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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: € 9,5

Verminderde tarieven: 
65+: € 8,5
Studenten: € 8,2
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.
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LA CIVIL
Teodora Mihai
do 20 jan 2022 | 14u30
zo 23 jan 2022 | 17u
di 25 jan 2022 | 20u

‘La civil’ vertelt het verhaal van Cielo, een 
Mexicaanse moeder die op zoek gaat naar haar 
dochter die werd gekidnapt door een drugskartel. 
Als de autoriteiten geen hulp bieden, neemt Cielo het 
heft in eigen handen en transformeert ze geleidelijk 
van een huisvrouw in een wraakzuchtige militant.
Met o.a.: Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero, 
Jorge A. Jimenez
Drama, thriller (2u15) – Roemenië, België, 
Mexico (2021)

MADRES PARALELAS
Pedro Almodóvar
do 27 jan 2022 | 14u30
zo 30 jan 2022  | 17u
di 1 feb 2022 | 20u

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Ze hebben heel wat met elkaar gemeen: ze zijn 
allebei single en wilden niet bewust zwanger raken. 
Ze brengen de uren voor de bevalling samen 
door waardoor ze op korte tijd een hechte band 
scheppen. Een band die een impact zal hebben op 
hun verdere levens. 
Met o.a.: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana 
Sánchez-Gijón
Drama (2u02) – Spanje (2021)

FRANCE  
Bruno Dumont
do 24 feb 202 | 14u30
zo 27 feb 2022 | 17u

France is een gevierde topjournaliste, overal waar 
ze komt - van cafés tot oorlogsgebieden - neemt 
ze een selfi e en haar beroemdheid neemt steeds 
grotere proporties aan. Geleidelijk wordt haar 
personage belangrijker dan de verhalen die ze 
vertelt. Wanneer ze een arme man aanrijdt, spat 
haar bubbel uiteen. Ze zegt haar baan op en trekt 
zich terug in een spa, maar de rust keert niet terug.

Met o.a.: Léa Seydoux, Juliane Köhler, Benjamin Biolay
Drama, komedie (2u13) – Frankrijk (2021)

SPENCER
Pablo Larraín
do 13 jan 2022 | 14u30
zo 16 jan 2022 | 17u
di 18 jan 2022 | 20u

Het liefdeshuwelijk tussen prinses Diana en prins 
Charles is al een tijdje bekoeld. Ondanks de geruchten 
over a� aires en een scheiding, wordt de vrede 
bewaakt tijdens de kerstfestiviteiten in Sandringham. 
Er wordt gegeten, gedronken, geschoten en gejaagd. 
Diana kent het spelletje. Maar dit jaar zullen de 
dingen anders lopen. 
Met o.a.: Kristen Stewart, Sean Harris, Sally Hawkins, 
Timothy Spall
Drama (1u57) –Verenigde Staten, Chili, Verenigd 
Koninkrijk (2021)

THERE IS NO EVIL
Mohammad Rasoulof
do 3 feb 2022 | 14u30
zo 6 feb 2022 | 17u
di 8 feb 2022 | 20u

In een despotisch regime waar de doodstraf 
nog steeds bestaat, strijden mannen en vrouwen 
voor hun vrijheid. Vier mannen staan voor een 
ondenkbare keuze: volgen ze de orders die ze 
kregen of weigeren ze, waardoor ze de doodstraf 
riskeren? Welke keuze ze ook maken, het e� ect op 
hun leven, relaties en moreel kompas zal groot zijn.

Met o.a.: Baran Rasoulof, Darya Moghbeli, 
Mahtab Servati
Drama (2u30) – Iran (2020)

THE WORST PERSON IN 
THE WORLD | Joachim Trier
do 10 feb 2022 | 14u30
zo 13 feb 2022 | 17u
di 15 feb 2022 – 20u

Julie wordt bijna dertig, een leeftijd waarop je, 
volgens haar, toch zou moeten weten wat je wil in 
het leven. Maar het enige wat ze echt zeker weet, is 
dat haar huidige leven niet genoeg is. Vastbesloten 
méér uit het leven halen, zet ze een punt achter 
haar stabiele relatie met de succesvolle schrijver 
Aksel en staat ze open voor een nieuw avontuur.
Met o.a.: Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve, 
Maria Grazia Di Meo
Drama, komedie (2u07) – Noorwegen (2021)

TRE PIANI
Nanni More� i
do 17 feb 2022 | 14u30
zo 20 feb 2022 | 17u
di 22 feb 2022 | 20u

Drie gezinnen wonen op drie verdiepingen van 
hetzelfde appartementencomplex in hartje Rome 
wanneer een reeks gebeurtenissen hen voor altijd 
met elkaar verbindt. De relaties tussen ouders, 
vrienden en buren worden op scherp gezet en hun 
levens op de proef gesteld in een wereld waar wrok 
en angst de overhand lijken te nemen.
Met o.a.: Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba 
Rohrwacher, Adriano Giannini
Drama (1u59) – Italië (2019)

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
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