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IN DE HERFSTVAKANTIE (14 t/m 22 OKTOBER):  

Ted Sieger’s Molly Monster µ The invisible boy  

µ De grijze tractor en de dansende geit µ  

Paw: de reddingshond µ ANIMATIEWORKSHOP µ 

De geheime club van soepstad

Workshops
Films

cinekid.nl



Gavin vindt het maar saai, vakantie op het plat-
teland. Het liefst was hij in de stad gebleven 
met zijn skates en vriendjes. Maar wanneer hij 
Daisy ontmoet en met haar naar de boerderij 
gaat, verveelt Gavin zich geen moment meer. 
Hij raakt in de ban van Fergie, een zelfrijdende 
tractor. En van een jong geitje dat hij met de 
fles mag voeden. Als Gavin ziet dat het beestje 

op zijn achterpoten kan balanceren, noemt hij 
hem Houdini en leert hem dansen.
Daisy vertelt Gavin over de komende jaarmarkt, 
waar de boer zijn vijftigste prijs hoopt te win-
nen met een megagrote komkommer. Helaas 
zijn er twee figuren die de boer – expres of per 
ongeluk – steeds dwarszitten: buurvrouw Hilde 
en geitje Houdini. Samen met Fergie probe-
ren Daisy en Gavin voortdurend de schade te 
beperken, maar daar is wel wat creativiteit voor 
nodig!
DE KLEINE GRIJZE TRACTOR EN DE DANSENDE GEIT 
is een Noorse film vol dolkomische scènes, die 
vorig jaar de Cinekid Leeuw Publieksprijs won.

regie: Peder Hamdahl Næss
NOO 2016 • familiefilm, komedie • 78 min.
Vanaf 5 jaar, Nederlands gesproken

Molly is een geel monstertje met een geinig 
zwevende haarstrik. Het liefst speelt ze met 
haar opwindbare knuffel Edison. Maar hoe 
zal dat straks zijn als er nóg een monstertje 
bijkomt? Heeft Molly dan nog tijd voor Edison? 
En hebben haar ouders nog tijd voor haar?
Molly breit een muts voor… dat weet ze nog 
niet: een zusje of broertje? Voorlopig zit het 

nog in het ei, maar dat duurt niet lang meer. 
Haar ouders moeten met het ei naar het verre 
Ei-eiland, waar alle monstertjes geboren 
worden. Molly mag niet mee, maar als ze ziet 
dat de muts nog thuis ligt reist ze samen met 
Edison haar ouders achterna. In de muziek-
trein, klauterend over bergen en in de kabel-
baan. Een pittige reis, maar onderweg krijgen 
de twee hulp van grappige wormen, supergrote 
monsterbeesten en twee ruziënde bonensta-
ken. Intussen is iedereen op zoek naar Molly en 
Edison…
TED SIEGER’S MOLLY MONSTER is een prach-
tig verbeelde, fantasierijke belevenis voor de 
jongste kijkers.

regie: Matthias Bruhn, Michael Ekblad, Ted Sieger
DUI/ZWE/ZWI 2015 • animatie • 72 min.
Vanaf 4 jaar, Nederlands gesproken
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TED SIEGER’S MOLLY MONSTER

DE KLEINE GRIJZE TRACTOR EN DE DANSENDE GEIT



De baas van de jonge herdershond Paw is over-
leden. Zoltán, ooit kampioen hondentrainer, 
wordt gevraagd of hij voor de pup wil zorgen. 
Maar de man is nu tramreparateur en woont 
met zijn zwangere vrouw Eszter in een flatje 
– geen fijne omgeving voor een jonge hond. 
Toch haalt Zoltán Paw op en brengt hem onder 
op de bouwplaats bij het bos, waar hij de hond 
ook gaat trainen. Eszter weet van niks, maar 
als haar man steeds later thuiskomt en zelfs 
hun spaarcentjes zijn verdwenen, moet Zoltán 
zijn geheim wel opbiechten. Ze is boos, maar 
ook trots als hij samen met zijn speurkanon 
een kind redt. En daar blijft het niet bij, de ene 
na de andere reddingsactie maakt speurteam 
Hercules beroemd. Om te mogen helpen bij 
een reddingsoperatie na een aardbeving in 
Roemenië, moet Paw eerst vier testen doen. Zal 
hij slagen?

