Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond zaterdag 23 april 2022 - er zijn nog kaarten!

NU DAN ECHT!

Prijs, tijden, locatie, reserveren

We mogen weer!
Eindelijk mogen wij weer echt uit de
startblokken om een mooie en gezellige
filmavond te organiseren! Wat heeft het lang
geduurd, maar zoveel groter is de pret nu!
Na afloop van een heerlijk buffet in Maallust,
deze keer verzorgd door Pand 1880 uit
Haulerwijk, wordt de film vertoond in de Grote
Kerk Veenhuizen 'Hiëronymus Aemilianus'.
Deze is op loopafstand van Maallust, maar ook
per auto te bereiken.
Wij hebben er veel zin in en wij hopen jij
ook!

Over de film:
Antigone
Antigone is een zestienjarig meisje dat als klein
kind met een deel van haar familie vanuit
Algerije naar Canada is gevlucht. Terwijl zij
excelleert op school, hebben haar twee broers
het criminele pad gekozen. Wanneer een van
hen in de gevangenis terechtkomt en zijn
deportatie dreigt, bedenkt ze een plan om hem
vrij te krijgen, waarmee ze zichzelf in de
problemen brengt.
De film is een moderne bewerking van de
Griekse tragedie, waarin een jonge vrouw,
behept met een onverwoestbare familieliefde
en een dito rechtvaardigheidsgevoel, het
opneemt tegen de autoriteiten. De klassieke en
universele strijd wordt hier vooral gestreden
via social media - de warme solidariteit in de
virale wereld, verbeeld in videoclipachtige
impressies, staat haaks op de kille regels van
het systeem.
Antigone is een baken van hoop, die met haar
autonome persoonlijkheid respect afdwingt,
bewondering oproept en een beweging in gang
zet waarin menselijkheid het wint van angst en
onverschillligheid.

Prijs film, drankje en buffet: € 32,50 pp
Prijs film, drankje zonder buffet:
€ 16,00 pp
Tijdstip afhalen filmkaarten met buffet:
vanaf 18.30 uur in Maallust.
Tijdstip afhalen filmkaarten zonder
buffet: vanaf 20.00 uur in Maallust.
Tijdstip buffet: tussen 19.00 en
20.15 uur in Maallust.
Betaalwijze film met/zonder buffet:
alleen contant (liefst gepast).
Betaalwijze drankjes Maallust: zowel
contant als per pin.
Aanvang film: 20.30 uur.
Locatie film: Grote Kerk Veenhuizen
'Hiëronymus Aemilianus', Kerklaan 6 te
Veenhuizen
Annuleringen: tot en met 18 april a.s.
kosteloos, daarna wordt de gehele
reservering in rekening gebracht.
Reserveren is noodzakelijk door het
beperkt aantal beschikbare plaatsen.
Klik op onderstaande knop om tickets
te reserveren.

Reserveer tickets

Mochten de coronamaatregelen dusdanig
worden aangescherpt dat deze de
filmavond helaas onmogelijk maken, dan
laten wij dit tijdig weten via de nieuwsbrief.

Locatie:
Brouwerij Maallust
Hoofdweg 140
9341 BL Veenhuizen (Drenthe)

Jouw en ieders gezondheid staat op nummer 1, dus ook ons devies luidt:
bij klachten thuisblijven.

Facebook

Website

www.filmfestivalveenhuizen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
contact@filmfestivalveenhuizen.nl toe aan uw adresboek.

