
coverbeeld: Gli anni piu belli • grafi sch ontwerp: bloudruk.be • v.u.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

CC
 S

IN

T-NIKLAAS  

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: € 9,9

Verminderde tarieven: 
65+: € 8,9
Studenten: € 8,5
Kinderen onder 12 jaar: € 8
*Onder voorbehoud van tariefswĳ ziging.

*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.

film maa - apr 2022
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BELFAST
Kenneth Branagh
do 10 maa 2022 | 14u30 
zo 13 maa 2022  | 17u
di 15 maa  2022 | 20u

De 9-jarige Buddy groeit op in een protestants gezin 
in Belfast aan het eind van de jaren 60. Hij zoekt 
zijn weg in het leven, nu zijn hele wereld veranderd 
is. Zijn stabiele en liefdevolle gemeenschap en 
wereldbeeld worden voor eeuwig door elkaar 
geschud maar plezier, gelach, muziek en de magie 
van fi lms houden het gezin recht.
Met o.a.: Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, 
Ciarán Hinds
Drama (1u37) – Verenigd Koninkrijk (2021)

A HERO
Asghar Farhadi
do 17 maa 2022 | 14u30
zo 20 maa 2022  | 17u
di 22 maa  2022 | 20u

Rahim zit in de gevangenis wegens een schuld 
die hij niet heeft kunnen afl ossen. Tijdens een 
tweedaags verlof probeert hij zijn schuldenaar 
ervan te overtuigen om de aanklacht tegen hem te 
laten vallen. Maar dat gaat niet zoals gepland…
Met o.a.: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, 
Sahar Goldust
Drama (2u07) – Iran (2021)

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
Mahamat-Saleh Haroun
di 8 maa 2022 | 20u
I.h.k.v. Internationale Vrouwendag

In de buitenwijken van N’djamena in Tsjaad woont 
alleenstaande Amina met haar 15-jarige dochter 
Maria. Hun al kwetsbare wereld stort verder in, als 
blijkt dat de dochter zwanger is en het kind niet wil. In 
een land waar niet enkel het geloof maar ook de wet 
abortus verbiedt, staat Amina voor een strijd die op 
voorhand verloren lijkt….
Met o.a.: Achouackh Abakar Souleymane, 
Rihane Khalil Alio
Drama (1u27) – Duitsland, België, Frankrijk, Tsjaad 
(2021)

C’MON C’MON
Mike Mills
do 24 maa 2022 |  14u30
zo 27 maa 2022  |  17u
di 29 maa  2022 |  20u

Radiojournalist Johnny doorkruist de VS met zijn 
nieuw project waarbij hij kinderen interviewt over 
hoe ze de wereld en hun toekomst zien. Wanneer 
zijn zus hem vraagt om tijdelijk op haar negenjarige 
zoon Jesse te passen, neemt hij de jongen mee op 
sleeptouw. De twee reizen het land rond en smeden 
geleidelijk aan een unieke band.

Met o.a.: Joaquin Phoenix, Gaby Ho� mann, 
Woody Norman
Drama (1u49) – Verenigde Staten (2021)

GLI ANNI PIÙ BELLI
Gabriele Muccino
do 21 apr 2022 | 14u30
zo 24 apr 2022  | 17u
di 26 apr 2022  | 20u

Vier vrienden vullen in 1984 hun dagen met 
zwemmen en boomhutten bouwen. Eenmaal het 
tienerschap voorbij worden ze een schoolleraar, 
een berooid acteur en journalist, en een fortuinlijk 
advocaat van malafi de zakenmannen. Naarmate 
de jaren verstrijken verliezen de vrienden elkaar 
regelmatig uit het oog, om elkaar steeds weer terug 
te vinden.

Met o.a.: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, 
Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria
Drama (2u09) – Italië (2020)

PRESQUE
Bernard Campan
do 31 maa 2022 | 14u30
zo 3 apr 2022  | 17u
di 19 apr 2022  | 20u

Twee mannen reizen samen in een lijkwagen van 
Lausanne naar Zuid-Frankrijk. Louis is directeur 
van een begrafenisonderneming, Igor is een 
scherpe geest in een gehandicapt lichaam. Ze 
kennen elkaar nauwelijks en hebben weinig 
gemeenschappelijke raakvlakken, tenminste dat 
denken ze….

Met o.a.: Bernard Campan, Alexandre Jollien
Drama/komedie (1u32) – Frankrijk, Zwitserland (2021)

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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