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RITA
EN KROKODIL [+3]
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Krokodillen, raven, muizen en monsters …
er passeren weer heel veel speciale helden
langs het Cinema Zuidscherm het volgende
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DE RAKET – GEROMMEL IN
13
DE
RUIMTE [+6]

seizoen van Zazie op Zondag.
En ook Vlaams kinderfilmtalent passeert de
revue met animatie zoals ZOOks en

Z
A
Z
I
E
O
P

De Wegpiraat. Verder kijken we ook uit
naar de avonturen van superhelden als
Modulf, Pottan die mee raketten bouwt,
enz… Blader snel verder en ontdek het
nieuwe, alweer boeiende aanbod!

Z
O
N
D
A
G

RITA EN
DE KROKODIL
+3
SIRI MELCHIOR

DK | 2015 | 38’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig
vriendje, Krokodil. Krokodil woont in de badkuip, maar
zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van
Rita. Het zou eigenlijk best kunnen dat Rita en Krokodil
niet veel verder komen dan de tuin van oma of onder
het vloerkleed in haar kamer. Maar Rita’s fantasie brengt
hen echter overal waar ze maar willen. Met Krokodil
in de buurt, is er altijd wat te beleven. Een geweldige
ode aan verbeelding en fantasie, in een reeks van acht
korte animatiefilmpjes. Uiterst geschikt voor kleuters,
wereldreizigers, jonge avonturiers en hun ingebeelde
vriendjes.
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DE WEGPIRAAT EN
ANDERE DEUGNIETEN
+5
JEROEN JASPAERT E.A.

2018 | 50’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Met zwaard en paard berooft een stoere gemene rat,
aka ‘de wegpiraat’, alle dieren die op zijn weg komen. Hij
steelt alles: de noten van de eekhoorn, de melk van de
kat; hij jat zelfs het hooi van zijn eigen paard! Maar niet
meer voor lang! Wanneer een snuggere eend zijn pad
kruist, bedenkt ze een list om de rat een lesje te leren.
De Wegpiraat is een bewerking van een prentenboek
van Julia Donaldson (De Gruffalo, Mannetje Tak) en
wordt aangevuld door 4 leuke kortfilms met een
deugniet in de hoofdrol.
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MOLLY MONSTER
+4
TED SIEGER, MATTHIAS BRUHN,
MICHAEL EKBLADH

CH DE SE | 2015 | 72’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Molly monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar
nieuwe broertje uit het ei kruipt dat mama heeft
gelegd. Dat gebeurt ver weg achter de Wilde Heuvels,
op het Eiereiland, waar kleine monsters ter wereld
komen. Maar hoe kan ze haar beste vriend Edison aan
het verstand brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn?
Bezorgd reist Molly haar ouders achterna. Zo begint een
avontuurlijke tocht doorheen een kleurrijke muzikale
wereld: Monsterland.
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DE RAKET –
GEROMMEL IN DE
RUIMTE
+6
PETTER LENNSTRAND

SE | 2016 | 82’ | NEDERL ANDS GESPROKEN

2
1
10:30

1
0

Pottan, acht jaar oud, is onderweg naar een ponykamp,
maar belandt door een dom toeval op de vuilnisbelt.
Ze ontmoet er een stel vreemde figuren, die zich met
tegenzin over haar ontfermen. Al gauw ontdekt Pottan
wat ze te verbergen hebben: in het grootste geheim
knutselen ze aan een ruimteschip. Misschien wordt
Pottan binnenkort wel de jongste ruimtevaarder uit
de geschiedenis. Alles kan, dankzij een dapper meisje
met een grenzeloze verbeelding. Winnaar van de ECFA
Award voor Beste Kinderfilm in 2017.
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RAAFJE MET
DE RODE SOK
+4

UTE VON MÜNCHOW-POHL, SANDOR JESSE
DE | 2013 | 73’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Raafje veroorzaakt een regelrechte ramp wanneer hij
met zijn zeepkist tegen de voorraadschuur botst, waarin
het eten van de dieren in het bos ligt opgeslagen. De
voorraad eten rolt in de rivier en wordt door het water
verzwolgen. Zonder eten zullen de dieren het erg
moeilijk krijgen deze winter! Raafje wil het goedmaken,
maar hoe? Samen met zijn vrienden wil hij een nieuwe
wintervoorraad kopen. Het geld daarvoor willen ze
winnen met een zeepkistenrace door het bos, maar
winnen doe je niet zomaar natuurlijk…
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ZOOks
+6

