FILMCLUB

De Première

Sinds 2011 kennen we in filmhuis De Keizer filmclub
De Première. Bij filmclub De Première zijn de mooiste en
nieuwe films voor het eerst te zien in filmhuis De Keizer.
We maken een bewuste keuze uit het aanbod van films die
nog moeten uitkomen: literatuurverfilmingen, drama en het
beste van de grote festivals. Films met veel geweld laten
we links liggen. De afgelopen jaren hebben de leden van
filmclub De Première onder meer de Oscarwinnaars
The Imitation Game en Spotlight gezien, maar ook festivalfavorieten als Amour, Youth en 45 Years werden in
filmclub De Première vertoond nog voordat deze films
hun Nederlandse première beleefden.
filmclub De Première biedt ook in 2016 en 2017 weer fraaie
voorpremières van de mooiste films die op uitkomen staan,
de grote winnaar van het festival van Cannes is bijvoorbeeld
al vastgelegd.
De films worden (indien gewenst) ingeleid en voor een
kopje koffie of thee en iets lekkers wordt door het filmhuis
gezorgd. Alle voorstellingen worden gehouden in de
comfortabele zalen van filmhuis De Keizer.

De deelnamekosten voor de reeks van 9 voorstellingen bedragen komend
seizoen € 91,50 inclusief een gratis vriendenpas van filmhuis De Keizer!
(Vrienden van filmhuis De Keizer betalen € 76,50).

VOORSTELLINGEN
A.
Vrijdagochtend: inloop 9.30, start programma 10.00 (met inleiding)
B.
Vrijdagochtend: inloop 10.00, start programma 10.30 (zonder inleiding)
C.
Zaterdagmiddag: inloop 13.30, start programma 14.00 (met inleiding)
D.
Maandagochtend: inloop 10.30, start programma 11.00 (zonder inleiding)
E.
Dinsdagochtend: inloop 9.30, start programma 10.00 (met inleiding)
F.
Dinsdagochtend: inloop 10.30, start programma 11.00 (zonder inleiding)

DATA
SEPTEMBER
vrijdag 9, zaterdag 10, maandag 12 en dinsdag 13 september
OKTOBER
vrijdag 7, zaterdag 8, maandag 5 en dinsdag 6 oktober
NOVEMBER
vrijdag 4, zaterdag 5, maandag 7 en dinsdag 8 november
DECEMBER
vrijdag 2, zaterdag 3, maandag 5 en dinsdag 6 december
JANUARI
vrijdag 6, zaterdag 7, maandag 9 en dinsdag 10 januari
FEBRUARI
vrijdag 3, zaterdag 4, maandag 6 en dinsdag 7 februari
MAART
vrijdag 3, zaterdag 4, maandag 6 en dinsdag 7 maart
APRIL
vrijdag 7, zaterdag 8, maandag 10 en dinsdag 11 april
MEI
vrijdag 12, zaterdag 13, maandag 15 en dinsdag 16 mei
Deelnemers melden zich aan voor één reeks, dus voor vrijdagochtend,
zaterdagmiddag, maandagochtend of dinsdagochtend.

AANMELDING
Aanmelden doet u door middel van de bon in deze folder. Uw aanmelding
dient uiterlijk 19 augustus binnen te zijn. De datum van binnenkomst van
uw aanmelding geldt als aanmeldingsdatum.
Voor 30 augustus ontvangt u bericht of plaatsing in de door u gewenste
reeks mogelijk is. Uw filmclub De Première-deelnamebewijs ontvangt
u voorafgaand aan de eerste voorstelling aan de kassa van filmhuis
De Keizer.
Deelnemers kunnen – bij beschikbaarheid van plaatsen – een introducé
laten kennismaken met de filmclub; deze betaalt dan € 11,50 entree
(als de introducé vriend van Filmhuis De Keizer is: € 9,50).
filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78
7411 HH Deventer
t: (0570) 61 88 22
e: info@filmhuisdekeizer.nl
w: www.filmhuisdekeizer.nl

OPGAVEBON PLUS MACHTIGING
naam
vriendenpasnummer
e-mail
telefoon
meldt zich aan voor filmclub De Première.
Ik wil graag deelnemen op (svp uw keuze aankruisen)
Vrijdagochtend 9.30 (met inleiding)
Vrijdagochtend 10.00 (zonder inleiding)
Zaterdagmiddag 13.30 (met inleiding)
Maandagochtend 10.30 (zonder inleiding)
Dinsdagochtend 9.30 (met inleiding)
Dinsdagochtend 10.00 (zonder inleiding)

EENMALIGE MACHTIGING

filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 7411 HH Deventer
incassantID NL37ZZZ412443700000
reden betaling: deelname FILMCLUB De Première 2016/2017
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan filmhuis
De Keizer om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van filmhuis De Keizer.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.

naam
adres
postcode/woonplaats
rekeningnummer (IBAN!)

plaats/datum
handtekening
Stuur voor 19 augustus 2016 deze opgavebon (in een gesloten envelop) naar:
filmhuis De Keizer
O.v.v. filmclub De Première
Keizerstraat 78 | 7411 HH Deventer
Persoonlijk inleveren bij de kassa kan ook tijdens kassa-openingstijden.

