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

ELIAS, ALLE ANKERS VOORUIT!
Elias de Kleine Reddingsboot is eindelijk op het grote doek te zien! Tijdens een grote storm
krijgt Elias een noodoproep vanuit de Grote Haven: er is een schip in gevaar. Gelukkig lukt
het Elias om hem te redden en als beloning mag hij in de Grote Haven komen werken.
Ondanks dat hij zijn vriendjes moet achterlaten, heeft Elias toch heel veel zin in dit grote
nieuwe avontuur.
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DIEP IN DE ZEE 3D
In het jaar 2100 heeft de mensheid de aarde verlaten en het land is onder water komen
te staan. Diep verborgen in een grot op de bodem van de oceaan leeft de eigenwijze
octopus Diep, samen met een heleboel andere zeedieren. Diep gaat samen met zijn twee
beste vrienden, een brutale garnaal en een wat domme zeeduivel, tegen de regels in op
ontdekkingstocht. Als er per ongeluk grote steen precies op de ingang van de grot valt
waardoor iedereen gevangen zit moeten ze op zoek naar een grote walvis want alleen hij
is sterk genoeg om de steen te verplaatsen. Zullen ze de kolonie kunnen bevrijden?

WORDT VERWACHT PER 14 FEBRUARI 2018

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!

WORDT VERWACHT PER 15 FEBRUARI 2018

BOB DE BOUWER: MEGA MACHINES

Kleuterbioscoop
25 februari 2018

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!

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

