Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond vrijdag 20 december 2019

Licht in de donkere dagen
voor Kerst...
dat is wat wij graag brengen.
Genieten van knetterend houtvuur, een
glaasje, een warme maaltijd, elkaar en
uiteraard een bijzondere film!
Vrijdagavond 20 december a.s. vertonen wij
weer een prachtige film in de Koepelkerk in
Veenhuizen.
Het buffet voorafgaand aan de film wordt
verzorgd door Taparia Don Emilio. Dit vindt
plaats in Maallust. De Koepelkerk is op
loopafstand van Maallust, maar ook per auto te
bereiken.
Na de film is er alle gelegenheid om nog een
drankje te doen in Maallust, met elkaar na te
praten of in gedachten de film nog eens te
laten passeren.
Kom samen met ons een avond genieten!

Prijs, tijden, locatie, reserveren
Prijs filmkaartje inclusief buffet en een
Maallustdrankje: € 29,50 p.p.
Prijs filmkaartje zonder buffet en met
een Maallustdrankje: € 15,00 p.p.
Afhalen filmkaarten: vanaf 18:30 uur
in Maallust.
Eten: tussen 19.00 en 20.15 uur in
Maallust.
Betaalwijze filmkaartjes met/zonder
buffet: alleen contant (liefst gepast).
Betaalwijze drankjes Maallust: zowel
contant als per pin.
Film: aanvang 20.45 uur in Koepelkerk
Veenhuizen.
Annuleringen: tot 5 dagen voor aanvang
van de filmavond 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.

Over de film: Shoplifters

Reserveer tickets

Shoplifters is een schildering van tijd en licht,
een golf van filmische beweging. Een uitzicht
dat langzaam verschijnt achter een verstopt
venster.
Geen wonder dat de Japanse cineast Hirokazu
Kore-eda met dit warmbloedige portret van een
excentrieke familieconstellatie op het
Filmfestival van Cannes in 2018 een Gouden
Palm ontving.
Shoplifters is een geestig, ontroerend en warm
portret van een nepgezin dat samenleeft in een
piepklein bouwval tussen flatgebouwen.
‘Vader’ Osuma, een vrolijke uitvreter, leert
‘zoon’ Shota de edele kunst van de
winkeldiefstal, ‘grote zus’ Aki werkt in de
peepshow, ‘oma’ draagt haar pensioentje bij.
Vinden ze op straat het mishandelde meisje
Yuri, dan schikt men in voor een klein zusje.

Locatie eten en kaarten afhalen:
Brouwerij Maallust
Hoofdweg 140
9341 BL Veenhuizen (Drenthe)

Shoplifters broeit van tederheid en is een film
over zoveel, maar vooral over dat onzegbare
dat alleen in grote filmkunst zichtbaar kan
worden gemaakt. En dan ontvouwt het zich, als
een droeve bloem van licht...

Locatie film:
Koepelkerk Veenhuizen
Hoofdweg 112
9341 BK Veenhuizen (Drenthe)
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contact@filmfestivalveenhuizen.nl toe aan uw adresboek.

