
26-01

Jeugdserie+workshop 4-8jr: Abi
zo 2 jan, 10:30 uur (tot 12:30 uur, incl. workshop)      
Workshop: Hoe maak je een liedje met je eigen naam?
In dIn deze mulculturele jeugdserie wordt er een kijkje gegeven in 
het leven van de 6-jarige Surinaamse Abi. Ze belee verschillende 
avonturen en komt meer te weten over haar buren, hun cultuur, 
levenssjl en gewoontes. Zo maakt ze een bijzondere verjaardag 
mee, begrafenisrituelen, rivaliteit en vriendschap.
serie, Simone van Dusseldorp, entree 4,-

02-01

Drama: Corpus Chris
wo 29 dec, 20:00 uur 
Dit aangrijpende drama is gebaseerd op echte gebeurtenissen: 
Burgers die zich in afgelegen Poolse dorpjes voordoen als priester. 
In Corpus Chris droomt een twingjarige jeugddelinquent van 
een carrière als priester. Maar Daniel maakt geen kans. De samen-
lleving hee hem als jonge crimineel sowieso al gediskwalificeerd. 
drama, 2019, Jan Komasa, 115 min, 16+, entree 4,-29-12

24-11

Makers uit West: Porfoo en Stop Acng Now
wo 27 okt, 20:00 uur      
DDeze avond staat in het teken van talent uit West. In een talkshow 
spreekt regisseur en actrice Dewi Reijs met makers uit de wijk en kom 
je meer te weten over wat er in je wijk wordt gemaakt en hoe dat in 
zijn werk gaat. Filmmaker Edson da Conceicao zal zijn korte fice 
Porfoo laten zien en producent Lauree Schillings vertelt over de 
film Stop Acng Now van theatergroep Wunderbaum. 27-10

Jeugdfilms+workshop 4-8jr: Mina Moes & Debiel
zo 17 okt, 10:30 uur (tot 12:30 uur, incl. workshop)
Workshop: Wat is je grootste droom en hoe laat je dit in film zien? 
Mina MoesMina Moes is gek op Minnie Mouse. Ze doet dan ook elke dag haar 
muizenoren op naar school. Zal het Mina lukken om eruit te blijven 
zien zoals zij zelf graag wil? Debiel gaat over de Turkse Yildiz die 
verstandelijk gehandicapt is. Op een dag komt ze terecht achter de 
schermen van een modeshow. Die dag gaat haar grootste wens in 
vervulling.  korte films, Mirjam de With & Dewi Reijs, entree 4,-

17-10

Docu: Visages Villages
wo 29 sep, 20:00 uur 
In deze speelse documentaire trekt de oudere filmmaker Agnès Varda 
samen met de jonge graffi -kunstenaar JR door Frankrijk om mensen op 
het plaeland te fotograferen en uitvergroot op  objecten te plakken. 
Deze vondst levert fantassche ontmoengen op. Zoals NRC zegt: 
""Eens in de zoveel jd wordt er een film gemaakt die je ogen kust.”
docu, 2019, Agnès Varda en JR, 89 min, 12+, entree 4,-

Lorem Ipsum

29-09

Films in HET WIJKPALEIS: ‘De kracht van LOKAAL’
Van september t/m januari brengt CineWest een verrassend filmprogramma voor jong en 

oud in HET WIJKPALEIS . Elke film hee een inleidend voorprogramma en voor elke jeugdfilm 

doe je mee aan een spannende filmworkshop.

www.cinewest.nl
Kaartjes reserveren, trailers bekijken en

 veel meer op: 

De kracht van lokaal

De kracht van lokaal
september 2021 t/m januari 2022

filmprogramma 
in HET WIJKPALEIS

CineWest

HET WIJKPALEIS www.cinewest.nl

Alle voorstellingen vinden plaats in HET WIJKPALEIS op de Claes de Vrieselaan 72a in Roerdam-West.
De kassa gaat 20 minuten voor aanvang open. De Roerdampas is niet geldig.

Kijk op de website voor het actuele programma, trailers, bezoekinfo, reserveringen  en veel meer:

Doe mee met CineWest!

Vind jij het filminiaef van CineWest leuk 

en wil je ook iets doen? Dat kan!

WWe zijn op zoek naar buurtgenoten die mee 

willen helpen om van de filmavonden een 

succes te maken. Denk aan kassawerk, 

flyeren of een avond inleiden. 

Interesse? Stuur een mail naar 

mail@cinenoord.nl

Kom voor de film eten in HET WIJKPALEIS!

De filmavonden starten om 20:00 uur. 

Vooraf kun je in HET WIJKPALEIS aanschuiven 

voor een heerlijke maaljd van Fatma! 

Je Je kunt mee-eten tussen 17:30 en 19:30 uur. 

Zo ben je op jd klaar om van de film te 

genieten.
HET WIJKPALEIS  is een plek om van elkaar 

te leren door samen te maken en te 

ondernemen. 


