Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond zaterdag 11 december 2021

JA!

Prijs, tijden, locatie, reserveren

We mogen weer!
Ondanks de onlangs aangescherpte
coronamaatregelen, kunnen wij weer uit de
startblokken om een mooie en gezellige
filmavond te organiseren.
Na afloop van een heerlijke maaltijd in
Maallust, 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:
Il Colore Nascosto Delle Cose
De mooie Emma werd blind op haar zestiende,
maar dat heeft haar er niet van weerhouden
om een zelfstandig leven te leiden met een
eigen praktijk voor osteopathie. Ze is onlangs
gescheiden en de succesvolle reclamemaker
Teo lijkt de perfecte kandidaat om een leuke
tijd mee te hebben. Ze ontmoet hem tijdens
een bedrijfsuitje in het donker waar ze de
rondleidingen doet. Teo raakt geïntrigeerd door
haar stem en hij zoekt haar weer op. Een
aanvankelijk oppervlakkige flirt mondt uit in
een zinderende romance.
Il Colore Nascosto delle Cose is een prachtig
liefdesverhaal dat ons eraan herinnert dat de
mooiste en onverwachte dingen vaak
onzichtbaar zijn.

Prijs film, drankje en maaltijd:
€ 29,50 p.p.
Prijs film, drankje zonder maaltijd:
€ 15,00 p.p.
Tijdstip afhalen filmkaarten met
maaltijd: vanaf 18.30 uur in Maallust.
Tijdstip afhalen filmkaarten zonder
maaltijd: vanaf 20.00 uur in Maallust.
Tijdstip eten: tussen 19.00 en 20.15 uur
in Maallust.
Betaalwijze film met/zonder maaltijd:
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 6 december
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

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

Goed om te weten
Voor de gehele avond gelden de actuele landelijke coronamaatregelen, wat voor nu betekent dat
het kunnen tonen van een geldige QR-code verplicht is en er zoveel als mogelijk gepaste afstand
van 1,5 meter wordt gehouden.
Mochten de coronamaatregelen zodaning worden aangescherpt dat dit de filmavond helaas
onmogelijk maakt, dan laten wij dit tijdig weten via de nieuwsbrief.

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.

