NU IN SERVICE BIOSCOOP ZIEN

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in, lever hem uiterlijk 13 mei 2018 in bij Service Bioscoop ZIEN
en maak kans
op een uitnodiging voor
de speciale prijswinnaarsvoorstelling in mei 2018.
SherlockGnomesfilm.nl
/SherlockGnomesNL
#SherlockGnomes
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

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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BUURMAN & BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS!
Buurman en Buurman is geliefd bij jong en oud. Het is altijd weer genieten van het gestuntel van de beide buurmannen, die zelf juist vinden dat ze zo handig zijn. Ook in deze nieuwe avonturen gaat er weer van alles mis tijdens het klussen. De twee klunzige vrienden
proberen een nieuwe grasmaaier aan de praat te krijgen en een mol te verjagen uit de tuin.
En wie anders dan de Buurmannen kunnen een nieuwe keuken aanleggen en daarbij de
badkamer volledig in puin leggen? Buurman & Buurman helpen elkaar door dik en dun en
krijgen uiteindelijk alles voor elkaar. A je to!

WORDT VERWACHT PER 31 MEI 2018

CASPER & EMMA MAKEN THEATER
Elk jaar zamelt de kleuterschool van Casper & Emma geld in. Ze praten in de klas over een
weeshuis in India wat geen elektriciteit heeft. Nadat Casper & Emma zelf een bezoek aan
het theater hebben gebracht, zijn zij erg enthousiast geworden. Samen met de klas komen
zij op het idee om dit jaar geld in te zamelen doormiddel van het maken van theater. Ze
maken een toneelstuk over kaarsen die licht geven in het donker. Lukt het om genoeg geld
in te zamelen voor het weeshuis? Een heel vrolijk en spannend avontuur voor de beste
vriendjes!

WORDT VERWACHT PER 27 JUNI 2018

INCREDIBLES 2 3D (NEDERLANDS GESPROKEN)
De geliefde superhelden-familie is terug in Incredibles 2! Helen, moeder van het gezin,
staat ineens in de spotlight als superheld, terwijl Bob als huisvader samen met Violet en
Dash thuisblijft en een grote uitdaging heeft om aan het dagelijkse, normale leven te wennen zonder superhelden-actie. Het blijkt een moeilijke verandering voor de hele familie te
zijn, al helemaal omdat niemand zich bewust is van baby Jack-Jack’s groeiende superkrachten. Wanneer een nieuwe gevaarlijke schurk met een meesterplan opduikt, moeten
Frozone en de familie wel een manier vinden om weer samen tegen dit kwaad te strijden.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, ook al zijn ze allemaal Incredible…
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