
12 september 2021 | 14.00 uur
la belle époque
Victor krijgt de kans om de 
meest gedenkwaardige week 
van zijn leven opnieuw te 
beleven: toen hij 40 jaar eerder 
zijn grote liefde ontmoette.

14 november 2021 | 14.00 uur
Amour
Georges en Anne zijn in de 
tachtig, wanneer Anne een be-
roerte krijgt en de liefdesband 
binnen de familie op de proef 
wordt gesteld.

12 december 2021 | 14.00 uur
A man called ove
Wanneer de zwangere 
Parvaneh per ongeluk de brie-
venbus opent van Ove, de knor-
repot van de wijk, ontstaat er 
een onverwachte vriendschap.

26 december 2021 | 14.00 uur
The man who invented 
christmas
Dickens creëert in zes weken 
het verhaal van ‘A Christmas 
Carol’, dat kerst verandert in het 
gezellige familiefeest van nu.

10 Oktober 2021 | 14.00 uur
The secret life of 
walter mitty 
Het veilige, voorspelbare leven 
van een foto editor verandert 
plots als een belangrijk negatief 
van een foto verloren gaat.

9 januari 2022 | 14.00 uur
The lady in the van
Een Britse schrijveer ontwikkelt 
een bijzonder band met een 
oude dame die gedurende 
vijftien jaar in een busje op zijn 
oprijlaan woonde.

Film die je raakt!
Cultureel Centrum  de Boodschap
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Voor €7,50 op zondag naar de film incl. een kopje 
koffie of thee | Koop je tickets via www.ccgr.nl z.o.z



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.

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... 

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”. De één wordt fotograaf, 
de ander drugsdealer.

12 juni 2022 | 14.00 uur
whiplash
Andrew drumt dagelijks tot zijn 
handen bloeden. De druk wordt 
nog groter onder leiding van de 
beruchte muziekleraar Terence 
Fletcher.

13 februari 2022| 14.00 uur
Lion
Een 5-jarige Indiase jongen 
raakt verdwaald in de straten 
van Calcutta. 25 jaar later gaat 
hij op zoek naar zijn verloren 
familie.

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!

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


