filmhuis De Keizer
Deventer

zondag 22 t/m zondag 29 oktober 2017

Filmfestival voor kinderen
van 4 tot 14 jaar
in de herfstvakantie

www.filmhuisdekeizer.nl
www.cinekid.nl

Films en Activiteit
FILMS
Ted Sieger’s Molly Monster

De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit

Matthias Bruhn, Michael Ekblad,
Landelijke
Ted Sieger
openingsfilm
DE/CH/SE, 2015, 72 min.,
Cinekid 2017
Nederlands gesproken.
Molly Monster wil er dolgraag bij zijn als haar
nieuwe zusje of broertje
uit het ei kruipt dat mama
heeft gelegd. Maar dat
gebeurt ver weg, achter de
Wilde Heuvels. En hoe kan
ze haar beste vriend Edison aan zijn verstand brengen
dat hij niet jaloers hoeft te zijn? Zo begint Molly's
avontuurlijke reis in deze fantasierijke en vrolijke 2Danimatiefilm voor de kleintjes. vanaf 4 jaar

Peder Hamdahl Næss
NO, 2016, 78 min., Nederlands gesproken.
w
Cinekid Leeu
In deze muzikale komedie
s
Publieksprij
beleeft stadsjongen Gavin
2016
voor het eerst een zomer
op het platteland. Een
zomer om nooit te vergeten, met nieuwe vrienden,
gekke uitvindingen, een
stout jong geitje en niet te
vergeten de levende tractor Fergie. Iedereen kijkt
vol spanning uit naar de jaarmarkt waar je allerlei prijzen kunt winnen. Gavin en zijn vrienden binden de
strijd aan met de sluwe buurvrouw Hilde, die hen
voortdurend dwarszit. vanaf 5 jaar

Casper & Emma De Bergen In
Arne Lindtner Næss
NO, 2017, 83 min., Nederlands gesproken.
Het is vakantie en Casper
en Emma staan te trappelen om met hun knuffels,
Welpje en Mevrouw Konijn,
op reis te gaan. Caspers
vader heeft een avontuurlijk verblijf geboekt in een
park in de bergen, ver van
de bewoonde wereld. vanaf 4 jaar

De Geheime Club van Soepstad

Pelle en de Dierenrovers

Margus Paju
EE/FI, 2015, 105 min, Ned. ondertiteld.
Zurich Film
Een stadsfeest verandert
dience
Festival Au
in chaos als er een gevaarAward 2015
lijk gif verspreid wordt
waardoor volwassenen
zich gaan gedragen als
kinderen. De 10-jarige Mari
en haar vrienden hebben
48 uur om de oplossing
van het raadsel te vinden.
Een opwindend avontuur
vol spanning, humor en verrassingen. vanaf 8 jaar

Rasmus A. Sivertsen
NO, 72 min., Nederlands
gesproken.
Het is bijna zover! In Bodø
zal een groot natuurpark
worden geopend en
politiewagen Pelle krijgt
opdracht om de grootste
attracties van het park,
een broedende adelaar en
haar ei, te beschermen.
Geen makkelijke opdracht, want Pelle krijgt te maken
met meedogenloze dierenrovers, die zich voordoen als
toeristen. Spoedig komt er een schattig maar eigenwijs
kuiken uit het ei, dat alle kanten op fladdert.
vanaf 4 jaar

Robert-Adrian Pejo
HU, 2015, 92 min, Nederlands ondertiteld.
De jonge herdershond
Paw heeft een geweldige
speurneus. Samen met zijn
baas schiet hij te hulp als
er bij branden of andere
rampen mensen gered
moeten worden. Zijn grootste heldendaad verricht
hij bij een aardbeving.
Iedereen heeft de moed al
opgegeven, maar Paw niet. Losjes gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. vanaf 8 jaar

Paw: De Reddingshond

ten tijdens Cinekid
The Invisible Boy
Gabriele Salvatores
w
Cinekid Leeu
IT/FR, 2014, 120 min, Ned.
s
Publieksprij
ondertiteld.
2016
De 13-jarige Michele is
verliefd op Stella, maar
zij ziet hem niet staan.
Dan ontdekt hij dat een
Chinees superheldenpak
hem écht onzichtbaar kan
maken. Zo rolt hij in een
ongelooflijk avontuur met
gevaarlijke tegenstanders. Zal Stella hem nu wel
opmerken? vanaf 10 jaar

ACTIVITEITEN
Op zondag 22 oktober openen we het Cinekid Festival
en leggen we al vroeg de rode loper voor jou uit.
We hangen flink veel ballonnen op en er is speciale
Cinekid-kunst aan de muur gemaakt door Art Mix. Naast
de vele films kan je ieder dag maskers maken, monsters
knutselen en kleuren. Of meedoen aan een van de
onderstaande activiteiten. In de pauze staat er een
glaasje ranja voor je klaar en kun je voor € 1,50 je eigen
wafel op een stokje versieren en opeten (van Crêpes en
Smoothies). Wij hebben er zin! Jij ook?
zondag 22 oktober / woensdag 25 oktober

