
Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 
(Rialto theater)
1781 HA Den Helder
Tel (0223) 610941
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Aanvangstijden:
Donderdag- t/m maandag 
20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Toegangsprijs:
€ 7,77 per persoon

FILMPROGRAMMA DECEMBER 2022

Colofon 
Jaargang 42, nr. 306, 
December 2022
Programmering:  
Lidy Das, Marian Pouwels

15 t/m 19 december 18 december 14:00 uur 22 t/m 24 en 26 december

Wild Port of Europe neemt je mee in het 
onverwachte verhaal van diverse dieren die 
leven in het grootste en drukste havengebied 
van Europa. In een landschap waar de mens 
continu alles verandert, pakken zij hun kansen 
en maken daarbij veelal opmerkelijke keuzes.

Antoine en zijn vrouw Olga runnen een 
biologische boerderij in een dorp in Galicië, de 
noordwestelijke regio van Spanje. Hoewel het 
Franse echtpaar haar best doet te integreren in 
de gemeenschap, blijft de plaatselijke bevolking 
hen zien als indringers.

Haar man Robert verzorgde voor Nancy een 
huis, een familie en – op het zicht – een goed 
leven. Maar goede seks stond niet op het menu. 
Wanneer Robert komt te overlijden gaat Nancy 
op zoek naar avontuur en voldoening die ze al die 
jaren gemist heeft. En dat avontuur vindt ze in de 
vorm van een sekswerker genaamd Leo Grande.

Een groep toeristen reist per bus van 
Denemarken naar Parijs. Onder hen zijn twee 
zussen, Inger en Ellen, wier relatie op de proef 
zal worden gesteld. De bus is nog maar net op de 
snelweg of Inger deelt haar geestesziekte met de 
rest van het gezelschap. Het zal een reis worden 
die ze nooit zullen vergeten.

Filmklassieker, i.s.m. Eye Film
Paul Verhoevens vierde Amerikaanse productie 
was omstreden, maar werd een klassieker. 
Michael Douglas en Sharon Stone zijn aan elkaar 
gewaagd in zijn mystery thriller over de bloedige 
moord op een popster in LA.

Sandra woont samen met haar acht-jarige 
dochter in Parijs. Naast de zorg voor haar dochter 
en haar drukke baan bezoekt Sandra regelmatig 
haar vader, die door een ziekte hard achteruit 
gaat en niet meer zelfstandig kan wonen. Dan 
loopt ze plots een oude liefde tegen het lijf...

8 t/m 12 decemberDOCU 6 en 7 december1 t/m 5 december


