Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmavond zaterdag 19 september 2020

Change of plan

Prijs, tijden, locatie, reserveren

Dit jaar helaas toch geen filmweekend in
september, maar wél een filmavond op
zaterdag 19 september aanstaande!
Deze avond is bij mooi weer de buitenplaats bij
Maallust omgebouwd tot bioscoop. Geen drivein bioscoop (hebben we serieus overwogen)
maar zó georganiseerd dat de 1,5 meter
afstand volgens de RIVM richtlijnen wordt
nageleefd.
Dit betekent wel een beperkt aantal
beschikbare kaarten (60) dus wees er snel bij!
Mochten de weergoden ons minder gunstig
gezind zijn dan zal de film vertoond worden op
een andere locatie, deze keer
hoogstwaarschijnlijk in de Grote Kerk
Veenhuizen 'Hiëronymus Aemilianus'. Deze is
op loopafstand van Maallust, maar ook per
auto te bereiken.
De heerlijke tapas (warm én koud)
voorafgaand aan de film worden verzorgd door
Taparia Don Emilio en corona-proof geserveerd.
Na de film is er alle gelegenheid om nog een
drankje te doen in Maallust en gezellig met
elkaar na te praten.

Prijs film, Maallustdrankje en tapas:
€ 32,50 p.p.
Prijs film, Maallustdrankje zonder tapas:
€ 15,00 p.p.
Tijdstip afhalen filmkaarten met tapas:
vanaf 18.30 uur in Maallust.
Tijdstip afhalen filmkaarten zonder
tapas: vanaf 20.00 uur in Maallust.
Tijdstip eten: tussen 19.00 en 20.15 uur
in Maallust.
Betaalwijze film met/zonder tapas:
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
Grote Kerk Veenhuizen 'Hiëronymus
Aemilianus'.
Annuleringen: tot en met 13 september
aanstaande 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.

Kortom alle ingrediënten voor een avond
genieten!

Reserveer tickets

Over de film: Todos Lo Saben
Terwijl haar man achterblijft in Argentinië, reist
Laura met haar kinderen naar haar
geboortestreek in Spanje om er een huwelijk
bij te wonen. De bruiloft is een grote reünie
met de hele familie, dorpsvrienden en haar
oude liefde Paco. Wanneer het feest ruw
verstoord wordt door de verdwijning van
Laura’s dochter, staat het leven van de
Spaanse familie op z’n kop. In hun zoektocht
naar antwoorden komen lang verborgen
familiegeheimen boven drijven.

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

Noteer alvast in je agenda!
18 december 2020: filmavond
19 en 20 maart 2021: filmweekend

Goed om te weten
De filmavond wordt conform de corona richtlijnen van de gemeente Noordenveld georganiseerd.
Je wordt hierover nader geïnformeerd.
Daarnaast hebben ook wij (gelukkig) geen glazen bol, dus mochten de RIVM richtlijnen zodanig
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.

