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Een paar ons reeds bekende helden
DRAKEN EN DEUNTJES [+5]

10

komen met een nieuwe film aanzetten of
hebben na het succes op tv voor het eerst
een eigen film, wauw! Proficiat Solan &
Ludwig, Rintje en Woezel en Pip! Voor de
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iets oudere kindjes zijn er ook een paar
mooie fictiefilms uit België en Nederland,
Cloudboy, Isra en het Magische Boek en
Uilenbal bijvoorbeeld. En zoals altijd mogen

O
P

ook de kortfilmpjes niet ontbreken, dus
speciaal voor jullie de compilatie Draken en
Deuntjes! En vergeet niet als je iets te vieren
hebt, ben je ook altijd welkom bij ons voor
een reuzefijn filmverjaardagsfestijn! Zazie
op Zondag; omdat een film zo veel leuker is
op groot scherm!

Z
O
N
D
A
G

TOOTLETUBS & JYRO
+3
MARIKO HÄRKÖNEN, ISMO VIRTANEN
FI | 2000 | 65’ | ZONDER DIALOOG
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Tootletubs en Jyro zijn twee koddige insecten. Op de
vuilnisbelt toveren ze oude rotzooi om tot handige
spulletjes. Rondrijdend in hun autootje bedenken
ze voor elk probleem een pasklare oplossing: een
bromvlieg speelt voor televisie, motorpech wordt
vlot verholpen, de honingoogst van de bijen wordt
‘verfijnd’, enz. De handigheid van de hoofdfiguren werkt
heel aanstekelijk op jonge uitvinders en knutselaars.
Afvalrecyclage zoals u ze nog nooit zag. Een film zonder
woorden, ook toegankelijk voor het allerjongste publiek.
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SOLAN & LUDWIG:
DE GROTE KAASRACE
+5
RASMUS A. SIVERTSEN

NO | 2016 | 78’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Ken je de opschepperige eend Solan, de verlegen egel
Ludwig en de vriendelijke uitvinder Reodor al? Samen
moeten ze aan de slag om de inwoners van een naburig
dorp te verslaan in de grote kaasrace. Daarbij zijn alle
middelen toegestaan. Met de overmoedige Solan aan
het roer, staat er veel meer op het spel dan enkel een
bol kaas. Het wordt een gevaarlijke race over ravijnen en
bevroren meren en door bossen vol hongerige beesten.
In deze uitermate frisse animatiefilm staan de koddige
personages garant voor heel veel humor en plezier.
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RINTJE
+3

BEN TESSEUR, STEVEN DE BEUL
BE | 2016 | 44’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Rintje is een ondeugend hondje dat samen met z’n
vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend de wereld
ontdekt. Rintje gaat buiten spelen in de storm, hanteert
de kappersschaar en helpt bij de boodschappen.
Samen met z’n vrienden organiseert hij zelfs een
circusvoorstelling. En op school staat hij met alle
hondjes in de rij om een prikje te krijgen. De avonturen
van Rintje zijn heel herkenbaar en begrijpelijk voor
kinderen van 3 tot 6 jaar. Ze spelen zich af in prachtige
handgemaakte decors, die aan de verhalen een
gezellige, huiselijke sfeer geven.
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DRAKEN & DEUNTJES
+5
VERSCHILLENDE REGISSEURS

BE/FR | 2017 | 62’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Draken & Deuntjes zijn vijf fabelachtige en muzikale
kinderfilmpjes voor jonkvrouwen en ridders vanaf 5
jaar. Duik mee in de avonturenwereld van de Kleine
Koning die graag een eenhoorn als huisdier wil of
ga mee op drakenjacht met twee kleine prinsessen.
Ook ontmoeten we Eliette, een meisje van acht
jaar, dat in een land woont waar de koning muziek
heeft verboden… Zou ze samen met haar vriend de
troubadour terug kunnen fluiten en zingen?
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ISRA EN HET
MAGISCHE BOEK
+5
R. KAN ALBAY

BE | 2016 | 78’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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De 9-jarige Isra komt tijdens een schooluitstap een
wonderbaarlijk boek op het spoor. Dit boek voert haar
via allerlei omwegen naar Het Snoepkasteel. Daar zit
een jongetje opgesloten tussen taarten en snoepgoed.
De boze kasteeldame is niet van plan om hem zomaar
te laten gaan… Op haar avontuurlijke tocht ontmoet Isra
de wonderlijkste figuren: een geest uit een olielamp,
de oude maar razendsnelle bibliothecaris Mr. Gugle en
een heleboel pratende dieren. Een prachtige Vlaamse
familiefilm!
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CLOUDBOY
+8

MEIKEMINNE CLINCKSPOOR
BE | 2017 | 77’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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De 12-jarige stadsjongen Niilas woont bij zijn papa. Zijn
Zweedse mama Katarina kent hij nauwelijks. Niilas moet
–zeer tegen zijn zin– tijdens de zomervakantie naar het
Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe
gezin tussen de rendierherders wonen. De rendiertrek
is volop aan de gang en ook Niilas moet een handje
toesteken. Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas
heel terughoudend. De enige die hem begrijpt, is zijn
nieuwe halfzus Sunnà. Stilaan ontdekt hij zijn roots, die
sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden…

ZO 19.11 | 10:30 | KINDERKUNSTENDAG
Voor meer info over het programma kan je terecht
op de website van Cinema Zuid en die van de
Kinderkunstendag (www.kunstendagvoorkinderen.be)
vanaf september. Maar dat het superleuk wordt,
kunnen we jullie alvast verklappen!
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WOEZEL EN PIP:
OP ZOEK NAAR DE
SLODDERVOS
+3
PATRICK RAATS

NL | 2016 | 73’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze
Varen wordt alweer een fraai jaar ouder. Woezel
en Pip krijgen de belangrijke taak om het grote
verjaardagscadeau te verstoppen, totdat de grote dag
daar is. Tante Perenboom kondigt aan dat er een hele
speciale gast komt logeren: het schattige neefje Charlie.
Al snel ontdekken Woezel en Pip dat het cadeau en hun
spullen zijn verdwenen! Wie heeft dat gedaan? De Wijze
Varen weet het antwoord, maar of de vriendjes daar zo
blij mee zijn?
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UILENBAL
+5

SIMONE VAN DUSSELDORP
NL | 2017 | 80’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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De 8-jarige Meral is net verhuisd, ze wil graag nieuwe
vrienden maken op school, wat moeilijker blijkt dan
gedacht. Op haar nieuwe kamer ontdekt ze de muis
Piepiep en neemt hem mee op schoolkamp. Dankzij
Piepiep sluit Meral onverwachts vriendschap met
Jason, Vito en Desi. Wanneer Piepiep echter in een
onbewaakt moment door een uil gegrepen wordt, is
Meral ontroostbaar en geeft ze haar nieuwe vrienden
de schuld. Tijdens een spannende tocht om de uilenbal
met Piepieps botjes te zoeken, ontdekt Meral hoe
belangrijk vriendschap kan zijn.
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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
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