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Coureur
Dinsdag 15 september 2020 | 20 uur | 3 euro
De jonge wielerbelofte Felix staat op het punt om in Italië een semiprofessioneel team te vervoegen. Hij wil koste wat het kost in de
voetsporen van zijn fanatieke vader treden, die absoluut wil dat zijn zoon
het verder schopt dan hij. Felix’ frêle gezondheid blijkt echter niet
opgewassen tegen de nietsontziende wielerwereld met zijn moordende
concurrentie. Gebaseerd op Kenneth Merckens eigen bewogen
wielerverleden.
• cast: Niels Willaerts, Koen De Graeve, Karlijn Sileghem
• regie: Kenneth Mercken
• genre: Drama
• duur: 90’

Rocketman

Dinsdag 20 oktober 2020 | 20 uur | 3 euro
‘Rocketman’ vertelt het waargebeurde verhaal van Elton John.
Elton besluit als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal
Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Bernie Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een
wereldbekende superster.
• cast: Jamie Bell, Stephen Graham, Taron Egerton, Tate Donovan, e.a.
• regie: Dexter Fletcher
• genre: Biografie, musical
• duur: 116’

Lion King (2019)
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Dinsdag 3 november 2020 | 15 uur | 2 euro
(Herfstvakantie)

Simba is een jonge leeuw en zoon van leeuwenkoning Mufasa. Hij kijkt op
tegen zijn vader en neemt zijn koninklijke bestemming ter harte. Dat zint
Mufasa’s jaloerse broer Scar absoluut niet en smeedt samen met een groep
hyena’s een plan om zowel Mufasa als Simba uit de weg te ruimen, zodat hij
zelf de macht kan grijpen.
• regie: Jon Favreau
• genre: familiefilm
• duur: 113’

1917

Dinsdag 17 november 2020 | 20 uur | 3 euro
Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse
soldaten Schofield en Blake een op het eerste gezicht onmogelijke missie
toegewezen. In een race tegen de klok moeten ze vijandelijk terrein
betreden en een boodschap afleveren waarmee zij een dodelijke aanval op
honderden soldaten kunnen voorkomen – waaronder Blake zijn eigen broer.
Een meeslepend oorlogsdrama over de Eerste Wereldoorlog: 1917.
• cast: Dean-Charles Chapman, George MacKay
• regie: Sam Mendes
• genre: oorlog, drama
• duur: 119’

De Patrick

Dinsdag 15 december 2020 | 20 uur | 3 euro
Op de naturistencamping van zijn vader is Patrick de klusjesman. Hij voert
getrouw de taken uit die de campinggasten van hem verlangen. De tijd die
overblijft spendeert hij aan zijn hobby, het ontwerpen en maken van
meubels. Wanneer Patrick op een dag zijn favoriete hamer kwijtspeelt, begint
hij aan een zoektocht die hem tot in de verste uithoeken van de
camping brengt. Als Patricks vader plots sterft, wordt Patricks tocht
zowaar een existentiële queeste.
• cast: Kevin Janssens, Josse De Pauw, Bouli Lanners, Pierre Bokma
• regie: Tim Mielants
• genre: dramatische komedie
• duur: 97’

Frozen II
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Dinsdag 29 december 2020 | 15 uur | 2 euro
(Kerstvakantie)

Waarom werd Elsa geboren met magische krachten? Het antwoord roept
haar en bedreigt haar koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven
gaat ze op een avontuurlijke maar opmerkelijke reis.
In Frozen vreesde Elsa dat haar krachten te veel voor de wereld waren.
In Frozen 2 moet ze hopen dat ze genoeg zijn.
• regie: Jennifer Lee
• genre: Familiefilm
• duur: 105’

Joker

Dinsdag 19 januari 2021 | 20 uur | 3 euro
De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck genaamd, voelt zich uitgekotst en
verstoten door de maatschappij. Geleidelijk aan wordt hij krankzinnig en
ontpopt hij zich van vriendelijke, vrolijke clown tot schurk, beter bekend als
‘de Joker’. Iemand die kickt op haat en het creëren van chaos.
• cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, e.a.
• regie: Todd Philips
• genre: drama
• duur: 122’

Praktisch
Een ticket voor de filmvoorstelling kost 3 euro, Cinemaatje De Route (familiefilm) is 2 euro. De tickets zijn te
koop in het infokantoor van GC De Route of via de webshop: www.sint-gillis-waas.be/webshop.
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