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      @  
 

     2 - 6 januari 2019 

    



Algemene info 



Tickets reserveren 

 Reserveren tickets kan via: 
 cultuur@assenede.be of 09 341 90 88 
  

 Reservatie is niet verplicht, betalen kan ook aan 
 de kassa. Geen genummerde plaatsen. 

Kostprijs  

Tot en met 25 jaar: 3 euro 
Alle andere: 5 euro  

 
 
 

Kom gratis in ruil voor 10 punten of ruil jouw      
eenmalig welkomstvoordeel in!  
UiTPAS met kansentarief: 1,25 euro  

 

 

 

 

Sportstraat 4 9960 Assenede 

Info en vragen: cultuur@assenede.be - 09 341 90 88 
 

Cafetaria 

Voor of na de film of tijdens de pauze kan je iets 
drinken in de cafetaria en genieten van een zakje 
chips of popcorn. Drinken en eten in de zaal is niet 
toegelaten.  
Prijs frisdranken: 1,80 euro, chips en popcorn: 1 euro. 

  
 

Ruil 5 UiTPAS-punten voor een gratis drankje! 



Animatiefilms 



 

Paddington 2 
woensdag 2 januari 2019 

 Start film: 14.30 uur - deuren open: 14.00 uur 
 Duur film: 1 uur 40 min. + 30 minuten pauze 

    Alle kinderfilms worden Nederlands gesproken 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 6 jaar 

Paddington woont bij de familie Brown en is graag gezien in de 
buurt. Op zijn eigen onhandige manier worstelt hij zich van het ene 
naar het andere baantje om geld te verdienen voor een mooi      
cadeau voor de honderdste verjaardag van tante Lucy. Hij heeft 
een mooi boek van Londen op het oog, maar dat wordt gestolen 
door Phoenix Buchanan; een charismatisch acteur en meester in           
vermommingen.  
 

Paddington krijgt de schuld en hij belandt in de gevangenis waar hij 
onder andere de intimiderende kok Knuckles McGinty ontmoet. 
Terwijl de familie Brown er alles aan doet om Paddingtons onschuld 
te bewijzen en hem vrij te krijgen, moet Paddington samen met zijn 
medegevangenen een plan bedenken om Phoenix te ontmaskeren 
en het verjaardagscadeau voor tante Lucy terug te vinden.  



 

Rikkie De Ooievaar 
donderdag 3 januari 2019 

 Start film: 14.30 uur - deuren open: 14.00 uur 
 Duur film: 1 uur 25 min. + 30 minuten pauze 

    Alle kinderfilms worden Nederlands gesproken 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 6 jaar 

Rikkie, een mus geadopteerd bij zijn geboorte, is ervan overtuigd 
dat hij net zoals de leden van zijn adoptiefamilie een ooievaar is.  

Het moment van de waarheid komt echter wanneer zijn familie de 
overtocht naar Afrika maakt om te overwinteren. 

Rikkie kan niet mee omdat hij een musje is en niet sterk genoeg om 
de lange tocht tot een goed einde te brengen. Achtergelaten in het 
bos is Rikkie rotsvast van plan om iedereen te tonen dat ook hij een 
echte ooievaar is. 

Met de hulp van Olga, een excentrieke uil en Kiki, een disco-
dansende parkiet, maakt hij zijn eigen reis naar het Zuiden.         
Een gevaarlijke trip vol valkuilen… 



 

De Kleine Robbe 
vrijdag 4 januari 2019 

 Start film: 14.30 uur - deuren open: 14.00 uur 
 Duur film: 1 uur 25 min. + 30 minuten pauze 

    Alle kinderfilms worden Nederlands gesproken 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 6 jaar 

Kleine Robbes toekomst staat, net zoals die van zijn hele familie, al 
heel lang vast. Bij het begin van volgend schooljaar start hij op de 
School voor Piccolo's.  
 

