
 

-ZOMER 2019- BLOCKBUSTERS, KINDER- EN 
ARTHOUSEFILMS OP SCHIERMONNIKOOG                 

FILMPROGRAMMA DORPSHUIS  van 15 JULI t/m 28 AUGUSTUS  ALTIJD OP MA., DI. en WO.                                             

  

TOY STORY 4 2D NEDERLANDS GESPR.                                    100 min.  /  entree € 8,00                        
Familiefilm-Kinderfilm-Actie-Avontuur-Animatie    
Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op deze wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy 
en Bonnie 

Ma. 15-7, Wo. 24-7, Ma. 29-7, Wo. 7 aug., Wo. 21 aug., Ma. 26 aug. om 15.30 uur  
 
TOY STORY 4 2D ORIGINELE VERSIE                                 100 min.  /  entree € 8,50                        
Wo. 17 juli, Ma. 22 juli, Wo. 31 juli, Wo. 14 aug. om 19.00 uur                                                                                                                

  

HUISDIERGEHEIMEN 2  2D NEDERLANDS GESPR.                      86 min.  /  entree € 8,00                        

Animatie-Familie-kinderfilm               

Het is het vervolg op de grote bioscoophit uit 2016, die onthulde wat onze huisdieren uitspoken als hun 
baasjes van huis zijn.  

Ma. 15 juli, Ma. 29 juli 19.00 uur                                                                          

Wo 17 juli, Ma. 22 juli, Wo. 28 aug. 15.30 uur                                                                                                                                      

      

ALADDIN 2D ORIGINELE VERSIE               Avontuur Familiefilm  /128 min. / entree € 8,50        

Aladdin is het spannende verhaal van de charmante straatrat Aladdin, de moedige en zelfbewuste prinses 

Jasmine en de geest die mogelijk de sleutel is tot hun toekomst zie zich afspeelt in Agrabah.                                                                                                                                                                 

Ma. 15 juli en Wo. 24 juli 21.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

THE BIGGEST LITTLE FARM Nederlands ondertitels    Familiefilm /   92min. / entree € 8,00        
The Biggest Little Farm is een inspirerend verhaal voor de hele familie over het verwezelijken van je 
dromen. Een absolute eye-opener en een ode aan idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur 
en aan de cyclus van het leven.                                                                                                                                                                

Di. 16 juli 20.00 uur                                                                                           

Wo. 24 juli 19.00 uur             

   

JOHN WICK 3: PARABELLUM                                                  Actie / 131 min. /    entree € 9,50                                             
John Wick (Keanu Reeves) is terug, met een bedrag van 14 miljoen dollar op zijn hoofd en een leger 
huurmoordenaars achter zich aan.                                                                                                     

Wo 17 juli en Ma. 22 juli 21.30 uur                                                                                                               

   

YESTERDAY                                                                                    Comedy / 117 min. / entree € 9,50                                             
Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en jij de enige persoon bent die hun nummers kent? Doen alsof 
die nummers van jou zijn en de beste songwriter aller tijden worden!                                                                                            

Ma. 29 juli, Ma. 12 aug. 21.30 uur /  Ma. 19 aug. 19.00 uur                                    
Di. 6 aug, Di. 27 aug. 20.00 uur 

  

APOLL0 11                                                                 History, docu / 93 min. / entree € 9,50           
Een spectaculaire kijkervaring rond een van de meest monumentale historische gebeurtenissen van de 
vorige eeuw    

Di. 23 juli 20.00 uur                                                                                          
Wo. 31 juli 21.30 uur                                                                                

  

MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS                Kinderfilm /82 min. / entree € 8,00                                                                                                                                                                                                                                      

Bang om als jongste van het gezin alleen over te blijven, begint Sam tijdens de vakantie op Terschelling 

vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining.                                                                       

Di. 30 juli 20.00 uur                                                                                          

Ma. 5 aug. 19.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

UGLY DOLLS   NEDERLANDS GESPROKEN                    Animatie / 87  min. / entree € 8,00            
Welkom in Uglyville, de plek waar gekheid wordt bewonderd, abnormaal de norm is en schoonheid niet 
enkel van je buitenkant afhangt. Moxy, haar vriendjes en alle Ugly Dolls zijn er dolgelukkig!    

Wo. 31 juli, Ma. 5 aug., Wo. 14 aug., Ma 19 aug. 15.30 uur                                  

Wo. 28 aug. 19.00 uur  



   

PLAYMOBIL DE FILM 2D                                            Animatie / 99 min. / entree € 8,00                                                     
Wanneer haar jongere broertje Charlie plotseling verdwijnt in het magische, geanimeerde universum van 
Playmobil, begint Marla aan de zoektocht van haar leven.  
Wo. 7 aug., Wo. 21 aug., Ma. 26 aug. 19.00 uur                                                   

Ma. 12 aug. 15.30 uur 

 

ROCKETMAN                                                    Drama, Musical / 121  min. / entree € 9,50                                                        
Taron Egerton ( Kingsman) is Elton John in de nieuwe bioscoopfilm Rocketman, een musical fantasy 
gebaseerd op het bijzondere verhaal over de legendarische artiest in het begin van zijn muziekcarriere.    

Ma. 5 aug., Wo. 14 aug. 21.30 uur 

 

FIVE FEET APART                                       Drama, Romantiek / 116  min. / entree € 9,50                                                        
Hoe zou liefde voelen als je elkaar niet zou mogen aanraken? Five Feet Apart vertelt het verhaal van Stella 
en Will, twee jongeren die weigeren om toe te geven aan de hindernissen die hen scheiden.    

Wo. 7 aug. 21.30 uur                                                                                     
Ma.12 aug 19.00 uur 

 

POMS                                                                                                     Comedy / 91 min. / entree € 9,50                                             
Sun Springs is meer dan een bejaardengemeenschap, het is een luxe resort waar de straten vol staan met 
palmbomen, de lucht altijd blauw is en een prive-ambulance minimaal een keer per dag langskomt. Sinds 
kort heeft Sun Springs zelf een eigen cheerleading club voor vrouwen boven de 60…                                                                                                

Di. 13 aug. 20.00 uur                                                                                        

Ma. 19 aug. 21.30 uur   

 

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 2D                            Actie 120  min. / entree € 9,50                                                        
De actiefilm geeft een nieuwe wending aan de succesvolle reeks en neemt je mee van Los Angeles naar 
Londen en van het verlaten Chernobyl naar het prachtige Samoa.    

Di. 20 aug. 20.00 uur                                                                                        

Wo. 21 aug, Ma 26 aug., Wo. 28 aug. 21.30 uur  
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