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 4 februari

La Belle Epoque

Komedie (FR)
Het leven van zestiger Victor raakt ontregeld wanneer hij kennis maakt met een unieke manier
van entertainment. Namelijk de kans om d.m.v. slimme trucages terug in de tijd te gaan, naar
een moment naar keuze. Victor besluit de meest memorabele week uit zijn leven te herbeleven,
de week waarin hij zijn grote liefde voor het eerste ontmoette, veertig jaar eerder... (115 min).
Dinsdag 4 & 11 februari

1917

Drama (UK) met Colin Firth.
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. (119 min).
Dinsdag 11 februari

Parasite

Drama (KR) Winnaar Gouden Palm Cannes.
De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder
gefascineerd door de rijke familie Park en proberen, met een paar leugentjes om bestwil, hun
intrede te doen tot het leven van de familie. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten,
waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden. (131 min).
Dinsdag 18 februari

Little Women

Drama (VS) van Greta Gerwig.
De film is gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van Louisa May Alcott. Saoirse Ronan,
Emma Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth March.
Timothée Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is Marmee en Meryl Streep is te zien als
Aunt March. (135 min).
Dinsdag 18 februari

De Beentjes

van St. Hildegard

Drama (NL)
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt.
Als hij een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties enz. In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen
dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. (103 min).

