NU IN ZIEN

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in, lever hem uiterlijk 31 augustus 2017 in bij Service Bioscoop Zien en
maak kans op een uitnodiging voor de speciale voorstelling met prijsuitreiking in september 2017.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Meer informatie op www.zienbioscopen.nl
Win! Maak een mooie kleurplaat en maak kans op leuke prijzen! Stuur je kleurplaat voor 29 september 2017 op naar:
Naam Koninginneweg
....................................................................................................................
Just Entertainment,
31, 1217 KR Hilversum, of scan deze in en mail deze naar:
info@justentertainment.nl Vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden.
Naam:
Voornaam:
Leeftijd:
Geboortedatum
....................................................................................................................
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
....................................................................................................................
E-mail:

E-mailadres

.................................................................................................... .................

NU IN ZIEN

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

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3 3D (NEDERLANDS GESPROKEN)
Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions zijn terug in een
nieuwe avontuur! Balthazar Bratt, een kindster uit de jaren tachtig, heeft een plan om de
wereld te veroveren. Aan Gru om hem tegen te houden, een taak die bemoeilijkt wordt
als zijn halfbroer Dru terugkeert.

WORDT VERWACHT PER 6 JULI 2017

100% COCO
De 13-jarige Coco is gek op mode en draagt haar eigen excentrieke stijl. Ze droomt
ervan een beroemd stijlicoon te worden. Maar als ze op de eerste schooldag door
haar kleding uitgemaakt wordt voor Coco de Clown besluit ze haar vintage jurkjes,
panterlaarzen en streepjessokken thuis te laten en als ‘grijze muis’ door het schoolleven
te gaan. Anoniem houdt ze een modevlog bij als de ‘Style Tiger’, wat een grote hit wordt.
Zou ze dan toch een beroemd stijlicoon worden? En zou Bruno, die eigenzinnige jongen
van school, haar dan eindelijk zien staan? Langzaam maar zeker leert Coco dat ze
gewoon 100% zichzelf moet zijn!

WORDT VERWACHT PER 12 JULI 2017

CARS 3 3D (NEDERLANDS GESPROKEN)
Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt de legendarische carrière van
Bliksem McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen, maar vastberaden om terug
te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij de hulp nodig van de enthousiaste, jonge race
technicus Cruz Ramirez. Samen met haar en de hulp uit andere, onverwachte hoeken
wil Bliksem laten zien dat 95 nog lang niet klaar is met racen. En dit wil hij bewijzen in de
allergrootste arena van de Piston Cup tot nu toe!

WORDT VERWACHT PER 26 JULI 2017

BIGFOOT JUNIOR 3D (NEDERLANDS GESPROKEN)
Wanneer de 13-jarige Adam het mysterie rondom zijn verdwenen vader op probeert te
lossen komt hij er achter dat zijn vader niemand minder is dan de legendarische Bigfoot.
Terwijl vader en zoon samen proberen de verloren tijd in te halen komt Adam er achter
dat hij net als zijn vader beschikt over superkrachten. Maar wat ze niet weten is dat het
nare bedrijf HairCo hen op de hielen zit en Bigfoot wil vangen om testen met zijn bijzondere DNA te doen.

Service Bioscoop Zien Keizersgracht 19 Eindhoven
Info en gratis reserveren: www.zienbioscopen.nl of bel 040-2974747