Pyjama-ontbijt met Casper & Emma
Pyjama-ontbijt met Molly Monster
Je mag zondag in je mooiste pyjama of onesie naar de
film Casper & Emma De Bergen In en woensdag naar
Ted Sieger’s Molly Monster! Voordat de film begint
gaan we eerst samen ontbijten. We zorgen samen
met De Noorman voor een lekker ontbijt met broodjes,
fruit, melk en een sapje. De entree voor ontbijt & film is
€ 11,-, jeugdfilmfans betalen € 10,-. Wil je zeker zijn van
een plek? Koop dan op tijd een kaartje! Reserveren is
voor deze voorstellingen niet mogelijk. vanaf 4 jaar
zondag: start ontbijt 10.00, film 11.00
woensdag: start ontbijt 09.00, film 10.00

zondag 22 oktober 13.00 - 14.00 uur

Workshop
Wandelen in je Eigen Tekening
De Toonwerkplaats - Michiel Bos
Met behulp van de Tele-Tekening-Machine van De
Toonwerkplaats kom je virtueel terecht in je eigen
tekening! Je maakt eerst een tekening, daarna wordt
je voor een greenscreen gefilmd terwijl je speelt dat
je in jouw tekening bent. Deze twee beelden worden
gecombineerd zodat het net lijkt alsof je door jouw
eigen tekening wandelt, rent, zwemt of zweeft.
Het resultaat is een compilatie van alle filmpjes die zijn
opgenomen. Deze compilatie is na de aansluitende
films op groot scherm te zien. In combinatie met een
filmkaartje van dezelfde dag is de workshop gratis.
Zonder filmkaartje betaal je slechts € 2,-. vanaf 4 jaar
maandag 23 oktober 13.00 - 14.00 uur

Knutselactiviteit Wat als…?
De digitale wereld is er
gewoon. We vragen onszelf vaak niet af hoe alles
eigenlijk werkt, en al helemaal niet of er alternatieven zijn. Tijdens deze
activiteit word je een uitvinder! In een kaartenbak
vind je situaties waarbij
het ‘kapot’ gaan van het internet een rol speelt.
Bijvoorbeeld: het internet is uit en je wil contact hebben met je vriendje in Amerika. Je wordt uitgedaagd
om offline, analoog oplossingen te verzinnen.
vanaf 6 jaar
woensdag 25 oktober 14.00 - 15.00 uur

Knutselactiviteit Verhaallantaarn
Tijdens deze knutselactiviteit ontrafel je de magie
van projectie. Met niet
meer dan wat karton,
doorzichtig plastic en de
zaklamp (van een telefoon) maak je een projector. Teken daarna een zelf
bedacht verhaaltje op de
draaischijf en start de voorstelling! vanaf 6 jaar

’

vrijdag 27 oktober 13.00 - 14.00 uur

Knutselactiviteit
Hologram piramides
Een object in 3D projecteren kan op een simpele manier
met de oude techniek Pepper’s Ghost. Vroeger toverde
men met deze techniek geesten op het toneel, tegenwoordig wordt de techniek gebruikt in musea of pretparken of tijdens concerten. Je gaat zelf je eigen
hologram piramides knutselen waarmee je op een telefoon 3D illusies kan projecteren. vanaf 6 jaar

Win!
Voor en tijdens Cinekid kun je meedoen aan de kleurwedstrijd. Lever uiterlijk zondag 29 oktober een van de
speciale Cinekid-kleurplaten of een zelfgemaakte tekening in en maak kans op een mooi boek van boekhandel Praamstra of een kleurboek van Casper & Emma.
De kleurplaten zijn te vinden in het filmhuis en kan je
downloaden op onze website.

filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78, Deventer.
Entree films € 6,50 (jeugdfilmfans € 5,50).
Kaartjes kopen en reserveren kan via
www.filmhuisdekeizer.nl
en tijdens kassa-openingstijden in het filmhuis.
Op werkdagen van 11.00 tot 13.00 uur kan je
telefonisch reserveren via (0570) 60 05 15.
VERWACHT:
vanaf 15/11 Buurman en Buurman Bouwen een Huis
vanaf 13/12 De Dieren uit het Hakkebakkebos

Programma
zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29
Ted Sieger’s Molly Monster

14.00

14.30 12.00 14.30 14.30

Casper & Emma De Bergen In

13.30 13.15

14.00 11.30

Pelle en de Dierenrovers

15.30 13.00

14.30

De Kleine Grijze Tractor
en de Dansende Geit

14.15

16.00

14.00

15.45 10.30

De Geheime Club van Soepstad
Paw: De Reddingshond

15.00
11.30

The Invisible Boy
Pyjama-ontbijt Casper & Emma

14.00

Knutselactiviteit Wat als…?
Knutselactiviteit Verhaallantaarn
Knutselactiviteit Hologram Piramides

15.15

14.15
10.00

Pyjama-ontbijt Molly Monster
Workshop Wandelen
in je Eigen Tekening

14.00

09.00
13.00
13.00
14.00
13.00

14.00
14.00

