mensen en niet als
archetypen neer
te zetten.

above Us all
as above so below
chef
clouds of Sils Maria
Dorsvloer vol confetti
Gett, the Divorce Trial of Viviane amsalem
Le grand cahier
into the Storm
Kreuzweg
Life of crime
a Most Wanted Man
November Man
De overgave
The Prince
Sin city: a Dame to Kill for
The Tale of Princess Kaguya
The Third Side of the river
Watermark
What if
is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

is zeer slecht |

is niet gezien

Den haag

algemeen Dagblad

ab Zagt

nrc handelsblad

De volkskrant

andré waardenburg

vanaf wo 1 | De club van Sinterklaas &
het pratende paard 4+ vanaf do 16 |
Maya de bij 4+ vanaf wo 8 | Trippel
Trappel: Dierensinterklaas 4+ vanaf
wo 8

floortje smit

trouw

jann ruyters

De filmkrant

ronald rovers

nieuwe revu/nu.nl

mark van den tempel over
A Most Wanted Man in de
filmkrant

alphabet

is zeer goed |

Trappel 4+ vanaf za 11 | kinderfilmfeest | Films, workshops, etc. in de
herfstvakantie van za 18 t/m zo 26

k Pathé Buitenhof The boxtrolls 6+

andré nientied

nrc handelsblad

Dana Linssen

De groene amsterdammer

De volkskrant

bor beekman

Oktober 2014

gawie keyser

k eye Filmmuseum Hocus Pocus

trouw

amsterdam

11.00 en 13.00 | Sjef de Superchef do 23,
11.00 en 13.00 | sprookjesfestival |
Johan en de verenkoning 6+ za 18, zo
19, za 25 en zo 26, 13.30 | ma 20 t/m vr
24, 13.15 | Minuscule en de
mierenvallei 4+ za 18, zo 19, za 25 en zo
26, 13.35 | ma 20 t/m vr 24, 11.15 en
13.30 | De nieuwe avonturen van het
molletje 4+ ma 20 t/m vr 24, 11.00 |
griezelavond | Dolfje Weerwolfje 6+ di
21, 18.30 | De Griezelbus 8+ di 21, 19.00

belinda van de graaf

bibliotheek cinekid | Hocus Pocus
met alfons alfrink 4+ ma 13 en do 16,
14.00 | Levende bezems 9+ di 14 en vr
17, 14.00 | Mother, i Love You 10+ wo 15
en za 18, 14.00

cinema.nl/vpro

k Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

vanaf do 2 | Hocus Pocus met alfons
alfrink 4+ vanaf do 9 | Johan en de
verenkoning 6+ vanaf do 9 | Het leven
volgens Nino 6+ vanaf do 16 | Maya de
bij 4+ vanaf do 9 | Trippel Trappel:
Dierensinterklaas 4+ vanaf do 9 | 25
jaar bosbros | brammetje baas 6+ za
4 en zo 5 (Met DVD cadeau bij 2
kaartjes!) | cinekid | Het Internationale
Film, Televisie- en Nieuwe Mediafestival
voor de jeugd do 9 t/m za 18

gerhard busch

almere

k Het ketelhuis De boxtrollen 6+

het parool

4+ | cinekid | za 18 t/m zo 26 dagelijks
met Hocus Pocus met alfons alfrink
4+, Johan en de verenkoning 6+,
Levende bezems 9+ en Mother, i Love
You 10+ | mini app Lab | In de filmfoyer
kun je op één van de vele IPads aan de
slag met de beste creatieve apps 3+ wo
22 t/m vr 24, 13.00-17.00

jos van der burg

de betreffende theaters zijn
te vinden in het eerste deel
van deze agendarubriek.

