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Filmseizoen 2019-2020

Beste mensen

Kaartverkoop

Donderdag 12 september gaat het
filmhuis-seizoen van start.
Van september 2019 t/m mei 2020 draaien we in de
filmzaal van infocentrum Nienoord in Leek op een donderdag- en vrijdagavond onze films.
Daarnaast hebben we twee maal in de maand op dinsdagmiddag ‘Film Extra’ .
Op de dinsdagmiddag ná de avondvoorstellingen herhalen we de avondfilm; de dinsdagmiddag 14 dagen
later draaien we een nieuwe film.

Kaartjes zijn vanaf 19.30 verkrijgbaar aan de kassa.
Voor de middagvoorstelling is de kassa vanaf 13.30 uur
open.

En evenals afgelopen seizoen komt er ook weer een
speciale kinderfilm. Op woensdag 23 october draaien
we de “klassieker” Pluk van de Pletteflet.

Overige data:

28ste

Vrijwilligers
Filmhuis Nienoord kan draaien dankzij vrijwilligers.
We zoeken nog mensen die actief willen zijn als operator, in PR activiteiten en het bestuur (al of niet in combinatie). We werken u goed in en u kunt altijd op iemand
terugvallen.
Mocht u interesse hebben, onze bestuursleden zijn
graag bereid u te informeren. Hun namen staan op
onze website.

Kosten
Het donateurschap en entreeprijzen worden in het
nieuwe seizoen niet gewijzigd. Dat betekent:
Donateurschap
€ 10,= p.p. per filmseizoen
Avondvoorstelling:
Donateurs
€ 5,00
Niet-donateurs
€ 7,00
Scholieren
€ 3,00
Film Extra:
€ 7,00 incl. koffie/thee plus
iets lekkers
Als donateur krijgt U een ‘strippenkaart’. Deze geldt
alleen voor de avondvoorstelling. Elke keer als u betaalt, wordt er een strip afgetekend. Zes afgetekende
strippen beteken een (7de) gratis voorstelling.
Indien u donateur wilt worden verzoeken

wij u
vriendelijk uw donatie vóór 4 september over te
maken naar:
NL68 INGB 0000 3076 44 t.n.v. Filmhuis Nienoord.

De eerste film is

‘THE WIFE’ (Zweden, VS,VK)
Op donderdag 12, vrijdag 13 en dinsdagmiddag 17 september.

-

2019
oktober
1
oktober
10,11 en 15
oktober
23
oktober
29
november 7,8 en 12
november 26
december 12, 13 en 17

-

2020
januari
26 januari
februari
maart
april
mei

-

‘Edie’
‘Werk ohne Autor’
‘Pluk van de Pletteflet’
‘Becoming Astrid’
‘Woman at War’
‘The Dirigent’
‘Liebe in den Gangen’

9,10, 14 en 28
Filmzondag
13, 14, en 18
3, 12, 13, 17 en 31
9, 10, 14, en 28
7, 8, 12 en 26

Verdere Service

– Op www.filmhuisnienoord.nl staan de reeds geplande filmtitels, data en verdere informatie over het
filmhuis.
– U kunt zich aanmelden voor onze mailinglijst op ons
email-adres fhn@filmhuisnienoord.nl.
– U ontvangt dan ruim een week van te voren via de
mail informatie over de komende film.
– Mocht u geen prijs meer stellen op een papieren
flyer via de post, dan kunt u dat met een mailtje aan
ons kenbaar maken.

TIP! Cadeau Bonnen
Er zijn bonnen voor één persoon (€ 7,-) en voor twee
personen (€ 14,-). De bonnen gelden voor zowel de
avond - als de dinsdagmiddagvoorstelling en zijn te
koop aan de kassa.

Voor vragen, op- en aanmerkingen, suggesties:
FHN@FILMHUISNIENOORD.NL

