Met z’n allen naar de film(s)!
Zondag 15/10/2017, - Le Tout Nouve,au Testament (114 min)
God leeft met zijn echtgenote en een tienjarige dochter Ea in Brussel. Hij
bezorgt met een sadistisch genoegen van achter zijn computer de mensen
allerlei soorten groot en klein leed. Ea verveelt zich thuis en voelt zich
opgesloten in hun kleine appartement in de Brusselse binnenstad. Ze beslist op
een dag zich tegen haar vader te keren, hackt zijn computer en stuurt aan
mensen in de hele wereld berichtjes met hun eigen sterfdag, waardoor
wereldwijd mensen moeten nadenken over wat nog te doen met de dagen,
maanden en jaren die ze nog hebben…

Zondag 19/11/2017, - Florence Foster Jenkins (111 min)

Florence Foster Jenkins is het waargebeurde verhaal waarin een New Yorkse
erfgename en socialite Florence Foster Jenkins wanhopig een operacarrière
najaagt. Hoewel haar stem haar als muziek in de oren klinkt, werkt ze bij anderen
vooral op de lachspieren. Haar man en manager St. Clair Bayfield, probeert haar
van de waarheid te beschermen maar wanneer Florence besluit om een groot
publiek concert te geven in Carnegie Hall, weet hij dat hij voor een grote
uitdaging staat....

Zondag 17/12/2017 - Captain Fantastic (119 min)
Ben en zijn zes jonge kinderen leven geïsoleerd van de
samenleving in de bossen van het Pacific Northwest. Ben is een
toegewijde vader die zich toelegt op de academische en fysieke
opvoeding van zijn kinderen. Wanneer een tragedie zich
aandient, is hij verplicht zijn zelf gecreëerde paradijs te verlaten.
Geconfronteerd met de echte wereld, begint Ben aan een nieuwe
uitdaging als ouder om zijn gezin de geschikte opvoeding te
geven.

Afspraak om 19u30 aan cinema Lumière, Sint-Jacobsstraat 36B te 8000 Brugge.
Verloop van de avond:
- Film om 20u
- Een drankje als afsluiter om gezellig wat na te kaarten
Dit voor 3,00 euro/persoon/film.
Vooraf inschrijven is wel verplicht. Hoe?
Vul de inschrijvingsstrook in en bezorg deze aan onderstaande buurtmedewerkers MET het
geld, ten laatste vóór 30 september. Tenzij het aantal tickets al eerder op is. Na inschrijving
ontvangt u een ticket als bewijs van betaling. Wie niet betaalt, is NIET ingeschreven.
Mocht je na aankoop van je ticket, door omstandigheden toch niet kunnen gaan naar de film,
wil dan iemand van de buurtmedewerkers verwittigen. We kunnen dan misschien iemand
anders nog gelukkig maken met jouw ticket.
Deze films worden aangeboden door de Brugse Buurtcheques i.s.m. cinema Lumière.
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INSCHRIJVINGSSTROOK – Met de buurt naar de film – indienen vóór 30 september Tickets op = op!!
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:……………………………..
e-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………..………………...
Schrijft/schrijven zich in voor volgende film(s):
 15 oktober 2017
Le Tout Nouveau Testament

aantal personen ……x 3,00 euro = ……….

 19 november 2017
Florence Foster Jenkinsa

aantal personen ……x 3,00 euro = ……….

 17 december 2017
Captain Fantastic

aantal personen ……x 3,00 euro = ……….
TOTAAL

………. Euro

Inschrijvingsstrook en (graag gepast) geld bezorgen aan:
Liliane, 18-Oktoberstraat 49 (tel. 050/38 71 09),
Christine, Torhoutse Steenweg 103 (0486/44 28 65),
Brigitte, Orchideeënlaan 1 (050/38 90 03)