KRISTOFF LEUE, DIMITRI LEUE
BE | 2018 | 90’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Het meisje Robin leeft in een wereld waar de natuur
taboe is. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk en het
woud is strikt verboden terrein. Op een dag verdwijnt
Robins moeder tijdens een missie in het woud. Tegen
beter weten in gaat Robin op zoek naar antwoorden. Zo
ontmoet ze Wolf, een ‘wilde jongen’. Samen met enkele
onverwachte bondgenoten komen ze terecht in een
groot avontuur, om zo de schoonheid en de kracht van
de natuur opnieuw te ontdekken…
Deze Vlaamse animatiefilm is een hedendaags sprookje
over mens en natuur.
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GORDON & PADDY
+4
LINDA HAMBÄCKSE

SE | 2018 | 65’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Jarenlang heeft commissaris Gordon de rust in het
bos bewaard. Nu droomt hij van zijn pensioen. Met
de pientere muis Paddy heeft hij de ideale opvolger
gevonden. Voor haar eerste zaak moet Paddy meteen
stevig aan de slag: wie heeft de nootjes van de eekhoorn
gestolen? Waar is het verdwenen ei gebleven? En is de
vos echt een superschurk? Samen blijken de ervaren
oude man Gordon en de jonge spring-in ’t-veld Paddy
een onklopbaar team.
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DE SUPERHELD
+7
CHRISTIAN LO

NO | 2013 | 74’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Modulf is 11 jaar oud en vindt zichzelf een superheld,
want terwijl hij weer eens met z’n hoofd in de
schooltoiletten wordt geduwd, zorgt hij er tenminste
voor dat de andere leerlingen niet gepest worden. Op
een dag komt er een nieuw meisje op school; ze praat
gek, ziet er gek uit en gedraagt zich gek… kortom, een
gedroomd pestslachtoffer. Maar Lise zegt precies wat
niemand anders hardop durft uitspreken. Ze neemt
Modulf onder handen en leert hem dat het niet oké
is om zich zomaar te laten pesten. Persiflage op de
klassieke superheldenfilm en antipestfilm.
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CINEMA ZUID
ZAZIE OP ZONDAG
WAALSEKAAI 47 | 2000 ANTWERPEN
INFO@CINEMAZUID.BE | WWW.CINEMAZUID.BE
CONTACT: 03 242 93 57 (TIJDENS KANTOORUREN)
BALIE: 03 242 93 36 (VANAF 1 UUR VOOR VERTONING)

BEREIKBAARHEID
Vanaf station Antwerpen-Centraal/
Wommelgem/Deurne: tram 8
Vanaf station Antwerpen-Centraal/
Wijnegem/Deurne: tram 10
Vanaf station Antwerpen-Berchem/
Hoboken/Borsbeek/Deurne: tram 4
Borgerhout – Berchem – Zuid: bus 30
en bus 34
TICKETS
€ 5 | € 3 (–26 Jaar, +60 jaar,
werkzoekenden, lerarenkaart
Klasse, vrienden M HKA)
Online of aan de kassa (enkel cash).
CINEMA ZUID JAARKAART
€ 85 per jaar
(Altijd geldig tenzij anders vermeld)
CINEMA ZUID FILMKAART
€ 45 (9 films + 1 gratis)
(Altijd geldig tenzij anders vermeld)
CINEMA ZUID KADOBON
€ 10 (2 pers.) | € 5 (1 pers.)
LET WEL: Voor speciale evenementen kunnen andere tarieven gelden.
Gelieve wanneer u al tickets heeft

tijdig aanwezig te zijn, indien u na
aanvang van de vertoning arriveert,
kunnen wij uw plaats niet langer
garanderen.
MEER UP–TO-DATE NIEUWS?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief op
www.cinemazuid.be of check
onze Facebook-/Instagram-/
Twitter-pagina!
Raadpleeg onze brochure/flyer
digitaal op onze website! Wens je de
brochure niet langer te ontvangen,
stuur dan een mailtje naar: info@
cinemazuid.be.
LAAT JE IN DE WATTEN LEGGEN
TIJDENS ZAZIE OP ZONDAG!
Vier je verjaardag in Cinema
Zuid en wij zorgen ervoor dat
je als een koning gekroond en
getroond wordt. Alle feestgangers
krijgen bovendien een smakelijke
verrassing. Reserveren verplicht:
info@cinemazuid.be of
03 242 93 57
€ 5 per kind

CINEMA ZUID IS EEN INITIATIEF VAN M HKA IN SAMENWERKING MET HET KONINKLIJK BELGISCH
FILMARCHIEF EN DE VLAAMSE DIENST VOOR FILMCULTUUR
M HKA IS EEN INITIATIEF VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
V.U.: BART DE BAERE, P/A LEUVENSTRAAT 32, 2000 ANTWERPEN

