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Is het bed van Findus te klein of is de kat te
groot geworden? Findus weet het wel: hij
wil niet meer de ‘kleine’ vriend van Pettson
zijn. En als je groot bent mag je ook over alles
meebeslissen, meent hij. Dat is wel even wennen voor Pettson.
Pettson en Findus wonen al jaren samen
op de boerderij. Pettson is slim en super
handig. Een groter bed voor Findus maken?
Een eitje! De kat is blij met zijn nieuwe
bed en ontdekt dat je er geweldig op kunt
springen. Zelfs ’s nachts gebruikt hij zijn
bed als trampoline. Dat gaat Pettson wat te
ver, zo kan hij toch niet slapen! Hij bedenkt
er wat op en verbouwt het oude wc-hok tot
een eigen huisje voor Findus. Maar durft de
‘grote’ kat daar wel alleen te slapen na zijn
kampeeravontuur ?
Omgaan met veranderingen en je soms
alleen of angstig voelen, daar draait het om

Onder de titel VERHALEN MET EEN STAARTJE
komen in zes korte animatiefilms heel wat
dieren voorbij. Ze zijn slim, verdrietig, een
beetje dom of hebben een bijzondere wens.

in FINDUS GAAT VERHUIZEN – best serieuze
thema’s die uiteraard verpakt zijn in talrijke
grappige en vrolijke scènes.
regie: Ali Samadi Ahadi
dui 2018 • jeugdfilm • 81 min.
Vanaf 4 jaar, Nederlands gesproken
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µ De slapstick HITTEGOLF gaat over klei
figuurtjes op het strand die bijna wegsmel
ten, zó warm is het.
µ De zwarte wolf in GROTE WOLF & KLEINE
WOLF vindt het blauwe wolfje maar lastig.
Maar als die weggelopen is, betreurt Grote
Wolf dat hij zo onaardig was.
µ In OVERBOORD zijn van alle diersoorten
twee partners welkom op de Ark van Noah.
De bevriende kameleon en kiwi willen ech
ter ook mee en verzinnen een list.
µ Het tijgertje in DE TIJGER ZONDER STREPEN
wordt uitgelachen omdat hij er anders uitziet.
Daar kan hij toch niets aan doen, of wel?
µ Muisje Sam wil net als vogels kunnen vlie
gen. SAM’S DROOM laat zien dat je nooit
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moet opgeven.
µ In DE LAATSTE HERFSTDAG bereiden de
dieren zich voor op de grote wielerwed
strijd. Het wordt spannend: wie gaat er
winnen?
regie: diversen
BEL/FRA/TSJ/ZWI 2019 • animatie • 52 min.
Vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken
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KORT MAAR KRACHTIG is een mix van
animatie en live-action films, waarbij humor,
emotie en verwondering nooit ver weg zijn.
µ In het Ierse ALLES OP Z’N TIJD hebben een
jongen en meisje contact via flessenpost.
Maar wat gek: ze leven niet in dezelfde eeuw!
µ Het filmpje SLURP gaat over... slurpen!
Vooral oma kan er wat van, net als het
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regie: diversen
FRA/GRI/GBR/IER/TSJ 2019 • animatie • 73 min.
Vanaf 8 jaar, Nederlands ondertiteld

Stel je eens voor dat Theo door Arsenal wordt
gescout… Het idee alleen al maakt vader
Laurent dolblij. En dat is precies wat zijn
zoontje graag ziet, want na de scheiding gaat
het niet goed met hem.

weer eens oververhit reageert.
Dat Theo volop talent heeft, vindt ook de
Engelse scout. Maar voor zijn twaalf jaren is
hij wat klein – zijn bijnaam Mier past hem
naadloos. Goed blijven trainen, is het teleur
stellende advies. In een split second bedenkt
Theo dat zijn hoopvolle vader die negatieve
boodschap niet aankan. Een leugentje om
bestwil kan toch geen kwaad? Zijn vriend Karim
(‘Oh loh loh’) weet dat zo net nog niet. Met
hulp van computernerd Max schept Theo een
nieuwe toekomst voor zijn vader, de club en
het voetbalcafé. Maar zelf wordt hij er niet zo
blij van…
MIER – naar het stripboek ‘Dream team’ – laat
je niet onberoerd achter, al valt er ook volop te
lachen.

Laurent is somber, werkt niet meer en drinkt
teveel. En ondanks hun hechte band, voelt
Theo schaamte en ongemak wanneer zijn vader

regie: Julien Rappeneau
BEL/FRA 2019 • drama, jeugdfilm • 105 min.
Vanaf 9 jaar, Nederlands ondertiteld
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Cinekid: het leuk ste uitje in het donker • Cinekid: het leuk ste uitje in het donker
gootsteenputje.
Twee reddingswerkers halen een gebles
seerde skiër op, maar raken daarna ook zelf
in de problemen. Het hilarische BUITEN DE
PISTES laat zien wat vindingrijk betekent.
In de aandoenlijke animatie MIJN LEVEN IN
VERSAILLES wordt Violette na de dood van
haar ouders ondergebracht bij oom Régis –
tegen haar zin. Toch ontstaat er na verloop
van tijd een hechte band tussen de twee.
De slapstick HITTEGOLF gaat over klei
figuurtjes op het strand die bijna wegsmel
ten, zó warm is het.
Leuk, vliegeren met je opa! Totdat opa met
vlieger en al boven de wolken verdwijnt. DE
VLIEGER verhaalt op innemende wijze over
afscheid nemen.
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Kaartjes kunnen vooraf alleen online gekocht worden via onze website (In het Filmhuis is geen kassa).
Er is dit jaar veel veranderd. Uw bezoek aan het Filmhuis is daardoor anders dan u wellicht gewend was.
Praktische informatie hierover vindt u op onze site, onder ‘info’.

Lethmaetstraat 45 • filmhuisgouda.nl
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