De Wageningse Soroptimisten presenteren op
zondag 29 maart a.s.

Het programma:
10.00: Ontvangst met koffie in het theater
11.00: Filmronde 1 Slumdog Millionaire
-

Moolaadé
Kikkerdril (voor de kinderen)

13.00: Veiling in Cafe Loburg/extra kinderfilm
Bolt (voor de kinderen)
15.30: Filmronde 2

-

Kirikou (voor de kinderen)

-

Slumdog Millionaire
Serengeti Symphony
(alle leeftijden!)
Bolt (voor de kinderen)

-

Prijs volwassenen: 17,50 Euro
Prijs kinderen:
5,00 Euro
(inclusief 1 consumptie en 1 belegd broodje)

De films: Slumdog Millionaire (2008)
Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Drama / Misdaad
120 minuten
geregisseerd door Danny Boyle en Loveleen Tandan
met Dev Patel, Freida Pinto en Anil Kapoor
Het verhaal van Jamal Malik, een jong weeskind dat besluit
deel te nemen aan de Hindi versie van het programma 'Who
Wants to be a Millionaire'. Het hele land kijkt toe terwijl Jamal
nog maar één vraag verwijderd is van de hoofdprijs. Tijdens de
pauze van het programma gebeurt er echter iets waar Jamal
niet op had gerekend; hij wordt gearresteerd, omdat de
politie zeker weet dat hij de boel aan het oplichten is. Ze
kunnen het niet geloven dat een straatjongen zoals hij zoveel
kennis heeft. Vastberaden zijn onschuld te bewijzen vertelt
Jamal verhalen over de krottenwijk waar hij samen met zijn
broer opgroeide, de avonturen die ze beleefden,
ontmoetingen met bendes en hij vertelt over zijn vroegere
liefde. Elk hoofdstuk in zijn verhaal is een wonderbaarlijke
sleutel naar het antwoord op elk van de vragen. Verwonderd
over zijn verhalen vraagt de politie zich af wat een jongen als
hij - zonder een schijnbaar verlangen naar rijkdom - op zo'n
spelvertoning doet. Als de laatste vraag beantwoord moet
worden krijgen ze, samen met ongeveer zestig miljoen kijkers
antwoord op deze vraag...
Genomineerd voor 10 Oscars!!!

De films: Moolaadé (2004)
Senegal / Frankrijk / Burkina Faso / Kameroen /
Marokko / Tunesië
Drama
120 minuten
geregisseerd door Ousmane Sembene
met Fatoumata Coulibaly, Maimouna Hélène
Diarra en Salimata Traoré
Zes meisjes die het traditionele zuiveringsritueel
van besnijdenis moeten ondergaan lopen van huis
weg. Vier van hen vinden hun toevlucht bij Collé
Ardo Gallo Sy, een vrouw en moeder met
moderne inzichten. Collé spreekt een moolaadé
uit: een banvloek over iedereen die haar
beschermelingen wil treffen. Met verregaande
gevolgen. Moolaadé speelt zich af in Senegal.
Feminisme en de botsing tussen moderniteit en
religieuze tradities zijn de thema's. Moolaadé is een
oprechte film, visueel kleurrijk, met een vleugje
humor. Wat fascinerend is aan deze film, is om de
Afrikaanse cultuur door de ogen van de Afrikanen
zelf te zien; iets wat je zelden of nooit ziet.

De films: Serengeti Symphony (1988)
Nederland / Tanzania
Documentaire / Muziek
84 minuten
geregisseerd door Hugo van Lawick
Van Lawick leverde met SERENGETI
SYMPHONY opnieuw een lyrische
natuurdocumentaire op bioscoopformaat af
over de Serengeti, het natuurpark in Tanzania
waar hij 35 jaar van zijn leven als fotograaf en
filmer doorbracht. Anders dan in THE
LEOPARD SON vertelt de film echter niet
zozeer een levensverhaal van een enkel dier,
maar toont, thematisch gerangschikt en
vrijwel zonder commentaar, de cyclus van
leven en dood, eten en gegeten worden in
de uitgestrekte natuur van Oost-Afrika.
Oogstrelende beelden worden geïllustreerd
door bekende muzikale thema's van vooral
romantische componisten als Tsjaikovski en
Moesorgski, gespeeld door Laurens van
Rooijen.

