
Film die je raakt!
Cultureel Centrum  de Boodschap

2021-2022

Voor €7,50 op zondag naar de film incl. een kopje 
koffie of thee | Koop je tickets via www.ccgr.nl z.o.z

26 december 2021 | 14.00 uur
An old fashioned christmas
Isabella en Tilly brengen een 
bezoekje aan Ierland, nu in 
de hoop dat de voormalige 
minnaar van Tilly, de graaf van 
Shannon, hen kan begeleiden 
in Tilly’s wens om haar 
geschreven werk gepubliceerd 
te krijgen.

9 januari 2022 | 14.00 uur
The lady in the van
Autobiografisch verhaal 
waarin een Britse schrijver een 
bijzondere band ontwikkelt met 
een oude dame, die gedurende 
vijftien jaar in een busje op 
zijn oprijlaan woonde. Wat 
begint als een misgunst wordt 
een relatie die hun levens zal 
veranderen.

13 februari 2022| 14.00 uur
Lion
Een 5-jarige Indiase jongen 
raakt verdwaald in de straten 
van Calcutta, duizenden 
kilometers van huis. Hij 
overleeft vele uitdagingen 
waarna hij door een stel in 
Australië wordt geadopteerd. 
25 jaar later besluit hij op zoek 
te gaan naar zijn familie.

13 maart 2022| 14.00 uur
PHILOMENa
Een waargebeurd verhaal 
over de zoektocht van de Ierse 
Philomena Lee naar haar zoon, 
die ze vijftig jaar geleden heeft 
af moeten staan. Geholpen 
door een cynische journalist 
vertrekt ze naar Amerika.

Na afloop gelegenheid tot gesprek over filmthema o.l.v. het Dorpsteam

Dit betreft een speciale kerstfilm met een hapje en een drankje. Toegang 
is gratis. Aanmelden via bertha@vipvoorelkaar.nl of 06-57 34 51 82



voor €7,50 op zondag Naar de film 
incl. een kopje koffie of thee

Genieten van een bekende film bij 
jou in de buurt? Koop dan nu je 
tickets aan de balie of online via 
www.ccgr.nl

Vervoer nodig? Wij denken graag 
met je mee. Bel voor deze en 
andere vragen met VIPvoorelkaar 
06-57 34 51 82

Film Die Je Raakt is een initiatief van CCGR, Cultuurplaats en VIPvoorelkaar. 
Eventuele drukfouten en/of wijzigingen in zowel data als titels voorbehouden. 
Voor actuele info zie www.ccgr.nl

Film die je raakt!

10 april 2022 | 14.00 uur
The broken circle 
breakdown
Zij heeft haar eigen tattooshop, 
hij is een Vlaamse cowboy die 
banjo speelt in een bandje. 
Het is liefde op het eerste 
gezicht... al zijn de verschillen 
groot. Water en vuur, totaal 
verschillend maar toch perfect 
verenigbaar. 

15 mei 2022| 14.00 uur
city of god
Twee jongens groeien op in 
een van de meest beruchte 
buurten ter wereld: de “Cidade 
de Deus” in Rio de Janeiro. In 
hun pogingen de armoede te 
ontvluchten nemen ze beiden 
een ander pad: de één wordt 
fotograaf, de ander drugsdealer.

12 juni 2022 | 14.00 uur
whiplash
Andrew een veelbelovende 
19-jarige drummer, oefent 
dagelijks tot zijn handen 
bloeden. De druk wordt nog 
groter als hij wordt uitgekozen 
om in de schoolband te spelen 
onder leiding van de beruchte 
muziekleraar Terence Fletcher.


