
★ nieuw ★  op pad met ezel patrick
ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
vr 23 okt 21:00 • di 27 okt 14:30
week 44: zo 1 nov 11:00 • di 3 nov 20:00
Zonnige Franse komedie waarin, 
eenmaal in de prachtige bergen, 
schooljuf Antoinette dankzij ezel 
Patrick eerder zichzelf tegenkomt 
dan de geheime liefde waarop ze zo 
had gehoopt. Herkenbaar, lekker 
gênant en hilarisch tegelijk.

wanneer de kruik barst ◼ laatste week
HOPE GAP
vr 23 okt 16:30 • ma 26 okt 20:00
Veteranen Annette Bening en Bill 
Nighy dragen dit smaakvol inge-
togen Britse familiedrama.

★ nieuw ★ op pad zonder volwassenen 
SWEET THING
za 24 okt 21:00 • wo 28 okt 20:00
week 44: vr 30 okt 15:00 • ma 2 nov 20:00
Vertederend portret van de jonge 
Billie, haar broertje Nico en vriendje 
Malik, die ‘hun’ disfunctionele vol-
wassenen ontvluchten. Hun tocht 
zonder echte bestemming gee�  hen 
(even) de vrijheid zichzelf te zijn.

liefde op de derde étage 
DEUX 
do 22 okt 20:00 • ma 26 okt 14:30
week 44: zo 1 okt 20:00 • wo 4 nov 11:00
Twee oude buurvrouwen zijn al tien-
tallen jaren elkaars grote liefde, 
zonder dat iemand dat weet. Hun 
droom is samenwonen in Rome.

Cinekid 2020
FINDUS GAAT VERHUIZEN
vanaf 4 jaar • nederlands gesproken
za 24 okt 14:00

VERHALEN MET EEN STAARTJE 
vanaf 6 jaar • nederlands gesproken
 zo 25 okt 14:30

KORT MAAR KRACHTIG 
vanaf 8 jaar •  nederlands ondertiteld
vr 23 okt 14:30

MIER
vanaf 9 jaar • nederlands ondertiteld
do 22 okt 14:30

talent en ambitie 
LARA
zo 25 okt 11:00 • di 27 okt 20:00
week 44: za 31 okt 21:00 • wo 4 nov 14:30
Zorgvuldig opgebouwd portret rond 
Lara en zoon/pianovirtuoos Viktor, 
over ambities, jezelf ontdekken en 
het lef risico's te nemen.

verbinden op het poolse platteland 
CORPUS CHRISTI 
zo 25 okt 20:00 • wo 28 okt 14:30
week 44: za 31 okt 15:00 • di 3 nov 14:30
Scherp Pools drama met warme 
humor. Jonge ex-delinquent wordt 
per ongeluk priester. Het blijkt een 
tweede kans voor hem en het dorp.

met het hoofd in de wolken 
SUMMERLAND
do 22 okt 17:00 • zo 25 okt 16:15
week 44: do 29 okt 20:00 • zo 1 nov 15:00
WOII. Humeurige schrijfster Alice 
krijgt een jonge evacué uit Londen 
toegewezen. Hoopvol, magisch 
drama over hervonden liefde.

vrouwen in de spotlights
MISBEHAVIOUR
za 24 okt 16:15
week 44: wo 28 okt 11:00 • wo 4 nov 20:00
1970. Londense vrouwenbevrij-
dingsgroep wil de aanstaande Miss 
World-verkiezing verstoren. Vrolijk 
historisch drama (en waar gebeurd!).

 twente, nederlands ondertiteld  
DE BEENTJES 
VAN SINT-HILDEGARD
vr 23 okt 11:00  week 44: do 29 okt 14:30
Een verrukkelijk droogkomisch 
Twents drama, met Herman Finkers 
en Johanna ter Steege, over hoe je 
ook teveel van elkaar kunt houden. 
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do 22 t/m wo 28 okt 2020
antoinette dans les cévennes

◼ sweet thing ◼ corpus christi ◼ 
lara ◼ deux ◼ summerland 

◼ misbehaviour ◼ hope gap ◼
de beentjes van sint hildegard

Deze week volgen we mensen op reis – ook � guurlijk, want 'op weg' 
betekent ook jezelf ontdekken – in twee zeer verschillende � lms: in de 
vrolijke Franse vakantiekomedie antoinette dans les cévennes, begint 
een grote-stad-schooljuf ondoordacht een bergtocht met een koppige 
ezel. sweet thing is een vertederend portret van drie kinderen aan de 
zel� ant van het Amerikaanse leven, die ervandoor gaan. Maandag 26 
oktober de laatste kans voor Brits drama hope gap. T/m zondag elke 
middag een Cinekid-� lm voor kleine of iets grotere kinderen. Raadpleeg 
voorafgaand aan uw � lmbezoek de site voor praktische informatie.
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