De kinderfilms: Bolt (2008)
Verenigde Staten
Animatie / Komedie
96 minuten
geregisseerd door Chris Williams
en Byron Howard
met de stemmen van John
Travolta, Miley Cyrus en Malcolm
McDowell
Bolt is een superhond. Althans, dat
is hij wekelijks in zijn eigen TV-serie
"American Dog". Al denkt hij daar
zelf heel anders over. Want als hij
pardoes van Hollywood in New
York terechtkomt, kan hij ineens
niet meer op z'n superkrachten
terugvallen. Samen met de zielige
huiskat Mittens en Rhino, een aan
TV verslaafde hamster in een
plastic bal, moet Bolt zijn weg
terug naar Hollywood proberen te
vinden

De kinderfilms: Kikkerdril (2008)
Nederland
Familie / Avontuur
geregisseerd door Simone van
Dusseldorp
met Nino den Brave, Whitney
Franker en Georgina Verbaan
Kikkerdril gaat over de zesjarige
Max die denkt dat zijn broer, die
zijn amandelen heeft moeten
laten knippen in het ziekenhuis,
nooit meer kan praten en dat
alleen kikkerdril hem kan genezen.
Dus moet en zal Max het vinden!
Na het ziekenhuisbezoek bij zijn
broer ontmoet hij het meisje Jesse,
waarmee hij een spannende
tocht maakt langs weilanden,
boerderijen, langs slootjes en door
het bos. Zal Max onderweg
kikkerdril vinden om zijn broer te
genezen?

De kinderfilms: Kirikou en de Heks

Kirikou en de Heks
Frankrijk / België / Luxemburg
Animatie / Familie
74 minuten
geregisseerd door Michel Ocelot
met de stemmen van Theo
Sebeko, Antoinette Kellermann en
Fezele Mpeka
'Kirikou is klein, maar wel heel
dapper’ zingen de Afrikaanse
dorpsbewoners, wanneer Kirikou
weer een heldendaad heeft
verricht. Hij is de enige die het durft
op te nemen tegen de boze heks,
die met haar leger de
dorpsbewoners uitbuit en
vernedert.

De veilingstukken:
Ruim 60 prachtige kavels:
Schilderijen, antiek, sieraden,
kunstwerken, muziekinstrumenten en tal
van diensten, zoals: professionele
massages, gebitsreiniging, workshop
sieraden maken, weerpresentatie cursus
bij MeteoConsult, compleet verzorgd
diner bij Drinks & Bites, persoonlijk kleuren kledingadvies, 2 uur interieuradvies
van stylingprofessional, enz. enz.!

En hier doen we het voor:
www.zegaaneenschoolbouwen.nl
Als Wageningse Soroptimisten willen we met onze actie
de Nederlandse stichting Ile de Mar helpen met hun school in Senegal.
De school staat er inmiddels; nu de inrichting nog!
Wij stellen ons daarom ten doel om 6.500 Euro bijeen te brengen om het
benodigde schoolmeubilair (stoelen en banken) en daarmee een toekomst
voor bijna 300 leerlingen te bekostigen………..Help ons daarbij!

En hier doen we het voor:
www.zegaaneenschoolbouwen.nl

En hier doen we het voor:
www.zegaaneenschoolbouwen.nl

Kaarten bestellen?
Een veilingstuk aanbieden?
Graag!
Neem via mail of telefoon
contact op met:
Marjet van Veelen
Telefoon:
Mobiel:
Email:

0317-425199
06-53180354
marjet@kadomakers.nl

