NU IN SERVICE BIOSCOOP ZIEN

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in, lever hem uiterlijk 10 maart 2018 in bij Service Bioscoop ZIEN
en maak kans op een uitnodiging voor de speciale prijswinnaarsvoorstelling in maart 2018.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Meer informatie op www.zienbioscopen.nl
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NU IN SERVICE BIOSCOOP ZIEN

Kleurplaten kunnen bij de kassa worden ingeleverd of worden opgestuurd naar: Service Bioscoop ZIEN, Postbus 86, 4250 DB Werkendam

TED & HET GEHEIM VAN KONING MIDAS
Ted Stones reist naar Las Vegas voor een presentatie van archeologe Sara Lavroff. Ze
heeft bewijs gevonden van het bestaan van de Halsketting van Midas, de mysterieuze
koning die volgens de mythe alles wat hij aanraakte in goud liet veranderen. De hereniging
met Sara wordt verstoord wanneer een rijke slechterik haar ontvoert, om zo de talisman te
vinden die oneindige rijkdom kan brengen. Samen met zijn vriendjes Belzoni de papegaai
en Jeff de hond begint Ted aan een reis rond de wereld om Sara te redden. Onderweg
ontmoet hij nieuwe vrienden, maar ook nieuwe vijanden!

NU IN SERVICE BIOSCOOP ZIEN

BOB DE BOUWER: MEGA MACHINES
Scoop, Muck en Liftie zijn er helemaal klaar voor om Bob te helpen met de grootste klus
die hij ooit heeft gedaan: een dam bouwen en een oude steengroeve veranderen in een
waterreservoir voor Lentestad. Bob vraagt een andere bouwer, Conrad, om met zijn Mega
Machines te helpen met het leegmaken van de steengroeve. Conrad is stiekem jaloers dat
Bob het contract voor de bouw van de dam heeft gekregen. Hij wil Bobs reputatie onderuithalen dus besluit hij de dam te saboteren. Bob heeft al snel in de gaten dat er iets niet
pluis is… en nu zullen hij en zijn team er alles aan moeten doen om Lentestad te redden!

WORDT VERWACHT PER 28 MAART 2018

PIETER KONIJN
Moderne verfilming van de kinderverhalen van Beatrix Potter. Het verhaal volgt een
jong, opstandig konijn, Pieter Konijn genaamd, en de rivaliteit met zijn norse buurman
Mr. Verhoef. Die rivaliteit is ontstaan wanneer Pieter op zoek is naar een feestmaal van
groentes in de moestuin van Mr. Verhoef, terwijl deze zijn tuin vrij van konijnen probeert
te houden.

WORDT VERWACHT PER 18 APRIL 2018

SHERLOCK GNOMES 3D (NEDERLANDS GESPROKEN)
De geliefde tuinkabouters uit Gnomeo and Juliet zijn terug met een nieuw avontuur in
Londen. Nadat Gnomeo en Juliet met hun familie arriveren in de stad, zijn ze eerst vooral
bezig om de tuin lenteklaar te krijgen. Maar dan komen ze erachter dat iemand in heel
Londen tuinkabouters aan het kidnappen is. Als Gnomeo en Juliet thuiskomen en ze
ontdekken dat iedereen in hun tuintje weg is, dan is er maar één tuinkabouter die ze
hiervoor kunnen inschakelen... Sherlock Gnomes. De beroemde detective en gezworen
beschermheer van Londense tuinkabouters arriveert samen met zijn assistent Watson om
de zaak te onderzoeken. Het mysterie leidt onze tuinkabouters op een doldwaas avontuur.
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Info en gratis reserveren: www.zienbioscopen.nl of bel 040-2974747