Kleine Robbe wil samen met zijn beste vrienden nog even heel hard 
genieten van de laatste dagen op zijn oude school en besluit zijn 
liefde te verklaren aan Suzette. En hoe.  
 

Kleine Robbe neemt Suzette mee op een ongelooflijk avontuur. En 
zo ontdekt hij zijn ware passie, hij wil avonturier worden.  
 

Maar tegen de wil van zijn familie ingaan blijkt moeilijker dan     
gedacht...  



 

Ferdinand 
zaterdag 5 januari 2019 

 Start film: 14.30 uur - deuren open: 14.00 uur 
 Duur film: 1 uur 45 min. + 30 minuten pauze 

    Alle kinderfilms worden Nederlands gesproken 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 6 jaar 

Ferdinand is een kleine stier die liever rustig onder een kurkboom 
ligt en de geur van de bloemen opsnuift in plaats van rond te  
springen en te spelen met andere stieren.  
 

Als Ferdinand opgroeit en verandert in een grote sterke stier blijft 
hij zijn zacht temperament houden.  
 

Maar wanneer op een dag vijf mannen langs komen om de     
grootste, snelste en ruigste stier uit te zoeken voor een                   
stierengevecht in Madrid wordt Ferdinand te onrechte uitgekozen.  



 

FC De Kampioenen 3 - Forever 
zondag 6 januari 2019 

 Start film: 14.30 uur - deuren open: 14.00 uur 
 Duur film: 1 uur 45 min. + 30 minuten pauze 

    Alle kinderfilms worden Nederlands gesproken 
    Kijkwijzer: alle leeftijden 

 

DDT is "back in business" en slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar 
te worden van F.C. De Kampioenen. Boma wordt meteen buitenspel 
gezet en onze Kampioenen worden vervangen door een nieuw team 
van jonge, getalenteerde spelers.  
De Kampioenen zitten in zak en as en willen kost wat kost hun ploeg 
terug in handen krijgen maar dat kan alleen als ze ervoor           
voetballen: wie wint mag zijn ploeg "F.C. De Kampioenen" blijven 
noemen.  
Ze beseffen dat ze kansloos zijn tegen het team van DDT en beslissen 
om versterking te gaan zoeken in Afrika. Het wordt een bewogen 
avontuur met tal van hindernissen en een race tegen de klok.  
Komen de Kampioenen tijdig met Afrikaanse topspelers naar huis en 
winnen ze de o zo belangrijke match die zal beslissen over hun 
voortbestaan?  



Vlaamse Films 



 

Alleen Eline 
woensdag 2 januari 2019 

  

   Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur 
    Duur film: 1 uur 40 min. + 30 minuten pauze 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 9 jaar 

Alleen Eline vertelt het verhaal van Eline, een jonge, sociale            
fysiotherapeute die samenwoont met haar charmante beste vriend.  
 

In haar nieuwe job moet ze zich ontfermen over de zesjarige Joy, die 
na een tragisch auto-ongeval in een revalidatiecentrum is beland. Al 
snel beseft Eline dat de sleutel tot herstel Joy's vader Lars is; een jonge 
punctuele en mysterieuze zakenman die na het auto-ongeval enkel 
gefocust is op zichzelf en zijn werk.  
 

In haar vastberadenheid om Joy te helpen gaat Eline de confrontatie 
aan met Lars en groeien ze steeds meer naar elkaar toe. Het wordt 
een aanzet tot conflict, humor en romantiek.  



 

Façades 
donderdag 3 januari 2019 

  

   Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur 
    Duur film: 1 uur 30 min. + 30 minuten pauze 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 12 jaar 

Alex staat onverwacht op een kantelpunt in haar leven wanneer 
haar dementerende vader in de steek wordt gelaten door haar 
moeder.  
 

Ze trekt bij hem in om voor hem te zorgen, en stelt daardoor haar 
eigen leven in vraag. Wil ze bij haar ontrouwe man blijven of niet? 
Ze heeft zijn avontuurtjes jarenlang toegestaan, maar is ze wel écht 
gelukkig bij hem?  
 

