Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmweekend 20 en 21 maart 2020 - nieuwsbrief #3

Over een kleine maand is het zover!
Op 20 en 21 maart a.s. bruist Veenhuizen door het Filmweekend 2020!
We hebben inmiddels veel reserveringen mogen ontvangen, dus wij verheugen ons op een
drukbezocht en gezellig Filmweekend.
Er zijn nog steeds tickets beschikbaar, dus mocht je nog niet gereserveerd hebben, wacht niet te
lang en grijp je kans!
Lees in deze nieuwsbrief de meest actuele informatie.
Uitgebreide informatie vind je op onze website.

Reserveer tickets

TOEWIJDING: thema van Filmweekend 2020!
Toewijding staat synoniem voor:
aandacht, devotie, genegenheid, ijver, inzet, liefde,
overgave, trouw, zorgzaamheid.
Een thema dat op vele manieren verbonden is aan het
Filmfestival Veenhuizen en terugkomt in de filmselectie van het
aankomende filmweekend.
Lees meer op onze website.

Filmprogramma definitief!
Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een mooie selectie aan films samen te stellen. Films die
allemaal op hun eigen wijze het thema Toewijding laten zien en ervaren.
Tijdens het Filmweekend worden in totaal 8 films vertoond, allemaal op bijzondere locaties in
Veenhuizen. Alle filmrechten zijn inmiddels toegekend, dus hiermee is het programma definitief.
Vrijdag 20 maart 2020
Op vrijdag worden 4 films vertoond, waarvan je er 2 bekijkt, deze zijn:
Capharnaüm
Il Colore Nascosto Delle Cose
What Will People Say
Woman At War
Zaterdag 21 maart 2020
Op zaterdag worden 5 films vertoond, waarvan je er 3 bekijkt, deze zijn:
Le Grand Bain
Sette Giorni
Todos Lo Saben
What Will People Say
Yomeddine
Je kunt bij jouw reservering de filmvoorkeuren aangeven. Wij doen ons uiterste best om hieraan
tegemoet te komen, maar kunnen helaas geen garantie geven.
Hieronder kun je de trailers bekijken van de films.
Klik hier om naar onze website te gaan waar je ook de filmbeschrijvingen kunt vinden.

Capharnaüm

Todo Los Saben

Il Colore Nascosto Delle Cose

What Will People Say

Le Grand Bain

Woman At War

Sette Giorni

Yomedinne

Filmlocaties
Naast enkele 'gouwe ouwen' zijn wij er trots op dat we dit filmweekend ook in een aantal andere
historische locaties van Veenhuizen de films mogen vertonen!
We zijn blij dat Coco Maria net als voorgaande jaren weer als centrale locatie fungeert voor het
filmweekend. Naast dat er een van de films vertoond wordt, haal je hier jouw tickets op, staat de
koffie en thee klaar, kun je genieten van een drankje, jouw maaltijd en napraten en genieten met
elkaar.
Daarnaast worden er films vertoond in het Cellengebouw (De Rode Pannen), Koffielust en de
voormalige wagenloods gebouwd in 1890 aan de Generaal van den Boschweg in Veenhuizen.
Last but not least! We hebben recent groen licht gekregen om ook in Excelsior, het historische
en statige directiehotel in Veenhuizen (bijnaam 'De Villa'), op beide dagen een film te mogen
vertonen. Daar zijn we heel blij mee!
Meer informatie over de filmlocaties vind je op onze website.

Tarieven
Tickets
Reserveren van tickets is noodzakelijk. Wees op tijd, want zoals elk jaar is het animo groot.
Vrijdagavond
(2 films)

€22,50 p.p.

Zaterdagmiddag- en avond
(3 films)

€29,50 p.p.

Vrijdag en zaterdag
(5 films)

€47,50 p.p.

Filmmenu
Net als voorgaande jaren is het mogelijk om een hapje te eten. Zowel vegetarische als nietvegetarische gerechten, dus voor ieder wat wils! Reserveren hiervoor is noodzakelijk. Bij het
reserveren van jouw tickets geef je jouw keuze door. Je kunt daarbij ook dieetwensen aangeven.
Vrijdagavond
(huisgemaakte soep en goed belegde broodjes verzorgd door Coco Maria)

€9,50 p.p.

Zaterdagavond
(uitgebreid mediterraan buffet verzorgd door Taparia Don Emilio)

€19,50 p.p.

Vrijdag en zaterdag

€29,00 p.p.

Geen pinbetaling mogelijk of pinautomaat in de buurt. Alleen contante betaling.

Tijden
Vrijdag
Op deze avond bekijk je 2 films.
Tickets ophalen*

17.30 uur - 18.30 uur

Filmmenu

17.30 uur - 18.30 uur

Aanvang eerste film

19.00 uur

Zaterdag
Op deze middag en avond bekijk je 3 films.
Tickets ophalen*

14.00 uur - 15.00 uur

Aanvang eerste film

15.30 uur

Filmmenu

na de eerste film

* bij Coco Maria - Stoomweg 3 - 9341 TH - Veenhuizen
Betalen van je totale reservering doe je contant bij het ophalen van je tickets op jouw eerste dag
van het Filmweekend. Er is namelijk geen pinbetaling mogelijk of pinautomaat in de buurt. Alleen
contante betaling en bij voorkeur zo gepast mogelijk.
Bij het ophalen van je tickets ontvang je tevens een kaart (Filmpassepartout 2020) met daarop
alle informatie over welke films jij gaat zien, hoe laat en op welke locaties. Leuk om je te kunnen
verheugen en handig!

Van A naar B met de boevenbus
Net als voorgaande jaren staan de boevenbussen van het Gevangenismuseum in Veenhuizen weer
klaar om iedereen van A naar B te brengen en te halen. Dit met uitzondering van de eerste film op
zaterdag.

Reserveren
Bestaande reservering?
Heb je al eerder tickets gereserveerd, dan heb je op het door jou aangegeven e-mailadres een
bevestiging ontvangen (van afzender Google Formulieren) met daarin een link naar jouw
reservering. Via de button 'antwoord bewerken' bovenaan in de reserveringsbevestiging kun je
jouw reservering wijzigen of aanvullen.
Nieuwe reservering?
Klik op onderstaande knop om tickets, filmvoorkeur en eventuele maaltijden te reserveren voor
jezelf of voor jouw groep.

Reserveer tickets

Geen pinbetaling mogelijk of pinautomaat in de buurt. Alleen contante betaling.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen tot zaterdag 14 maart 2020 12.00 uur zijn kosteloos. Na deze datum
is de reservering definitief en wordt deze in zijn geheel in rekening gebracht.
Reservering wijzigen?
Via de button 'antwoord bewerken' bovenaan in de reserveringsbevestiging, die je hebt ontvangen
(van afzender Google Formulieren) op het door jou aangegeven e-mailadres, kun je
jouw reservering wijzigen. Bewaar deze e-mail dus goed!
Reservering in zijn geheel annuleren?
Stuur dan een e-mail naar contact@filmfestivalveenhuizen.nl

Meer informatie
Op onze website kun je alle informatie nog eens nalezen.
Houd jouw e-mailbox in de gaten!
Enkele dagen voor aanvang van het Filmweekend 2020
ontvangt iedereen die tickets heeft gereserveerd een e-mail
met praktische informatie over het ophalen van tickets, de
aanvangstijden en locaties per film etc.
Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar
contact@filmfestivalveenhuizen.nl.

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.

