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Beste filmliefhebber,
Naast ons bekende podiumaanbod bieden we je, in samenwerking met 
Siniscoop, een weloverwogen selectie uit het minder commerciële fi lmcircuit.
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 fi lm, 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.

221216-Siniclub-Flyer-jan/dec-V02.indd   1221216-Siniclub-Flyer-jan/dec-V02.indd   1 16/12/2022   14:1216/12/2022   14:12



Corsage
Marie Kreutzer
do 12 jan 2023 | 14u30
zo 15 jan 2023 | 17u
di 17 jan 2023 | 20u

De keizerin Elizabeth van Oostenrijk wordt voor 
haar schoonheid aanbeden en is befaamd om haar 
kledingstijl. In het jaar 1877 viert ze haar 40ste 
verjaardag, een mijlpaal die ook een keerzijde heeft. 
Terwijl haar rol steeds minder impact heeft, poogt 
Elizabeth haar imago hoog te houden. Ze beraamt 
een plan om haar nalatenschap veilig te stellen en 
ontpopt zich tot een infl uencer avant-la-lettre.

Met o.a. : Vicky Kriepsn Katharina Lorenz, Colin 
Morgann, Finnegan Oldfi eld. 
Historisch drama (1u53) – Oostenrijk, Frankrijk, 
Luxemburg, Duitsland (2022)

Alcarràs
Carla Simon
do 19 jan 2023 | 14u30
zo 22 jan 2023 | 17u
di 24 jan 2023 | 20u

Zolang ze zich kunnen herinneren, plukt de 
boerenfamilie Solé elke zomer perziken in hun 
boomgaard in Alcarràs, een klein dorp in de Spaanse 
regio Catalonië. Maar de oogst van dit jaar zou 
wel eens de laatste kunnen zijn want ze moeten 
plaatsmaken voor lucratieve zonnepanelen. De 
nieuwe plannen voor het land veroorzaken een 
breuk in deze grote, hechte familie. Voor het eerst 
gaan ze een onzekere toekomst tegemoet en dreigen 
ze meer te verliezen dan alleen hun boomgaard.

Met o.a.: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xènia Roset
Drama (2u) – Spanje, Italië (2022)

Call Jane
Phyllis Nagy
zo 7 jan 2023 | 17u
di 10 jan 2023 | 20u

Te midden van de rellen in Chicago in 1968 geraakt 
de huisvrouw en moeder Joy zwanger. Wanneer 
haar leven hierdoor in gevaar komt, wil ze de 
zwangerschap beëindigen. Een abortus is in deze 
tijden echter niet vanzelfsprekend en in haar 
zoektocht naar hulp stuit ze op de Janes, een 
vrouwenorganisatie die een veiliger alternatief biedt 
en haar leven zal veranderen.

Drama (2u01) – Verenigde Staten (2022)

Tàr
Todd Field
do 26 jan 2023 | 14u30
zo 29 jan 2023 | 17u
di 31 jan 2023 | 20u

De wereldvermaarde componiste Lydia Tár legt de 
laatste hand aan de symfonie die haar magnum opus 
kan betekenen. Bovendien staat ze als eerste vrouw 
ooit aan het hoofd van een groot Duits orkest. Haar 
charmante en intelligente zesjarige adoptiedochter 
Petra speelt hierbij een cruciale rol. Wanneer er 
tegen Lydia samengespannen wordt, biedt ook Petra 
een grote steun voor haar worstelende moeder.

Met o.a. : Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover
Drama, Muziek (2u38) – Verenigde Staten (2022)

White Noise
Noah Baumbach
do 2 feb 2023 | 14u30
zo 5 feb 2023 | 17u
di 7 feb 2023 | 20u

White Noise, gebaseerd op het boek van Don 
DeLillo, volgt het leven van hoogleraar Jack Gladney 
en de rest van zijn familieleden. Het Amerikaanse 
gezin probeert de strubbelingen van het dagelijkse 
leven het hoofd te bieden. Tegelijkertijd worstelen ze 
met vraagstukken rondom de universele mysteries 
zoals de liefde, de dood en het geluk in deze 
onzekere wereld.

Met o.a. : Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle
Drama (2u16) – Verenigde Staten (2022)

The Banshees of Inisherin
Martin McDonagh
do 9 feb 2023 | 14u30
zo 12 feb 2023 | 17u
di 14 feb 2023 | 20u

Padraic is sinds mensenheugenis beste maatjes 
met Colm. Ze wonen op een eiland aan de westkust 
van Ierland. Hun vriendschap hangt aan een zijden 
draadje wanneer Colm van de ene op de andere dag 
weigert met Padraic te praten. Deze verandering 
heeft een weerslag op de hechte gemeenschap en 
zet een reeks gebeurtenissen in gang die hun verdere 
levens zullen bepalen.

Met o.a. : Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Barry Keoghan
Drama (1u45) - Ierland, Verenigde Staten, 
Engeland (2022)

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

Alle vertoningen in 
Siniscoop
Stationsplein 12
9100 Sint-Niklaas

L’Immensità
Emanuele Crialese
do 16 feb 2023 | 14u30
zo 26 feb 2023 | 17u
di 28 feb 2023 | 20u

Rome, 1970. Clara en Felice zijn net verhuisd naar 
een nieuw appartement. Hun huwelijk is voorbij: ze 
houden niet meer van elkaar maar kunnen niet uit 
elkaar gaan. Radeloos vindt Clara haar toevlucht in 
de hechte band die ze heeft met haar drie kinderen. 
Ze geeft hen alle vrijheid, ten kosten van de balans in 
het gezin....

Met o.a.: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, 
Elena Arvigo
Drama (1u37) – Italië, Frankrijk (2022)
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