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Beste filmliefhebber,
Naast ons bekende podiumaanbod bieden we je, in samenwerking met  
Siniscoop, een weloverwogen selectie uit het minder commerciële filmcircuit.
Bezorg ons je naam en adres via info@ccsint-niklaas.be of via onze site  
en je ontvangt elke 2 maanden het aanbod thuis of in de mailbox.

Kies je film, koop je ticket rechtstreeks bij Siniscoop en geniet!

CC Sint-Niklaas
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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Close
Lukas Dhondt
do 10 nov 2022 | 14u30
zo 13 nov 2022 | 17u
di 15 nov  2022 | 20u

Nadat de intense vriendschap tussen de twee 
dertienjarige jongens, Leo en Remi, abrupt wordt 
afgebroken, zoekt Leo vol onbegrip toenadering 
tot Sophie, de moeder van Remi. CLOSE volgt het 
parcours van een vriend en een moeder, waarin 
kwetsbaarheid, identiteit en liefde centraal staan. 
CLOSE won de Grand Prix in Cannes en is de 
Belgische inzending voor de Oscars 2022.

Met o.a.: Emilie Dequenne, Kevin Janssens,  
Léa Drucker 
Drama (1u45) – Frankrijk, België (2022)

Vous n’aurez pas ma Haîne
Kilian Riedhof
do 17 nov 2022 | 14u30
zo 20 nov 2022 | 17u
di 22 nov 2022 | 20u

De avond van 13 november 2015 verandert alles 
voor Antoine. Hélène, zijn echtgenote en de moeder 
van zijn zoontje, sterft tijdens de terreuraanval 
op muziekclub Bataclan in Parijs. In een pakkend 
facebookbericht plaats hij de liefde voor zijn zoon 
boven de haat van de moordenaars, een boodschap 
die mensen wereldwijd raakt. Nog steeds in shock 
en geklemd tussen de mediagekte en zijn eindeloze 
verdriet, wordt Antoine geconfronteerd met zijn 
nieuw realiteit.

Met o.a.: Pierre Deladonchamps, Zoé Iorio, ,Camélia 
Jordana, Thomas Mustin 
Drama (1u43) – Frankrijk, Duitsland (2022)

Le otto Montagne
Felix Van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch
do 15 dec 2022 | 14u30 | zo 18 dec 2022 | 17u
di 20 dec 2022 | 20u

Pietro en Bruno, een jongen uit de stad en een uit 
de bergen, sluiten vriendschap als ze elf zijn, met 
een vergeten stukje Alpen als koninkrijk. Hun levens 
strekken zich uit, ze verliezen elkaar en vinden elkaar 
terug. Terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg, trekt 
Pietro de wereld rond. Een tocht in eenzaamheid 
en liefde, langs afkomst en bestemming, over 
vriendschap, leven en dood heen.

Met o.a.: Alessandro Borghi, Luca Marinelli,  
Filippo Timi. Drama (2u27) – België, Italië, Frankrijk 
(2022)

Moonage Daydream
Brett Morgen
do 27 okt 2022 | 14u30
zo 6 nov 2022 | 17u
di 8 nov  2022 | 20u

David Bowie is niet zomaar in een hokje te vatten, 
een kameleon vol alter ego’s, een van de meest 
wereldberoemde rocksterren aller tijden, een 
queer icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor een 
audiovisuele ruimtereis vol nooit vertoonde beelden 
en legendarische concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis toont die 
Bowie ons naliet.

Documentaire (2u15) – Verenigde Staten (2022)

Nostalgia
Mario Martone
do 24 nov 2022 | 14u30
zo 27 nov 2022 | 17u
di 29 nov 2022 | 20u

Na 40 jaar in het buitenland te hebben gewoond, 
keert Felice terug naar Napels. Hij ontdekt opnieuw 
de plaatsen en codes van de stad en wordt 
geconfronteerd met een verleden dat hem verteert.

Met o.a.: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, 
Tommaso Ragno 
Drama (1u58) – Italië (2022)

Good Luck To You, Leo Grande
Sophie Hyde
do 1 dec 2022 | 14u30
zo 4 dec 2022 | 17u
di 6 dec 2022 | 20u

Haar man Robert zorgde voor Nancy voor een huis, 
een familie en – op het eerste zicht – een goed 
leven. Maar een boeiend seksleven stond niet op 
het menu. Wanneer Robert overlijdt bedenkt Nancy 
een plan. Ze gaat op zoek naar avontuur en naar de 
voldoening die ze al die jaren gemist heeft. En dat 
avontuur vindt ze in de vorm van een sekswerker 
genaamd Leo Grande.

Met o.a.: Emma Thompson, Daryl McCormack 
Komedie (2u27) – Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten (2022)

She said
Maria Schrader
do 8 dec 2022 | 14u30
zo 11 dec 2022 | 17u
di 13 dec 2022 | 20u

Megan Twohey en Jodi Kantor zijn de twee 
journalisten van de New York Times die samen een 
van de belangrijkste verhalen van een generatie 
publiceerden. Een verhaal dat mede verantwoordelijk 
was voor de #MeToo-beweging, dat een 
decennialange stilte doorbrak over seksueel misbruik 
in Hollywood en de Amerikaanse cultuur voorgoed 
veranderd heeft. 

Met o.a.: Carey Mulligan, Zoe Kazan  
Drama (2u15) – Verenigde Staten (2022)

Meer info over  
deze films?
www.ccsint-niklaas.be
– podium / film
www.siniscoop.be

Alle vertoningen in 
Siniscoop
Stationsplein 12
9100 Sint-Niklaas

Mrs Harris goes to Paris
Anthony Fabian
do 22 dec 2022 | 14u30
zo 8 jan 2023 | 17u
di 10 jan 2023 | 20u

Londen, de jaren 50. Ada Harris is een weduwe en 
schoonmaakster. Ze wordt smoorverliefd op een jurk 
van Christian Dior en besluit dat ze er zelf één moet 
hebben. Om het geld bijeen te krijgen, zodat ze haar 
droom kan najagen, werkt, gokt en lijdt Ada honger. 
Uiteindelijk vertrekt ze naar Parijs en begint daar een 
avontuur dat niet alleen haar eigen vooruitzichten 
zal veranderen, maar ook die van de mensen die ze 
ontmoet.

Met o.a.: Isabelle Huppert, Jason Isaacs, Lambert 
Wilson. Komedie (1u55) – Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Hongarije (2022)
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