Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond vrijdag 26 augustus 2022

Buiten of binnen?
In elk geval een mooie filmavond!
Opnieuw organiseren wij een filmavond,
hopelijk buiten deze keer, dus laten we de
weergoden gunstig zinnen met elkaar :-)!
Na afloop van een heerlijk buffet in Maallust,
vanwege succes weer verzorgd door Pand 1880
uit Haulerwijk, wordt de film buiten vertoond in
de tuin van Maallust. Mocht het weer het toch
niet toelaten, dan gaan we de film bekijken in
de Koepelkerk te Veenhuizen. Deze is op
loopafstand van Maallust, maar ook per auto te
bereiken.
Wij duimen voor een zwoele zomeravond
en wij hopen dat jij erbij bent!

Over de film:
Yomeddine

Prijs, tijden, locatie, reserveren
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: Koepelkerk Veenhuizen,
Hoofdweg 112 te Veenhuizen
Annuleringen: tot en met 22
augustus 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.

Yomeddine (‘Dag des oordeels’) gaat
over de spirituele reis die de
hoofdpersoon maakt: een reis die
hem in harmonie met zichzelf én de
wereld moet brengen.
Veertiger Beshay is als kind doodziek
aan de poort van de leprakolonie in
Egypte achtergelaten en heeft zich in
de loop der jaren zo veel mogelijk
geschikt naar zijn marginale bestaan.
In de kolonie trouwde hij met de
geesteszieke Ireny en elke dag trekt
hij per ezelkar naar de afvalberg, om
daar oud ijzer bij elkaar te scharrelen.
Pas wanneer Ireny overlijdt en
Beshay voor de allereerste keer haar
moeder ontmoet, beseft hij weer dat
ook hij familie heeft en dat zijn leven
zich ooit ergens anders heeft
afgespeeld. In de hoop zijn vader
terug te vinden, begint Beshay aan de
barre tocht naar zijn geboortestad
Qena, met de stiekem in zijn kar
geklommen wees Obama (Ahmed
Abdelhafiz) als enige gezelschap.

Reserveer tickets

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

Locatie:
Brouwerij Maallust
Hoofdweg 140
9341 BL Veenhuizen

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.

