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Beste � lmliefhebber,
Naast ons bekende podiumaanbod bieden wĳ  u, in samenwerking met 
Siniscoop, een weloverwogen selectie uit het minder commerciële fi lmcircuit.
Bezorg ons uw naam en adres via info@ccsint-niklaas.be of bel 03 778 33 66 
en u krĳ gt elke 2 maanden de fl yer thuis óf in uw mailbox.

Siniclub werkt niet met een ledenbestand. 
Kies uw fi lm, koop uw ticket en ‘join the club’!

Gewoon Tarief: € 9

Verminderde tarieven: 
65+: € 8,1
Studenten: € 8
Kinderen onder 12 jaar: € 7,8

TARIEVEN Stadsschouwburg
Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03 778 33 66
info@ccsint-niklaas.be
www.ccsint-niklaas.be

Siniscoop
Stationsplein 12
9100 Sint-Niklaas
03 765 00 10
info@siniscoop.be
www.siniscoop.be 

Siniclub is een samenwerking tussen Cultuurcentrum 
Sint-Niklaas en Siniscoop.



BENEDETTA
Paul Verhoeven
do 9 sept 2021 | 14u30
zo 12 sept 2021 | 17u
di 14 sept 2021 | 20u

Benedetta vertelt het verhaal van een lesbische 
kloosterzuster in het 17de eeuwse Italië. Benedetta 
Carlini ervaart verontrustende religieuze en 
erotische visioenen. Ze wordt bijgestaan door een 
vrouwelijke metgezel en de relatie van de vrouwen 
ontwikkelt zich tot een romantische liefdesa� aire. 
Met o.a.: Virginie Efi ra, Charlotte Rampling, 
Daphne Patakia
Drama (2u07) – Frankrijk, Nederland (2021)

A PERFECTLY NORMAL FAMILY
Malou Reymann
do 16 sept 2021 | 14u30
zo 19 sept 2021 | 17u
di 21 sept 2021 | 20u

Wanneer Emma’s vader vertelt dat hij voortaan als 
vrouw door het leven wil gaan, is zijn jongste dochter 
totaal uit het lood geslagen. Thomas verandert 
daarna in Agnete: een vrouw met zwierige jurken 
die opeens niet meer van voetbal lijkt te houden. 
Wie is deze nieuwe vader? Kan Emma deze Agnete 
überhaupt nog zo noemen? Het veilige gezinsleven 
dat ze kende, komt op losse schroeven te staan en 
de hechte vader-dochterband verandert voorgoed.
Met o.a.: Mikkel Boe Følsgaard, Jessica Dinnage, 
Kaya Toft Loholt, Hadewich Minis
Drama (1u36) – Denemarken (2020)

I CARE A LOT  
Jonathan Blakeson
do 14 okt 2021 | 14u30
zo 17 okt 2021 | 17u
di 19 okt 2021 | 20u

Marla Grayson doet zich samen met haar partner 
Fran voor als wettelijke voogd en licht op deze 
manier oudere, rijke klanten op. Voor hun volgende 
opdracht hebben ze hun pijlen op de bejaarde 
Jennifer gericht. Deze heeft echter zelf iets te 
verbergen waardoor niet alles volgens plan verloopt.
Met o.a.: Rosamund Pike, Elza Gonzàlez, Peter 
Dinklage, Dianne West
Komedie, Thriller (1u58) – Verenigde Staten (2020) 

BLACKBIRD
Roger Michell
do 2 sept 2021 | 14u30
zo 5 sept 2021 | 17u
di 7 sept 2021 | 20u

Lily is terminaal ziek. Na haar opties te hebben 
overwogen, besluit ze haar leven te willen 
beëindigen met de steun van haar echtgenoot Paul. 
Ze vraagt haar geliefde familie om nog eenmaal 
bijeen te komen voor haar afscheid. Maar al snel 
komt een onopgelost confl ict tussen haar dochters, 
Jennifer en Anna, bovendrijven dat haar perfect 
geplande laatste weekend verstoort.
Met o.a.: Kate Winslet, Sam Neill, Susan Sarandon, 
Mia Wasikowska
Drama (1u37) – Verenigde Staten (2019)

RIFKIN’S FESTIVAL
Woody Allen
do 23 sept 2021 | 14u30
zo 26 sept 2021 | 17u
di 28 sept 2021 | 20u

Wanneer een echtpaar het Filmfestival van San 
Sebastian bezoekt, laat het stel zich meevoeren 
door de magie van het evenement, de charme 
van Spanje en de fantasie van de fi lms. Terwijl de 
echtgenote een a� aire heeft met een succesvolle 
Franse regisseur, wordt de man verliefd op een 
prachtige Spaanse vrouw uit de streek. Een 
romantische komedie die met humor de liefde viert.

Met o.a.: Wallace Shawn, Louis Garrel, Christoph 
Waltz, Elena Anaya
Komedie (1u32) – Spanje, Verenigde Staten, Italië (2020)

THE PERFECT CANDIDATE
Haaifa Al-Mansour
do 30 sept 2021 | 14u30
zo 3 okt 2021 | 17u
di 5 okt 2021 | 20u

Maryam is dokter in een hospitaal in een klein 
stadje in Saoedi-Arabië. Als ze naar Riyadh wil 
reizen om te solliciteren voor een chirurgische 
functie in een groot ziekenhuis, wordt haar het recht 
ontzegd om te vliegen. Ze is ongehuwd en heeft 
een bijgewerkte vergunning nodig, ondertekend 
door haar vader, die helaas afwezig is. Opgehitst 
door dit reisverbod besluit ze zich kandidaat te 
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
haar stad. Maar hoe kan een vrouw een politieke 
campagne voeren in dit land ?
Met o.a.: Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Dhay, 
Khalid Abdulrhim
Drama (1u41) – Saoudi-Arabië (2020)

TRUE MOTHERS
Naomi Kawase
do 7 okt 2021 | 14u30
zo 10 okt 2021 | 17u
di 12 okt 2021 | 20u

Satoko en haar man hebben het goed, maar het 
lukt niet om zwanger te worden. Ze besluiten te 
adopteren en worden de ouders van Asato, een 
jongetje geboren uit een onstuimige puberliefde. 
Jaren later komt hun gezinsgeluk onder spanning te 
staan als een onbekende jonge vrouw zich aandient 
en beweert Asato’s echte moeder te zijn. Satoko 
gaat de confrontatie aan. Wie is ze en wat is er 
destijds gebeurd?
Met o.a.: Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka
Drama (2u20) – Japan (2020)

Meer info over 
deze fi lms?
www.ccsint-niklaas.be
– podium / fi lm
www.siniscoop.be

Alle vertoningen in 
Siniscoop
Stationsplein 12
9100 Sint-Niklaas

EIFFEL  
Martin Bourboulon
do 21 okt 2021 | 14u30
zo 24 okt 2021 | 17u
di 26 okt 2021 | 20u

Na het succesvol afronden van de bouw van het 
Vrijheidsbeeld ligt de wereld aan de voeten van 
ingenieur Gustave Ei� el. De Franse overheid vraagt 
hem om een spectaculair nieuw ontwerp te maken 
voor de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1889, maar 
Ei� el houdt zich liever bezig met het ontwerpen van 
de metro. Alles verandert wanneer zijn pad kruist met 
een mysterieuze vrouw uit zijn verleden.
Met o.a.: Emma Mackey, Romain Duris, Pierre 
Deladonschamps
Drama, Romantiek (1u48) – Frankrijk (2021)


