
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

6 november 2022 | 14.00 uur
the father
(2 Oscars 2021)
Anne (Olivia Colman) zoekt 
opnieuw een verzorgster voor 
haar dementerende vader 
(Anthony Hopkins) voor wie niet 
meer duidelijk is wat echt is en 
wat zich in zijn hoofd afspeelt.

11 december 2022| 14.00 uur
parasite
(4 Oscars 2020)
Koreaanse film waarin de 
werkloze Ki-taek en zijn gezin 
een arm bestaan leven. Ze 
raken gefascineerd door de 
rijke familie Park en zien 
mogelijkheden om van hun 
luxueuze bestaan te profiteren. 

8 januari 2023| 14.00 uur
druk (another RounD)
(2 Oscars 2021)
Komisch drama over 4 
uitgebluste leraren die beginnen 
aan een experiment: elke dag 
voor de les een slokje alcohol. 
Want dan worden ze leuker en 
creatiever. Het blijft alleen niet 
bij één slok… 

2 oktober 2022 | 14.00 uur
the worst 
person in te world
(5 sterren - de Volkskrant)
Dertiger Julie heeft een 
stabiele relatie met de oudere 
Aksel, maar vraagt zich af of 
dit alles is. Als ze de jongere 
Eivind ontmoet, zoekt Julie de 
antwoorden op de liefde, haar 
carrière en het leven.



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!

5 februari 2023 | 14.00 uur
docu-middag
Het Verdriet van Carnaval 
Het verdriet van de doorgewin-
terde carnavalsvierder, om een 
feest wat niet doorging in 2021.
daten in de dancing
De stamgasten van Dancing 
Heidelicht zijn de 70 gepas-
seerd. Maar hier veranderen ze 
in schuchtere pubers.

12 maart 2023| 14.00 uur
minari
(1 Oscar)
Het leven van de 7-jarige 
David staat op zijn kop, als zijn 
vader besluit om met het gezin 
naar het landelijke Arkansas 
te verhuizen. Daar jaagt hij de 
Amerikaanse droom na met 
behulp van een eigen boerderij. 

16 april 2023 | 14.00 uur
De slag om de schelde
(5 gouden Kalveren)
Najaar 1944. De Slag om 
de Schelde is gaande. Een 
grote zeeslag vindt plaats in 
Zeeland en West-Brabant. 
In de bloedige strijd kruisen 
de wegen van verschillende 
personen elkaar. 


