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MAMA MOE EN DE KRAAI [+4]

MIJN NAAM IS COURGETTE [+6]
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We starten het nieuwe seizoen van Zazie op
Zondag met gezellige winterse tafereeltjes

10

in Julius in Winterland. Ook hebben we
weer een leuk aanbod kortfilms voor
de allerkleinsten in Beestenboel en in
Belgische Kortfilms. Dé beste kinderfilm
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van 2016 Mijn naam is Courgette spelen we
op 19 februari, een aanrader voor jong én
oud! Nog zo’n niet te misssen film voor alle
generaties is The Jungle Book.
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Vier met ons de 50ste verjaardag van deze
Disney-superklassieker! De film werd
helemaal opgepoetst en heeft er nooit
mooier uitgezien. Een film vol schitterende
liedjes die je best mag komen meezingen
met de hele familie!
Zazie op Zondag; omdat een film zoveel
leuker is op groot scherm!
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MAMA MOE
EN DE KRAAI
+4
IGOR VEYSHTAGIN
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Een doodnormale koe eet gras en staat in de wei lomp
voor zich uit te staren. Maar mama Moe niet. Nee, want
zij is anders! Mama Moe houdt van avontuur, klimmen
in bomen, fietsen, schommelen, een boomhut bouwen…
Haar beste vriend Kraai begrijpt het niet. Hij vindt dat
koeien helemaal niet op avontuur gaan. Een koe moet
doen wat een koe hoort te doen. Maar wat kraai ook
zegt, mama Moe doet gewoon haar zin. Toch moet kraai
toegeven dat de avonturen met mama Moe altijd dolle
pret zijn. Misschien is normaal zijn wel helemaal niet zo
leuk en is dat waar vriendschap om draait…
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JULIUS IN
WINTERLAND
+6
JACOB LEY

DK | 2016 | 75’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Spijtig genoeg is kerstmis weer voorbij. Maar met deze
film over Julius spoelen we even terug naar die gezellige
periode. Julius woont in een weeshuis en is zot van
Kerstmis. Hij kijkt er dan ook zeer hard naar uit. Maar
wanneer de oudere jongens beweren dat de kerstman
eigenlijk gewoon de vermomde schooldirecteur is,
verliest Julius zijn geloof in alles wat met kerstmis te
maken heeft. Tot er iets speciaals gebeurd. Julius komt
via een magische doos terecht in Winterland. Daar
ontdekt hij dat de kerstman verdwenen is. Samen met
Herman, een marsepeinen varken, gaat hij op zoek naar
de kerstman. Hopelijk vinden ze hem voor de grote dag
is aangebroken!
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BEESTENBOEL —
KORTFILMS
+3
VERSCHILLENDE REGISSEURS
50’ | ZONDER DIALOOG
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Deze reeks van kortfilms zit vol avontuur en humor voor
de kleinsten. De verschillende verhaaltjes gaan over
vriendschap, angsten, liefde en problemen met telkens
een ander diertje in de hoofdrol. Zo is er o.a. Shimajiro,
een tijgertje dat vaak problemen heeft met de andere
bosdiertjes of een octopus die een taart wil bakken tot
één van zijn armen plots niet meer mee wil werken…
Verschillende amusante verhaaltjes met telkens weer
een inspirerende boodschap.
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MIJN NAAM IS
COURGETTE
+6
CLAUDE BARRAS
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Als je dacht dat deze film over een groente ging, dan heb
je het mis. Courgette is namelijk een dapper jongetje
van 10 jaar. Ik hoor je al denken “Waarom dapper?”. Wel,
wanneer Courgette zijn mama verliest, gaat hij in een
weeshuis wonen waar hij nog niemand kent. Maar al
snel wordt hij bevriend met Simon, Ahmed, Jujuge, Alice
en Béatrice, die elk hun eigen verhaal en problemen
hebben. En dan heb je nog dat ene meisje, Camille, waar
Courgette een beetje verliefd op wordt. Er valt van alles
te leren en ontdekken in het nieuwe leven van Courgette
en zijn vriendjes. Hoe gaan ze om met verliefdheid,
ruzie, hun persoonlijke problemen? Dat zie je in deze
film vol emoties en humor.
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BELGISCHE
KORTFILMS
+3

VERSCHILLENDE REGISSEURS
BE | 42’ | ZONDER DIALOOG
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Gedurende deze voorstelling kan je genieten van deze
verschillende kortfilms over zotte diertjes en levende
voorwerpen met elk hun eigen avontuurtjes. Zo maak je
kennis met een kleine mol die zich een beetje eenzaam
voelt, een vosje dat niet wil jagen, een pinguïn die
anders is dan zijn soortgenoten, een glas fruitsap dat zijn
vriendinnetje, een glas champagne, verliest... Kortom
een heleboel gekke avonturen voor de allerkleinsten!
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SIV GAAT LOGEREN
+6
SE | 2016 | 79’ | NEDERL ANDS GESPROKEN

1
9
10:30

0
3

Siv gaat logeren bij haar vriendinnetje Cerisia. Maar als
ze ‘s nachts even wakker wordt, is Ceresia verdwenen.
Ook de kamer ziet er een beetje anders uit… Angstig
maar tegelijk ook nieuwsgierig gaat Siv op zoek naar
haar vriendinnetje in het vreemde huis. Achter elke
deur ontdekt ze opnieuw een verrassing en in de keuken
ontmoet Siv zelfs twee sprekende dassen. Samen
met haar nieuwe vriendjes gaat ze verder op tocht in
het mysterieuze huis. Deze magische film bevat veel
fantasie en tegelijk ook herkenbare elementen. Want
was jij ook niet een beetje bang toen je bij dat vriendje of
vriendinnetje ging logeren?
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DESMOND EN HET
MOERASMONSTER
+4
MAGNUS CARLSSON
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Er is iets vreemd aan de hand in het bos waar
het varkentje Desmond en zijn vriendjes wonen.
Er gebeuren plots allemaal rare dingen zoals de
verdwijning van Desmonds appeltjes, de gitaar van
Willie, de bokshandschoenen van de haas… En wie
heeft de nagellak van de koe gestolen? Misschien woont
er wel een groot eng monster in het moeras dat de
vriendjes graag plaagt? De dieren besluiten om een val
te bouwen en zo het grote monster te vangen.
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THE JUNGLE BOOK
+7
WOLFGANG REITHERMAN
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The Jungle Book is een swingende tekenfilm voor jong
en oud, spannend én grappig tegelijk en een ode aan
de vriendschap. Het mensenkind Mowgli wordt door
de wolven opgevoed in de jungle. Op een dag komt hij
in contact met Shere Khan, een gevaarlijke tijger die
een hekel heeft aan mensen... Gelukkig is er nog de
panter Bagheera, die Mowgli naar de mensenwereld wil
terugbrengen, maar de jongen wil liever in de jungle
blijven. Hij wil laten zien dat hij best zijn mannetje kan
staan, daarin wordt hij geholpen door Baloo de beer. Maar
de gevaren zijn nog niet geweken, want ook Kaa de slang
en Louie de apenkoning hebben het op Mowgli gemunt.
Let wel: dit is de oorspronkelijke Engelse versie met
Nederlandse ondertitels
19

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 Antwerpen-Centraal: tram 12
Vanaf Groenplaats / AntwerpenZuid: tram 4
Borgerhout / Berchem / Zuid: bus
30 & 34
TICKETS
€5
€ 3 (–26 Jaar, +60 jaar, werkzoekenden, lerarenkaart Klasse, vrienden
M HKA)
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.)

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

Let wel, voor evenementen kunnen
speciale tarieven gelden.

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
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