
 

Woensdag 9 december: Vaiana (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: 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. 



Woensdag 16 december: Ice Age 5 (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 december: Casper & Emma: Een vrolijk Kerstfeest 
(kijkwijzer alle leeftijden) 

 

 

 

 

  

 

Ice Age is terug! Scrats epische achtervolging 

van het ongrijpbare eikeltje zorgt er dit keer 

voor dat hij in de ruimte terechtkomt. Scrat en 

het eikeltje veroorzaken ook nog eens een 

kosmische kettingreactie. Dit dreigt een 

complete catastrofe te worden die de wereld 

van Ice Age volledig dreigt te veranderen. Om 

zichzelf te redden moeten Sid, Manny, Diego 

en de rest van de kudde hun huis verlaten en 

beginnen aan een reis vol humor en avontuur 

door nieuwe exotische landen. Tijdens hun reis 

ontmoeten ze nieuwe en kleurrijke karakters. 

 

Casper en Emma hebben zin in een witte 

Kerst, maar waar blijft de sneeuw? En 

komt de kerstman wel bij ze op bezoek? 

Ze besluiten hem een brief te sturen. 

Ondertussen zingen ze kerstliedjes en 

maken ze kerstversieringen op het 

kinderdagverblijf. Maar een onbezorgde 

kerst lijkt verder weg dan ooit als opa 

besluit Kerst te vieren in de blokhut van 

zijn vriendin Esther in plaats van bij 

Emma en haar familie. Wat nu?! Casper 

bedenkt een plan dat lijkt te werken, 

maar tijdens kerstmis lijkt de hele boel 

alsnog in het honderd te lopen… Emma 

stuurt de kerstman gelijk weer een brief. 

Lukt het de kerstman om Casper en 

Emma hier bij te helpen? 

 



Woensdag 23 december (kerstvakantie!): Frozen (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 30 december (kerstvakantie!): Frozen 2 (kijkwijzer 6+) 

 

 

 

 

 

 

 

De dappere en optimistische Anna 

onderneemt samen met de ruige bergbewoner 

Kristoff en zijn trouwe rendier Sven een 

legendarisch avontuur om haar zus Elsa te 

vinden. Haar ijskrachten houden het koninkrijk 

Arendelle gevangen in een eeuwige winter. 

Hoog in de bergen ontmoeten Anna en Kristoff 

mythische trollen en een hilarische 

sneeuwman die Olaf heet. Daarnaast moeten 

ze barre omstandigheden zien te overwinnen 

om het koninkrijk te redden. 

 

Frozen 2 is het vervolg van de 

bioscoophit Frozen (welke wij draaien op 

woensdag 23 december) en volgt Anna, 

Elsa, Olaf, Kristoff & Sven in een nieuw, 

spannend avontuur. Waarom werd Elsa 

geboren met magische krachten? Er is 

een nieuwe bedreiging voor Elsa's 

koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, 

Olaf en Sven gaat ze een spannende reis 

tegemoet om het antwoord te vinden 

waar Elsa zo lang naar op zoek is. In 

Frozen vreesde Elsa dat haar krachten te 

veel voor de wereld waren, maar nu 

moet ze hopen dat ze sterk genoeg is. 

 


