Borders
Deux jours, une nuit
City of Violence
the Double
eastern Boys
encierro: stierengevechten in pamplona
Faith Connections
Die Frau des polizisten
in the Name of
Jersey Boys
maidan
maleficient
oorlogsgeheimen
the rover
stuk!
transcendence
the two Faces of January
Una via a palermo
Walking on sunshine
Das Wochenende
is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien

nrc handelsblad

coen van zwol

algemeen Dagblad

ab zagt

nrc handelsblad

De volkskrant

trouw

floortje smit

andré waardenburg

22 Jump street

is goed |

zaltbommel

janna reinsma over Night
Moves in de filmkrant

Bon Dieu!

is zeer goed |

re | Night moves | once Upon a Forest | parts of a Family | sexy money
| shirley | Wakker uit een boze droom
| Zombie

Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 |
reserveren via e-mail cinemaarten@
planet.nl | Aanvang: 20.15
zomerstop

De filmkrant

nieuwe revu/nu.nl

andré nientied

Dana Linssen

spits

nrc handelsblad

annexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
Juli verwacht | Blended vanaf do 24 |
Dawn of the planet of the Apes (3D)
vanaf do 17 | Deux jours, une nuit vanaf do 10 | Hercules (3D) vanaf do 31 | in

jann ruyters

woerden

van de ideeën,
juist door zijn
raadselachtigheid
niet te verliezen.

ronald rovers

zomerstop

marieke kremer

De groene amsterdammer

gawie keyser

trouw

De volkskrant

bor beekman

Juli/augustus 2014

belinda van de graaf

Filmhuis movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) |
movie-w.nl
Juli the Amazing Catfish di 1 en wo 2,
20.30 | lucia de B. do 3, za 5, wo 9, vr 11,
zo 13 en wo 16, 20.30 | tracks vr 4, zo 6,
di 8, do 10, za 12 en di 15, 20.30

cinema.nl/vpro

wageningen

Molenstraat 1b | 0317-414029 | heerenstraattheater.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
Juli verwacht | Diplomatie vanaf do 17
| the Double vanaf do 24 | Fading Gigolo vanaf do 17 | in the Name of vanaf do
31 | loenatik, te gek! vanaf wo 9 | planes 2: redden & Blussen (3D) vanaf do
17 | starred Up vanaf do 10 | the Weight
of elephants vanaf do 3
augustus verwacht | Attila marcel
vanaf do 7

gerhard busch

Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine
zaal) | info@hetzeepaard.nl | hetzeepaard.nl (info & reserveren)
zomerstop

het parool

vlaardingen

Spuikomweg 1 | zie de bioscoopladder
en de agenda in de dagbladen

jos van der burg

noir za 9, 16.00

