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Activiteiten
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maandag 31 december vanaf 9.45

donderdag 3 januari 13.00

Oliebollenfeest

Workshop Wandelen
in je Eigen Tekening

Op oudejaarsdag kan je voor aanvang van de films Buurman & Buurman Winterpret en Superjuffie je eigen oliebol
versieren en opeten! We serveren ook speciale kinderchampagne om deze laatste dag van het jaar feestelijk af
te sluiten.

vrijdag 28/12 start ontbijt 9.00 start film 9.45
donderdag 3/1 start ontbijt 9.00 start film 9.45

Pyjama ontbijt met
Buurman & Buurman

In je mooiste pyjama naar de film! Dat is nog eens chill in
je vakantie! Voordat we naar de nieuwste avonturen van
Buurman & Buurman gaan kijken gaan we eerst samen
ontbijten. De Noorman zorgt voor een lekkere broodjes,
fruit, melk en een sapje. Natuurlijk mogen ook de volwassenen in pyjama!
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De Toonwerkplaats - Michiel Bos

Je maakt eerst een tekening, daarna wordt je voor een
groen scherm gefilmd terwijl je speelt dat je in jouw tekening staat. Het lijkt net alsof je door jouw eigen tekening
wandelt, rent, zwemt of zweeft. Na afloop van de films vertonen we het resultaat op groot scherm in de zaal en is de
film te vinden op facebook! De workshop is doorlopend te
bezoeken van 13.00 tot 14.00 uur. In combinatie met een
filmkaartje van dezelfde dag is de workshop gratis. Zonder
filmkaartje betaal je €3,-

Knutselen

vr 28 09.00 Pyjama-ontbijt met Buurman & Buurman
10.15 Rita & Krokodil 3 (2+)
12.00 Superjuffie (6+)
12.30 Wad
za 29 14.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
14.15 Superjuffie (6+)
15.45 Rita & Krokodil 3 (2+)
zo 30 10.30 Rita & Krokodil 3 (2+)
11.00 Superjuffie (6+)
12.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)

zondag 23 december 2018
t/m zondag 6 januari 2019
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ma 31 10.30 Oliebollen feest met Superjuffie
11.00 Oliebollen feest met Buurman en Buurman
wo 2

10.30 Wad
11.00 Rita & Krokodil 3 (2+)
12.45 Superjuffie (6+)
13.15 Buurman & Buurman Winterpret (4+)

do 3

09.00 Pyjama ontbijt met Buurman en Buurman (4+)
13.00 Workshop Wandelen in je Eigen Tekening
14.00 Superjuffie (6+)
14.15 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
16.00 Rita & Krokodil 3 (2+)

vr 4

13.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
13.30 Rita & Krokodil 3 (2+)

za 5

14.30 Buurman & Buurman Winterpret (4+)

zo 6

10.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
10.30 Rita & Krokodil 3 (2+)

ma 24 14.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
14.15 Superjuffie (6+)
15.45 Rita & Krokodil deel 3 (2+)
do 27 14.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
14.15 Superjuffie (6+)
15.45 Rita & Krokodil 3 (2+)

www.filmhuisdekeizer.nl

Iedere dag kan er weer geknutseld en gekleurd worden
voordat de film begint. Maak je eigen masker, een fantasiebeest, of ga aan de slag met een flipboekje.

Programma

zo 23 11.00 Buurman & Buurman Winterpret (4+)
12.45 Superjuffie (6+)
14.30 Wad
14.45 Rita & Krokodil 3 (2+)

Jeugdfilms
in de Kerstvakantie

www.filmhuisdekeizer.nl

Buurman & Buurman Winterpret!
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Jeugdfilms in de Kerstvakantie

Buurman & Buurman

Vanaf 6 jaar met: Diewertje Dir, Carly Wijs, Harry

Vanaf 2 jaar Met: Lux Parser, Lotte Heijs, Polly

Rita & Krokodil 3 Siri Melchior

Wad - Overleven op de Grens
van Water en Land

Piekema, Hassan Slaby e.a., Nederlands gesproken, 84 min.

