Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond vrijdag 6 september 2019

Hapje, drankje, film

Prijs, tijden, locatie, reserveren

Zin om een zomeravond ondergedompeld
te worden in een prachtige film op een
bijzondere locatie? Dat kan. Vooraf ook
genieten van heerlijk eten met een
drankje? Ook dat kan!
Vrijdagavond 6 september a.s. wordt bij mooi
weer de buitenplaats bij Maallust omgebouwd
tot bioscoop. Mochten de weergoden ons
minder gunstig gezind zijn dan zal de film
vertoond worden in de intieme Koepelkerk in
Veenhuizen. Dit is op loopafstand van Maallust,
maar ook per auto te bereiken.
Het buffet voorafgaand aan de film wordt
verzorgd door een van onze culinaire
favorieten: Taparia Don Emilio. 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.
Kortom alle ingrediënten voor een avond
genieten!

Prijs filmkaartje inclusief buffet en een
Maallustdrankje: € 29,50 p.p.
Prijs filmkaartje zonder buffet en met
een Maallustdrankje: € 15,00 p.p.
Tijdstip afhalen filmkaarten: vanaf
18:30 uur in Maallust.
Tijdstip 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.
Aanvang film: 20.45 uur.
Locatie film: bij mooi weer buiten bij
Maallust, bij minder goed weer in de
Koepelkerk.
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: Leave no trace
Hebben we als mensen het recht om onze
levens volledig naar eigen inzicht vorm te
geven? Kun je tegelijkertijd binnen en buiten
de maatschappij leven? Is het mogelijk om
helemaal ‘off the grid’ te gaan en buiten ‘het
systeem’ te staan? Dat zijn slechts een paar
van de fundamentele vragen die een rol spelen
op de achtergrond van de film.

Reserveer tickets

Leave no trace vertelt het verhaal van Will en
zijn tienerdochter Tom die al jaren onopgemerkt door de autoriteiten - leven in
Forest Park, een uitgestrekt natuurreservaat in
Portland, Oregon. Door een toevallige
ontmoeting worden ze ontdekt, waarna ze uit
het park verwijderd worden en in handen
komen van de sociale dienst. Ze proberen zich
aan hun nieuwe omgeving aan te passen totdat
een plotse beslissing hen op een gevaarlijke
tocht door de wildernis stuurt. Samen zoeken
ze volledige onafhankelijkheid en zien zij zich
gedwongen om hun tegenstrijdige wensen
onder ogen te komen.
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Locatie:
Brouwerij Maallust
Hoofdweg 140
9341 BL Veenhuizen (Drenthe)

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.

