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µ De verkouden beer in saMen staan We 
sterk moet zó hard niezen dat hij opgeslo-
ten raakt in zijn hol. Hoe krijgen de dieren 
dat rotsblok ooit weg?

ZWI �0�9 • animatie • 4� min.
Vanaf 3 jaar, Nederlands gesproken

Cinekid: Het leuk ste uitJe in Het dOnker • Cinekid: Het leuk ste uitJe in Het dOnker

Voor de allerjongste kijkers zijn onder de titel 
ANIMAATJES korte animatiefilms verzameld 
van filmmakers, die met een heel eigen stijl 
dieren en figuren tot leven wekken.

µ De opening gaat over een chaotisch verjaar-
dagsfeestje bij de pinguïns en de afsluiting 
over een luiaard die het maar niet voor 
elkaar krijgt een ijsje te eten.

µ In naCHtWandelinG bouwen de houten 
speelblokjes zelf een toren. Nog best lastig.

µ De figuur in iJsneus gaat met zijn brander 
een bevroren meer te lijf, tegen de zin van 
andere bewoners.

µ Het geelrode vogeltje in rOekOekleuren 
is niet welkom bij de andere vogels in het 
bos. Tot het herfst wordt…

µ Meneer naCHt Heeft een daGJe vriJ 
– en gaat helemaal los!

µ Is de rode vis in vreeMde vis wel een vis? 
En wat gek, er hangt een touwtje aan!

Morten heeft het moeilijk bij zijn dominante 
stiefmoeder. Kwam vader maar weer terug aan 
wal. Misschien mag hij dan mee de zee op?

Want dat wil de jongen het allerliefst: net als 
zijn vader kapitein worden op een écht schip. 
Maar voorlopig moet Morten het doen met zijn 
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kaPitein MOrten en de sPinnenkOninGin

aniMaatJes

zelfgebouwde zeilbootje dat hij in het aqua-
rium laat varen. Heel onverwacht komt Morten’s 
wens toch in het vizier wanneer een uitvinder het 
dorp bezoekt. Door een bedrijfsongeval komen 
er stoffen vrij die de dorpelingen laat krimpen. 
En er is nog een ramp gaande: door een kapotte 
waterleiding staat Morten’s huis blank. Het is 
het begin van Morten’s kapiteinschap op zijn 
zelfgemaakte zeilboot, waarbij hij het moet 
opnemen tegen duistere figuren. En dan is daar 
ook nog die kwalijke donutmachine!
kaPitein MOrten is een avontuurlijke stop-
motionanimatie vol bijzondere creaties, die 
getuigen van een grote verbeeldingskracht.

regie: Kaspar Jancis
bel/est/Gbr/ier 2019 • animatie • 79 min.
Vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken
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WallaY (‘ik zweer het je’) won in �0�8 de 
Young Audience Award, de prijs voor Beste 
Europese Jeugdfilm – helemaal verdiend!

regie: Berni Goldblad
bur/fra 2019 • drama • 84 min.
Vanaf 11 jaar, Nederlands ondertiteld 

Cinekid: Het leuk ste uitJe in Het dOnker • Cinekid: Het leuk ste uitJe in Het dOnker

Ady’s vader is ten einde raad: zijn zoon wil 
maar niet naar hem luisteren. Wanneer 
de jongen zich opnieuw bezighoudt met 
zaakjes die niet deugen, is de maat vol.

Hij stuurt hem naar zijn broer in Burkino 
Fasso (West-Afrika). Die moet hem maar 
eens onder handen nemen. Ady denkt dan 
nog dat hij een geweldige vakantie tege-
moet gaat, maar daar komt hij gauw van 
terug. Het leven, de gewoonten, het eten… 
alles is er zó anders! En dan moet hij ook 
nog gaan werken om zijn schuld af te lossen. 
De eigenwijze Ady ziet daar niets in en gaat 
er vandoor. Maar waarheen? Zonder zijn 
afgepakte paspoort komt hij niet ver. Hij zal 
zijn lot moeten aanvaarden, is het advies 
van zijn oma. Met haar kan Ady het prima 
vinden, ze geeft hem vertrouwen, ook in 
een goede afloop. Maar zijn oom heeft nog 
andere plannen met hem…

De 13-jarige Robin woont bij de dierentuin 
die door haar ouders met veel liefde wordt 
beheerd. Ze hebben het er zo druk mee, dat er 
soms wat weinig aandacht voor Robin is.

