergrond gedrongen 
door de komst van de elektronische muziek. Maar 
met ‘Boychoir’ kunnen we weer genieten van deze 
zangkunst in haar allerpuurste vorm. 

WERELDWIJDE ZOEKTOCHT
De rol van de norse Carvelle wordt met zeer veel 
overtuiging gespeeld door tweevoudig Oscar-
winnaar Dustin Hoffman, die meteen al interesse 
had om aan de film mee te werken. Voor zijn 
tegenspeler, de jonge Stet, werd een wereldwijde 
zoektocht gestart. Die zoektocht eindigde in  
Los Angeles, toen de filmmakers de 12-jarige 
Texaanse jongen Garrett Wareing ontmoetten. 
Regisseur François Girard zag in de beginnende 
acteur direct het talent dat hij zocht: “Het is  
ontzettend moeilijk na een paar audities in te 
schatten of iemand die nog zo jong is, zo’n zware 
rol aankan. Maar ik zag meteen dat Garrett de 
kwaliteiten, de intensiteit en de discipline had  
om Stet te spelen. En al die verwachtingen zijn 
uitgekomen!” 

‘Boychoir’ is een 
prachtige, warme film 

die nergens té 
sentimenteel wordt

EXCLUSIEF VOOR MAX MAGAZINE-LEZERS!

24 


