
 

Woensdag 28 oktober: Frankenweenie (kijkwijzer 6+; let op: deze film is 

Engels gesproken en Nederlands ondertiteld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Disney en creatief genie Tim Burton komt 

nu het hilarische en eigenzinnige 

Frankenweenie, een hartverwarmend verhaal 

over een jongen en zijn hond. Nadat de jonge 

Victor zijn geliefde hond Sparky heeft 

verloren, wekt hij zijn beste vriend met 

behulp van de wetenschap weer tot leven... 

met slechts een paar kleine aanpassingen. Hij 

probeert zijn zelf-gefabriceerde schepsel te 

verbergen, maar als Sparky ontsnapt, 

ontdekken Victors medestudenten, leraren en 

de hele stad hoe monsterlijk en 'honds' een 

tweede leven kan zijn. Frankenweenie zit 

boordevol betoverend vermaak voor het hele 

gezin. 



Woensdag 4 november: Toy Story 4 (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 11 november: Vaiana (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

Andy is inmiddels te oud voor speelgoed en 

heeft zijn collectie gegeven aan de 4-jarige 

Bonnie die steeds minder met cowboy Woody 

speelt. Wanneer ze tijdens haar 

kennismakingsdag een poppetje maakt van 

een plastic vorkje en afval, heeft ze een 

nieuwe favoriete pop: Forky. Die begrijpt 

echter niet wat hij moet doen en tijdens een 

familiereisje verdwijnt hij spoorloos. Woody, 

die weet hoe belangrijk Forky is voor Bonnie, 

besluit alles op alles te zetten om Forky terug 

te brengen. Daarvoor moet hij zijn weg zien te 

vinden in een voor hem onbekende wereld vol 

spannende avonturen en verrassende 

ontmoetingen. 

 

 

Walt Disney Studios presenteert Vaiana, een 

animatiefilm over de avontuurlijke en dappere 

Vaiana. Drieduizend jaar geleden trokken de 

grootste zeevaarders ter wereld over de stille 

oceaan om de vele eilanden van Oceanië te 

ontdekken. Tot daar op een dag een einde aan 

kwam en nog steeds weet niemand hoe dat 

ooit kon gebeuren… Vaiana heeft één grote 

missie heeft: de oceaan over zeilen om de 

eeuwenoude tradities van haar voorouders te 

herstellen. Op deze spannende 

ontdekkingsreis ontmoet Vaiana halfgod, 

Maui, die haar begeleidt in haar zoektocht. 

Samen zeilen zij de oceaan over op een 

waanzinnig avontuur. Onderweg nemen zij het 

op tegen vreselijke monsters die hun missie 

proberen te dwarsbomen en ontdekt Vaiana 

iets waar zij altijd al naar heeft gezocht: haar 

identiteit. 

 