Dat maakt haar boos, en ze begrijpt al helemaal 
niet dat ze niet mag meedoen aan een dans-
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ZOOks

WallaY

voorstelling voor koning Ferdinand. Dansen is 
haar passie! Wat Robin niet weet, is dat koning 
Ferdinand sinistere plannen heeft en alle 
natuur in zijn land wil vernietigen. De mens kan 
makkelijk zonder, is zijn devies. En zo krij-
gen ook Robin’s ouders met zijn Bureau voor 
Natuurcontrole te maken. 
Nadat Robin’s moeder tijdens een missie in het 
woud spoorloos is verdwenen, gaat Robin haar 
zoeken. Ze ontmoet een naamloze jongen die 
daar al jaren leeft. Hij lijkt meer te weten, maar 
wie is hij eigenlijk?
ZOOks is gemaakt met behulp van rotoscopen, 
die de bewegingen van een acteur filmen en 
de beelden frame voor frame op een tekentafel 
projecteren. Er waren zo’n 45.000 tekeningen 
nodig voor deze spannende film.

regie: Kristoff & Dimitri Leue
bel 2019 • animatie • 80 min.
Vanaf 8 jaar, Nederlands gesproken
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Tijdens de animatieworkshops maakt een pro-
fessionele animator samen met de kinderen 
vanaf 6 jaar een stop-motion animatiefilm. 

De deelnemers verzinnen zelf een filmplan, 
waarna ze de hoofdrolspelers met verschillende 
materialen in elkaar knutselen. Vervolgens 
verplaatsen de kinderen foto na foto hun 
tekeningen en knipsels tot er een complete film 
is ontstaan. De animaties zijn na de les terug te 
vinden op YouTube. Zo kunnen alle deelnemers 
hun creatie thuis of op school laten zien.

Vanaf 6 jaar
NB: de kosten bedragen d �0,- per persoon.  
U kunt zich opgeven via onze website.

vr 25 09:00

  11:00
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ANIMATIEWORKSHOP

letHMaetstraat 45 • filMHuisGOuda.nl
Kaartjes à € 6,50 reserveren via de website of telefonisch (0�8� 5���00)

ZO 20 14:30 Animaatjes
MA 21 15:00 Kapitein Morten
DI 22 14:00 Cat stories
WO 23 15:30 Wallay
DO 24 15:00 Zooks

VR 25 09:00 Animatieworkshop
  11:00 Animatieworkshop
  13:30 Animaatjes
  15:30 Cat stories
ZA 26 15:00 Kapitein Morten
ZO 27 13:30 Zooks

PROgRAMMA

DI 22 14:00

VR 25 15:30
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CAT STORIES

Miljoenen Nederlanders houdene hartstoch-
telijk van hun kat? Maar waarom eigenlijk?

De Spaanse Carmen Cobos is zelf nogal nuch-
ter en begrijpt dan ook niet waarom wij onze 
kat als beste vriend zien. Daarom verhuurt ze 
zich als kattenoppas en komt zo bij de baasjes 
thuis om te onderzoeken hoe mens en dier met 
elkaar omgaan. Is onze kattenliefde weder-
zijds? Hebben onze vierpotige huisgenoten ook 
menselijke gevoelens? Cobos ontdekt dat de 
omgang met onze harige vrienden waarschijn-
lijk meer zegt over onszelf dan we denken.

regie: Carmen Cobos
ned 2019 • documentaire • 7� min.
Alle leeftijden, Nederlands gesproken


