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maandag 21 april (2e Paasdag) 
14.00 uur
toegang: €5,-

Het lukt niet altijd om echt gespeelde films en 
animatiefilms een beetje af te wisselen, maar in 
het programma van deze flyer is dat wel zo. 

In de tweede Het regent… zet Flint zich in om 
met het bedrijf The Live Corp Company de we-
reld een beetje beter te maken. Chester V. heeft 
een uitvinding gedaan: een orang-oetan met 
een mensenbrein. Een van Flints eigen machi-
nes werkt ook nog steeds, maar maakt nu rare 
voedseldieren zoals Flamango’s, Muskiettoast 
en Vispansees. Samen met zijn vrienden onder-
neemt Flint een heerlijk gevaarlijke missie om 
de wereld te verbeteren.

Verenigde Staten 2013. Regie: 
Cody Cameron en, Kris Pearn. 
Duur: 95’. Met de Nederlandse 
stemmen van Tim Murck, Johnny 
Kraaijkamp jr, Marlijn Weerden-
burg, Tim Knol, Murth Mossel e.a. 
Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden.

zondag 4 mei
14.00 uur
toegang €5,-

Kooky is niet alleen een speelfilm (‘live action’ 
noemen ze dat) én niet alleen een animatiefilm; 
hij is alle twee. 
Misschien klinkt het verhaal een beetje kinder-
achtig, maar dat is de film niet en het leeftijdsad-
vies is dan ook 6+. De film was voor het eerst te 
zien op het Cinekid- kinderfilmfestival 2013.
Omdat Ondra astma heeft, moet hij afscheid 
nemen van zijn stoffige lievelingsknuffel Kooky. 
Maar op de grote vuilnisbelt, komt Kooky tot 
leven en hij rent van schrik het bos in. Daar ont-
moet hij boswachter Hergot maar ook de geme-
ne Anushka en Kooky beleeft de meest fantasti-
sche avonturen op zijn weg terug naar huis.

“Kooky haakt aan bij de rijke Tsjechische ani-
matietraditie. Met een aantrekkelijke mix van 
technieken krijgt Kooky’s 
avontuur vorm. Bestemd 
voor kinderen, maar ook 
vermakelijk genoeg voor 
ouders.” (de Volkskrant)
 
Tsjechië 2011. Regie: Jan Sverák. 
Duur: 95’. Met de Nederlandse 
stemmen van Roan Pronk, Jan Non-
hof, Joost Claes en Sanne Bosman. 
Ons leeftijdsadvies en Kijkwijzer: 6+.

Kooky

Het regent 
gehaktballen 2

Hallo meisjes en jongens
Op de site van het filmtheater kun je altijd opzoeken, wat 
voor punt jullie aan de film hebben gegeven. De beste van 
dit seizoen tot nu toe was De superheld; die kreeg een 10. 
Het minst hoge punt, maar altijd nog een prachtige 8,8, 
kreeg Otto is een neushoorn. 
Als het programma van deze flyer klaar is nemen we even 
vakantie, maar in september beginnen we gewoon weer 
opnieuw.
Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 5 vriendjes 
of vriendinnetjes naast je ouder(s) meebrengt, mag je zelf 
voor niks naar binnen. 
Heb je al een stempelspaarkaart?
Jeugdfilms worden altijd met pauze vertoond en reserve-
ren is niet nodig; iedereen heeft er altijd al ingepast, want 
we hebben een grote zaal.

zondag 23 maart
Stip & Vlek 
Peuterfilm 11.00 uur

Pelle en de Dierenrovers

zondag 6 april
K3 Dierenhotel
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Programma



PEUTERFILM
zondag 23 maart 
11.00 uur
toegang: € 5,-

Het is leuk om films te ver-
tonen voor de allerjongsten. 
Voor de leeftijdsgroep van 2 
tot en met 4 is Stip en Vlek 
bedoeld, een film die bestaat 
uit 7 korte verhaaltjes. Het 
licht zal een beetje aanblijven 
en het geluid zal niet te hard 
worden gezet. In de pauze 
kunnen de kinderen kleuren 
en tekenen.

In Stip & Vlek spelen de 
vriendjes in de sneeuw, ze 
gaan naar de tandarts, ver-
dwijnen achter het behang en 
ze kliederen met verf. Na de 

pauze hebben ze een picknick 
en bestuderen ze insecten, ze 
spelen piraatje en ze ontdek-
ken de mooie sterrenhemel.

Zweden 2011. Regie: Lotta Geffenblad 
en Uzi Geffenblad. Duur: 53’. Met de 
Nederlandse stem van Aagje Dom, 
een Vlaamse actrice en regisseuse. 
Ons leeftijdsadvies: van 2 tot en met 
4 jaar.

zondag 6 april
14.00 uur
toegang €5,-

Natuurlijk weten jullie, dat K3 
al ongeveer 15 jaar bestaat 
en eerst bestond uit 3 Vlaam-
se meisjes: Karen, Kristel 
en Kathleen. 5 jaar geleden 
nam de Nederlandse Josje 
de plaats in van Kathleen. K3 
Dierenhotel is al de vijfde film 
van de groep.

Kristel wil lekker een week-
endje naar een  beautyfarm 
en Josje en Karen gaan 
helpen in het dierenhotel 
bij Bas, waarop ze alle drie 
verliefd zijn. Als de  naviga-
tiesystemen van de auto’s 
per ongeluk verwisseld zijn, 
komen de meisjes natuurlijk 
precies verkeerd aan. Je kunt 
je wel voorstellen dat dat rare 

belevenissen oplevert, vooral 
omdat Kristel een echt ‘stads-
meisje’ is. Uiteindelijk zullen 
ze zich trouwens alle drie 
inzetten om dat dierenhotel 
te helpen als het in gevaar 
blijkt te zijn.

België 2014. Regie: Bart van Leemput-
ten. Duur: 88’. Met: Karen Damen, 
Kristel Verbeke, Josje Huisman, 
Philippe Geubels, Albert Verlinde, 
Winston Post e.a. Ons leeftijdsadvies: 
alle leeftijden.

zondag 23 maart 
14.00 uur
toegang: €5,-

Het was de bedoeling dat we 
Pelle en de dierenrovers al 
in de herfstvakantie zouden 
vertonen, maar toen was de 
film nog niet klaar en hebben 
we het met Pelle en de water-
dieven moeten doen. Die film 
kreeg een 9,0 van de bezoe-
kers, dus het was niet zo erg 
dat de eigenlijke film er nog 
niet was.

Voor wie er vorige keer niet 
bij was, vertellen we eerst dat 
Pelle een politieautootje is. 
Als er een groot nieuw park 
moeten worden geopend krijgt 
Pelle het druk. Een adelaar zit 
op haar  nest te broeden op 
haar eieren en zij mag dus niet 
gestoord worden. Maar er zijn 

dierenrovers, die net doen of ze 
toerist zijn, die een ei weten te 
stelen. Wanneer dat ei uitein-
delijk (onder de motorkap van 
Pelle!) uitkomt  is dat wel leuk, 
maar ook een extra zorg, dat 
snap je wel. Want het kuiken 
denkt dat Pelle z’n moeder is.

Noorwegen 2014. Regie: Rasmus A. 
Sivertsen en Rune Spaans. Duur: 72’. 
Met de Nederlandse stemmen van Ken 
Verdoodt, Marlies de Casparis-Somers, 
Ilse La Monaca, Tijl Dauwe e.a. Ons 
leeftijdsadvies: 4+.

Step en Vlek Pelle en 
de dieren-
rovers
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K3 Dierenhotel