Het mooie verhaal van PAW: DE 

REDDINGSHOND is vormgegeven in een bij-
zondere mix van live action en animatie.

regie: Robert-Adrian Pejo
HON 2015 • familiefilm • 92 min.
Vanaf 8 jaar, Nederlands ondertiteld

MA 16 13:30

DO 19 13:30

oktober

Omdat haar ouders het altijd maar druk 
hebben, is Mari graag bij opa. Vaak heeft hij 
een avontuurlijke speuropdracht klaarliggen, 
die ze met haar vrienden kan uitvoeren. Zo 
komen Mari, Olaf, Anton en Sadu van alles 
te weten, ook over hun woonplaats Soepstad, 
een stadsdeel van Tartu. Het komt goed uit dat 
ze intussen vaardige speurneuzen zijn, want 
na een groot stadsfeest gebeuren er vreemde 
dingen. Wat blijkt? Een gemaskerde man heeft 

gif in drankjes gedaan waardoor volwassenen 
zich als kinderen gaan gedragen.
Alleen Mari’s opa weet dat er een tegengif 
bestaat. Helaas wordt ook hij slachtoffer van de 
boosdoener. Gelukkig kan opa nog net op tijd 
vertellen wat Mari moet doen om het tegengif 
te vinden. Ze heeft maar 48 uur de tijd, omdat 
daarna ook de hersenfuncties uitvallen bij 
de getroffen mensen. De Geheime Club van 
Soepstad kan aan de slag, maar deze keer is 
het geen spelletje...
DE GEHEIME CLUB VAN SOEPSTAD is een 
spannende avonturenfilm die in thuisland 
Estland een kaskraker was.

regie: Margus Paju
EST/FIN 2015 • avonturenfilm, familiefilm• 105 min.
Vanaf 8 jaar, Nederlands gesproken
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PAW: DE REDDINGSHOND

DE GEHEIME CLUB VAN SOEPSTAD



De 13-jarige Michele woont samen met zijn 
moeder in het Noord-Italiaanse Triëst. Ze kun-
nen het goed vinden met elkaar, maar door 
haar politiewerk is zijn moeder vaak van huis. 
Zijn school fietst Michele het liefst voorbij. Hij 
is wat verlegen en onhandig, en wordt vaak 
lastiggevallen door een paar pestkoppen. Toch 
is er iemand voor wie hij wél naar school gaat: 
zijn nieuwe klasgenootje Stella.

Voor het Halloweenfeest kan Michele niet 
zijn geliefde Superman-kostuum kopen – de 
pestkoppen hebben zijn geld afgepakt. Met 
wat hij thuis nog heeft liggen kan hij alleen 
een goedkoop pak van de Chinese superheld 
Xin-Xiao betalen. Als Michele op het feest 
wordt uitgejouwd om zijn outfit, vlucht hij 
naar de toiletruimte. Daar ontdekt hij dat het 
pak hem magische krachten geeft: hij wordt 
onzichtbaar. Michele’s leven was al tamelijk 
ingewikkeld, maar wat hij nu allemaal gaat 
meemaken…
THE INVISIBLE BOY heeft alle ingrediënten van 
een échte superheldenfilm en is knap ingebed 
in het herkenbare puberleven. De film ontving 
veel prijzen, zoals de Europese kinderpublieks-
prijs in 2015.

regie: Gabriele Salvatores
FRA/ITA 2014 • familiefilm • 120 min.
Vanaf 10 jaar, Nederlands ondertiteld

Tijdens deze workshops maakt een profes-
sionele animator samen met de kinderen 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 na foto hun tekenin-
gen en knipsels tot er een complete film is 
ontstaan. De gemaakte animaties zijn na de 
les terug te vinden op YouTube. Zo kunnen 
alle deelnemers hun creatie thuis of op school 
laten zien.

NB: de kosten bedragen d 10,- per persoon.  
U kunt zich opgeven via onze speciale web-

pagina: www.filmhuisgouda.nl/cinekid/.
VR 20 09:00

  11:00

oktober

ZA 21 13:30

oktober

ANIMATIEWORKSHOP

THE INVISIBLE BOY
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