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Cinema Zuid wordt dit voorjaar
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overrompeld door een heleboel beestige
beestjes, grote en kleine helden, die met
de hulp van hun vele vriendjes allerlei
avonturen beleven. Deze avonturen kan
je komen bekijken in Zazie op Zondag!
Pareltjes van over de hele wereld, maar
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ook van eigen bodem, brengen dit voorjaar
opnieuw een kleurrijk en avontuurlijk
aanbod naar het grote scherm voor de
kleine kijkertjes (en hun ouders!).
Lees snel verder voor meer informatie over
ons boeiende aanbod!
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CASPER EN EMMA
— DE BERGEN IN
+3
ARNE LINDTNER NÆSS

NO 2017 | 83’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
OLIVER DAHL, SIGRUN ENGE, JANNE FORMOE
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Het is vakantie! Casper en Emma staan te popelen
om op reis te gaan met hun knuffeldieren, Welpje en
Mevrouw Konijn. Caspers ouders boekten een reis naar
de bergen en ook Emma, haar mama en Aksel, een
vriend van Caspers papa mogen mee. Casper merkt dat
Emma haar papa erg mist en haalt het in zijn hoofd om
Aksel en Emma’s mama te koppelen! Dat lukt echter
niet van de eerste de beste keer en hij bedenkt steeds
wildere plannen om in zijn opzet te slagen en Emma
gelukkig te maken…
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HET ONGELOOFLIJKE
VERHAAL VAN DE
MEGA GROTE PEER
+6
JORGEN LERDAM, PHILIP EINSTEIN LIPSKI,
AMALIE NESBÆK FICK
DE 2018 | 79’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Mitcho en Sebastiaan wonen in het havenstadje Solby,
waar het leven rustig verder kabbelt. Tot ze op een
dag een fles met een boodschap vinden op zee. De
boodschap werd gezonden door de burgemeester
van Solby die al een jaar lang spoorloos verdwenen
is. Hij zit vast op een verborgen eiland, waar hij een
grote ontdekking heeft gedaan. Het duo gaat op zoek
naar de burgemeester en komt op zijn weg heel wat
avontuurlijks tegen… en een mega grote peer!
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PUDDING T
+5
MICHAEL HEGNER

DK 2012 | 75’ | NEDERL ANDS GESRPOKEN
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Arme Iwan Olsen heeft het niet gemakkelijk. Zowel
op school als thuis wordt hem het leven moeilijk
gemaakt. Zijn vader ziet hem als een slappeling die
nooit zijn droom om een sterke tarzanzoon te hebben,
zal waarmaken. Tot Iwan van een banjo-spelende heks
superkrachten krijgt! De bullebakken op school weten
meteen hoe laat het is en ook Iwans vader mag zijn
woorden inslikken. Iwan is de sterkste en de beste in
alles! Dat maakt van het leven nu zeker een lolletje, of
toch niet?
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ROSIE & MOUSSA
+7
DOROTHÉE VAN DEN BERGHE

BE 2018 | 92’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
SAVANNAH VANDENDRIESSCHE, RUTH BEECKMANS, GRIET BOELS,
IMAD BORJI
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Rosie verhuist samen met haar mama naar de andere
kant van de stad. Ze komt terecht in een nieuwe buurt
op een nieuwe school waar ze niemand kent. Ze
ontmoet een heleboel kleurrijke mensen, waaronder
haar nieuwe beste vriend en bovenbuurjongen Moussa.
Rosies papa komt al een hele tijd niet meer naar huis en
wanneer ze haar mama vraagt waar hij is, houdt zij de
boot af. Maar hoe kan papa haar vinden op de nieuwe
plek? Rosie en Moussa nemen de touwtjes in handen en
gaan zelf naar hem op zoek.
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GUS
+5

CHRISTIAN DE VITA
FR 2015 | 90’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Het angstige vogeltje, Gus, durft niet zo heel veel, maar
droomt wel heel groots! Wanneer de jaarlijkse vogeltrek
aanbreekt, blijkt dat Darius, de onverschrokken leider
die de hele troep al jarenlang aanvoert, ziek is en niet
mee kan. Er moet heel snel een opvolger gevonden
worden, die aan de hand van Darius’ geheime kennis
over de juiste routes de leiding op zich zal nemen. En
die opvolger… wordt Gus! Het vogeltje wil dolgraag de
wereld ontdekken en de opdracht op zich nemen, maar
is hij klaar voor zo’n belangrijke taak?
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DILILI IN PARIJS
+7
MICHEL OCELOT

FR/DE/BE 2018 | 105’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs wordt de
jonge, avontuurlijke Dilili samen met enkele van haar
dorpsgenoten tentoongesteld om aan te geven hoe
het Kanak-volk overzees leeft. Dilili leert al snel Orel
kennen, die als koerier met zijn bakfiets heel Parijs
doorkruist. Samen leren ze al fietsend de stad en haar
vele kunstenaars kennen. Deze beroemde mensen
vertellen het tweetal over de recente verdwijningen
van jonge meisjes. Het duo gaat op onderzoek uit in de
hoop de ontvoerders te kunnen strikken. Een prachtig
kleurrijke film over vrouwen en hun rechten!
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BEELDIGE BEESTJES
+3
VERSCHILLENDE REGISSEURS
2018 | 55’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
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Allemaal beestjes komen er samen in deze beestige
compilatie! Van een swingende zebra die op zoek moet
naar een danspartner, naar een dikkopje dat alleen
achterblijft in een vijver omdat hij nog geen kikker
werd. En wat gebeurt er met de eigenaar van een
porseleinwinkel als er een olifant passeert? Maar de
compilatie biedt ook antwoorden op vraagstukken over
liefde, vriendschap, eenzaamheid en anders zijn.
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KIKKERDRIL
+5
SIMONE VAN DUSSELDORP

NL 2008 | 75’ | NEDERL ANDS GESPROKEN
NINO DEN BRAVE, WHITNEY FRANKER, THIJS GOEDKNEGT
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De zesjarige Max vreest dat zijn oudere broer nooit
meer zal kunnen spreken. De enige remedie om hem
te helpen? Kikkerdril! Maar waar vind je dat? Om zijn
missie te volbrengen, loopt hij van huis weg… Op zoek
naar de kikkerdril ontmoet hij een meisje van zijn leeftijd,
Jesse, en samen tuimelen ze van het ene avontuur in
het andere. Maar lukt het hen om de kikkerdril op tijd te
vinden om de broer van Max te helpen?

21

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
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