Lindeboom e.a., DK, Nederlands gesproken,
45 min.

Alle leeftijden, Ruben Smit, 98 min, 2018.

2018, 60 min., Nederlands gesproken.

De winter kan super leuk zijn, maar voor de buurmannen
zorgt het juist voor problemen. De geliefde buurmannen
gaan weer op hun eigen manier aan de slag om van alles
een succes te maken. Het is weer genieten van het gestuntel van de beide buurmannen, die zelf juist vinden
dat ze zo handig zijn. Het versieren van de kerstboom
gaat niet zoals gepland, ook is het huis versieren moeilijker dan de buurmannen dachten. Als ze kerstkoekjes
proberen te bakken, zetten ze per ongeluk het huis in
vuur en vlam. Maar gelukkig is er ook tijd voor cadeautjes en daar zijn de buurmannen gek op. Kortom, er is
deze winter weer genoeg werk aan de winkel voor
Buurman en Buurman.

Juf Josje is een heel gewone juf, maar als ze een mysterieus beeldje ontdekt, verandert ze plotseling in Superjuffie. Ze schiet als een groene tornado door de lucht, kan
met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn!
Dit is nogal onhandig als je als nieuwe juf les moet geven
aan groep 6. Een aantal leerlingen ontdekt het geheim
van Josje en helpt haar smoesjes te verzinnen voor de
strenge meester Snor zodat zij dieren kan blijven redden.
Maar als er een tijgertje verdwijnt uit de dierentuin, moeten Superjuffie en de kinderen samenwerken om dit mysterie op te lossen en grotere problemen te voorkomen. In
de avonturen van Superjuffie is het grootste avontuur om
op te komen voor jezelf en te leren dat jij er mag zijn.

Vastberaden huppelt de 4-jarige Rita door het leven, vergezeld door haar altijd hongerige vriendje Krokodil die
bij haar thuis in de badkuip woont. In Rita & Krokodil 3
gaan ze skiën en op kasteelbezoek en verkleden ze zich
met Halloween. Het duo probeert het croquetspel onder
de knie te krijgen, bakt kerstkoekjes en viert samen oud
& nieuw. Negen tot de verbeelding sprekende korte filmpjes voor de allerjongste bezoekertjes en alweer het
laatste deel in de serie. Vol grappige kleurrijke details
en muzikale fragmenten, die je meenemen in de wereld
van de 4-jarige Rita. Over vriendschap, emoties en ervaringen van iedere dag.
Speciaal voor de jonge bezoekers zetten we het geluid
iets zachter en zetten we het licht niet helemaal uit.

Natuurfilm (van de regisseur van De Nieuwe Wildernis)
over het unieke waddengebied met bijzondere natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk jaargetijde. Door
de nieuwste filmtechnieken, timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera’s zie je de bijzondere
natuur van de wadden vanuit alle perspectieven. Een
film die het ecosysteem in beeld brengt als nooit te
voren; van de kleine kiezelwieren onderaan de voedselketen tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond als
iconen van het wad.

Winterpret! Marek Benes

Vanaf 4 jaar met: Kees Prins, Siem van Leeuwen, CZ,

Superjuffie Martijn Smits
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BIJ ONZE VRIENDEN VAN THEATER BOUWKUNDE

Zondag 17 januari 15:00 uur

VaarWel Malou van Sluis

VaarWel is een beeldende muziektheatervoorstelling,
geïnspireerd op het prentenboek De Kleine Walvis van
Benji Davies. Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen moeten. Over vrienden vinden
en afscheid nemen. Vanaf 2 jaar.

filmhuis De Keizer

Nederlands gesproken.

V E R W A C H T : Vanaf

2 februari
Ernest & Celestine Winterpret
www.filmhuisdekeizer.nl
Keizerstraat 78 | 7411 HH Deventer
Entree t/m 31 dec. 2018: €6,00 (jeugdfilmfans €5,50)
Entree vanaf 1 jan. 2019: €7,00 (jeugdfilmfans €6,50)
Pyjama ontbijt inclusief film €12,00
Workshop gratis i.c.m. film (alleen workshop €3,00)
Kaarten 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.