Of moet ze, net als haar ouders, de façade laten vallen?  
 



 

Patser 
vrijdag 4 januari 2019 

  

   Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur 
    Duur film: 2 uur 5 min. + 30 minuten pauze 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 16 jaar 
               deze film bevat expliciete beelden met geweld, seks en drugs  

‘Patser’ vertelt de waanzinnige trip van vier vrienden op 't Kiel die 
ervan dromen om te leven als echte Patsers, namelijk snel rijk      
worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in 
Scarface.  
 

Living the good live met snelle patserbakken, dikke villa's, veel bling 
bling en... respect. 
 



 

Het tweede gelaat 
zaterdag 5 januari 2019 

  

   Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur 
    Duur film: 2 uur 5 min. + 30 minuten pauze 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 16 jaar 

Vincke en Verstuyft zijn voor de derde maal terug. Na het succes van 
De Zaak Alzheimer en Dossier K schitteren ze opnieuw samen in Het 
Tweede Gelaat. 
  

Hun ooit onvoorwaardelijke vriendschap gaat door diepe dalen als 
ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden.  
 

Ook een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden 
wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de 
seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier...  



 

Vele hemels boven de zevende 
zondag 6 januari 2019 

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de 
branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar 
dolverliefde zus.  
 

Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar 
brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende                
eenzaamheid.  
 

In Vele Hemels vechten vijf personages meer met zichzelf dan met el-
kaar, in dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, alle-
maal tegelijk. Een film over obstakels die bergen worden en over 
durven kiezen voor je eigen geluk.  
 

Griet Op de Beeck is één van de meest gelezen auteurs in de Lage 
Landen. "Vele hemels boven de zevende" is haar debuutroman en 
wordt nu eindelijk verfilmd door Jan Matthys.  

  

   Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur 
    Duur film: 2 uur + 30 minuten pauze 
    Kijkwijzer: geschikt voor kijkers vanaf 12 jaar 



Overzicht 



 Vlaamse Filmweek  
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Filmtips voor  

december 



 

 

Het ongelofelijke en nooit eerder vertelde verhaal van drie briljante   
Afro- Amerikaanse vrouwen die voor de NASA werkten.  
 

Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de       
geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte.  

Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de verhou-
dingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in be-
weging bracht.  
 

Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om 
groots te dromen.  

 Start film: 20.00 uur - deuren open: 19.30 uur  
 Duur film: 1 uur 27 min. + 30 minuten pauze 

    Tickets: 5 euro (t.e.m. 25 jaar: 3 euro) of 10 UiTPAS-punten 
    Kijkwijzer: 12 jaar 

Hidden Figures 
donderdag 13 december 2018 



 

La Pirogue 
zaterdag 29 december 2018 

 Start film: 19.30 uur - deuren open: 19.00 uur  
 Duur film: 1 uur 27 min. + 30 minuten pauze 

    GRATIS toegang 
    Kijkwijzer: 12 jaar 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale 
Solidariteit (GROS) organiseert deze vertoning. 
 
Thema: Aangrijpende film over Afrikaanse vluchtelingen op zoek naar 
een beter leven.  
 
In een vissersdorpje, vlak bij de Senegalese hoofdstad Dakar, zijn de 
vooruitzichten allesbehalve gunstig. Daarom vertrekken er vaak 
vissersbootjes naar de Canarische eilanden in de Atlantische oceaan, die 
Spaans bezit zijn en dus Europees territorium. Baye Laye is de kapitein 
van een ‘pirogue’, hij kent de zee en uit geldnood neemt hij de opdracht 
aan om 30 mannen over te varen. Met een houten vissersboot wagen ze 
de gok om de meer dan 1500 km lange tocht naar Europa te 
ondernemen. Hij begrijpt niet iedereen, ze spreken verschillende inlandse 
talen en enkelen hebben zelfs nog nooit de zee gezien. Niemand weet 
wat hij van de reis kan verwachten…   


