Seniorenmiddag CityCinema
Elke dinsdag zijn er seniorenvoorstellingen. Aanvang 15.00 & 15.15 uur. Entree film €7,50.
SOB-leden krijgen op vertoon van hun pas een gratis kopje koffie.
Dinsdag 3 maart

Dinsdag 17 maart

Drama (FR)
Stéphane komt terecht in de anti-criminaliteitsbrigade van Montfermeil in het 93ste arrondissement in Parijs. Hij ontmoet er zijn nieuwe collega’s en ervaren agenten Chris en Gwada. Al snel
ontdekt Stéphane de spanningen tussen de verschillende bendes van de wijk. Wanneer ze tijdens
een interventie de controle dreigen te verliezen, filmt een drone al hun acties... (105 min).

Drama (VS)
Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in de gelijknamige speelfilm Judy. Nadat haar
carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor
een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel
leven te kunnen creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven. (100 min).

Dinsdag 3 maart

Dinsdag 24 maart

Les Miserables

The Gentlemen

Crime
The Gentlemen volgt de Amerikaanse expat Mickey Pearson (Matthew McConaughey) die een zeer
winstgevend marihuana-imperium opbouwde in Londen. Wanneer het verhaal de ronde gaat dat
hij uit de business wil stappen krijgt Mickey te maken met complotten, intriges, omkoping en
chantage in een poging alles van hem af te nemen. (113 min).
(UK)

Dinsdag 10 maart

Judy

Hope Gap

Drama (UK)
Grace en Edward wonen in een klein dorp bij de klif van Hope Gap en zijn 29 jaar getrouwd. Als
hun zoon Jamie komt logeren vertelt zijn vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn
moeder te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt nu geconfronteerd met een nieuwe situatie
waarin emoties als ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop elkaar kruisen. (101 min).
Dinsdag 24 maart (onder voorbehoud)

Marriage Story

Drama (VS)
Het ooit gelukkige huwelijk tussen de New Yorkse toneelregisseur Charlie (Adam Driver) en Hollywood actrice Nicole (Scarlett Johansson) is gestrand waardoor zij in een slopende echtscheiding
belanden. Door de strijd om de voogdij voor hun zoontje komen hun afgescheiden maar voor altijd
verbonden levens zwaar onder druk te staan. (136 min).

Drama
In hun strijd tegen de apartheid verspreiden Tim Jenkin en Stephan Lee illegale ANC pamfletten
onder de Zuid Afrikaanse bevolking. Ze worden op heterdaad betrapt en veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf in Pretoria Central Prison. Eenmaal onder de vleugels van politiek activist
Denis Goldberg besluiten ze om een ingenieus plan te bedenken om te ontsnappen. (106 min).

Dinsdag 10 maart

Dinsdag 31 maart

Floddergats Live

met Sef Derkx
Op donderdag 1 maart 1945 rond vier uur in de middag begon de bevrijding van Venlo. Precies
75 jaar later organiseert CityCinema een herdenkingsbijeenkomst met Sef Derkx, onder de titel:
Nog nooit was de Maas zo breed - Drie maanden wachten op de bevrijding. De lezing wordt
afgesloten met de Puinfilm van Dré Brenneker en Baer Thiery. (90 min).
Dinsdag 17 maart

Sorry we Missed You

Drama (UK)
Ricky en Abby wonen met hun kinderen, hun kinderen in Newcastle. Sinds de economische crisis
worstelt het gezin om rond te komen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer
stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot
postorderbedrijf. Maar al snel raakt hij verstrikt in regels en protocollen. (100 min).

Escape From Pretoria

Peanut Butter Falcon

Komedie (VS)
De jonge Zak met het syndroom van Down heeft slechts één droom: een professionele worstelaar
worden! De reden waarom hij wegloopt uit het verpleegtehuis. Al snel ontmoet hij Tyler, die ook op
de vlucht is. Als twee ongewone bondgenoten beleven ze de wildste avonturen. Ze overtuigen zelfs
de aardige Eleanor van het verpleegtehuis, om zich bij hen aan te sluiten op hun reis. (93 min).
Dinsdag 31 maart

Mulan

Actie (VS)
De Keizer van China besluit dat één man per gezin moet dienen in het Keizerlijke leger. In het
geheim neemt Mulan, de oudste dochter van een respectabele krijger, de plaats in van haar zieke
vader. Gemaskeerd als man wordt ze getest. Het is een meeslepende reis die haar zal veranderen
in een strijder en het respect zal opleveren van een dankbare natie en een trotse vader. (120 min).

