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Dit seizoen in Zazie op Zondag:
pret in de sneeuw, avontuur in de
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middeleeuwen, maar ook UFO-mysteries.
en de prachtige verfilming van Roald Dahls
Gruwelijke Rijmen! Ook in maart weer
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STORM – LETTERS VAN VUUR [+8] 12

een leuke korfilmcompilatie vol stadse
verhaaltjes tegelijk met het spannende
De Buurtspion. Heb jij je wel eens
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afgevraagd hoe het is op stap te gaan met
een giraffe of te dansen met ‘discowormen’?
Dan moet je zeker naar onze laatste Zazie
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op Zondag komen van dit schooljaar. We
zien jullie graag terug in dit seizoen voor
de niet te missen maandelijkse portie
filmplezier met de kids!
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In deze kortfilmcompilatie beleven verschillende dieren
dolle pret in de sneeuw.
Hert houdt het graag netjes en gaat sneeuwruimen,
een klein egeltje wordt onverwachts wakker tijdens
zijn winterslaap. Een eenzame vos jaagt op een muis
in een ondergesneeuwde vlakte. Het wilde, grappige
monstertje Bulder houdt een sneeuwballengevecht
met zijn beste vriendin Modika. Het jonge meisje ‘Altijd
laatst’ loopt samen met dieren, mensen en monsters
de mythische marathon door Lapland en nog veel
meer van dat soort sneeuwpret in deze superleuke
kortfilmselectie.
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SVEN EN ZIJN RAT EN
HET UFO-MYSTERIE
+6
VIBEKE RINGEN

NO 2007 | 72’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Sven en z’n 2 vrienden gaan logeren bij oma op het
platteland. Drie kinderen... dat betekent dus: 3 ratten!
Want de grappige knagers Halvorsen, James Bond en
Pippi mogen ook mee. Hun droomvakantie dreigt in het
water te vallen wanneer oma naar een bejaardentehuis
moet. Daar gaan de dingen pas écht fout... Het lijkt alsof
oma door aliens werd overvallen. Tot overmaat van
ramp gaat ook Halvorsen zich vreemd gedragen. Met
een boze oom en een mysterieuze UFO op de hielen
verschuilen de kinderen zich met oma in het bos.
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GRUWELIJKE RIJMEN
+6
JAKOB SCHUH, JAN LACHAUER

GB 2016 | 65’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen.
Lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of
kleine kinderen? Jacob is verliefd op zijn buurmeisje
Assepoester, maar zij heeft een oogje op de prins. En waar
komt die gigantische bonenstaak in Jacobs tuin plots
vandaan? Onder het alziend oog van de boze wolf lopen
sprookjesfiguren elkaar voortdurend voor de voeten.
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STORM –
LETTERS VAN VUUR
+8
DENNIS BOTS

NL 2017 | 105’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Storm is de 12-jarige zoon van drukker Klaas Voeten,
die in het grootste geheim ook verboden geschriften
drukt. Het jaar is 1521 en de Inquisitie zwaait ongenadig
de plak over Antwerpen. Ook Storms veilige leventje
komt volledig op z’n kop te staan wanneer Klaas wordt
betrapt. Vader wordt gearresteerd, en Storm wordt het
middelpunt van een klopjacht op een verboden brief.
Achtervolgd door soldaten krijgt hij hulp van Marieke,
een weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels onder
de stad woont. In een race tegen de klok proberen ze
samen Storms vader te redden van de brandstapel. Maar
wie kunnen ze nog vertrouwen?
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(kortf ilmcompilatie)
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In de kortfilmcompilatie ‘De stad leeft’ volgen we Mia
die d.m.v. een tekening haar moeder uit de greep van
de grote drukke stad probeert te bevrijden, ook leren
we Little Thing kennen, een vreemd wezentje dat zich
verloren en eenzaam in de stad voelt tot zijn muzikale
deuntjes zijn stadsgenoten dichterbij brengen ! En
samen met een zwerver volgen we een kelner met de
bedoeling deze keer zijn maag met een rijkgevulde
maaltijd te kunnen vullen.
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DE BUURTSPION
+6
KARLA VON BENGTSON

DK 2017 | 75’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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De tienjarige Agathe-Christine is een buitenbeentje én
gek op mysteries. Ze wil graag privédetective worden.
Een kantoor heeft ze al: in hun nieuwe huis in de stad,
tovert ze de kelder om tot een klein detectivebureau.
Daar bijt ze zich vast in haar eerste zaak: in de
buurtwinkel verdwijnen er voortdurend koekjes uit de
rekken. Haar slungelachtige buurjongen Vincent zorgt
voor nog meer mysterie. Telkens Agathe-Christine
(codenaam: AC) hem ziet, krijgt ze een raar gevoel in
haar buik. Dat raadsel is zo mogelijk nog moeilijker op te
lossen... Op en top Europese animatiefilm in de unieke
en elegante stijl van Karla von Bengtson. Met een heldin
in pure film noir-stijl: koppig en eigenwijs. Een prachtige
coming of age-animatiefilm voor kinderen van alle
leeftijden.
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DIKKERTJE DAP
+4
BARBARA BREDERO

NL 2017 | 74’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste
vriend Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de
dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn
onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor het
eerst naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet
naar school mogen. Dikkertje mist Raf enorm, maar
maakt ook spannende nieuwe dingen mee. Hij maakt
zelfs een nieuwe vriend, Yous. Raf mist Dikkertje ook en
wil graag mee naar school. Daarom bedenkt Dikkertje
een plan om de giraf mee naar school te nemen en zijn
twee vrienden bij elkaar te brengen.
Dikkertje Dap is gebaseerd op het beroemde versje van
Annie M.G. Schmidt.
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SUNSHINE BARRY EN
DE DISCOWORMEN
+6
THOMAS BORCH NIELSEN

DK 2008 | 76’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Het is niet makkelijk om Barry te zijn. Een worm krijgt
tegenwoordig geen respect meer. Barry bevindt zich
helemaal onderaan de voedselketen en heeft een slome
job in de compostfabriek. Alles verandert wanneer
Barry een oude discoplaat van zijn vader vindt. Hij is
meteen in de ban van de boogie. Hij wil een superster
worden met zijn eigen discoband: “Sunshine Barry en
de Disco Wormen”. Barry heeft geen muzikanten, geen
zangeres en geen armen, maar zoals hij zelf beweert:
“Niemand is perfect!”. Samen met zijn boezemvriend
Tito en de glamourmeid Gloria doet hij mee aan een
prestigieuze muziekwedstrijd.
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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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