LITER AIR FILMPROGR AMMA
SEIZOEN 20-21
23 NOV

Buiten is het Feest
11 JAN

Emma
8 MRT

Kom Hier Dat Ik U Kus
Aanvang 13:30
Entree
€ 8,25 incl. koffie/thee en iets lekkers
Locatie
DNK Bioscoop (Assen)

Buiten is het Feest

Emma

Kom Hier Dat Ik U Kus

De succesvolle zangeres Sonne neemt
haar nichtje in huis na de onverwachte
dood van haar zus. Als de biologische
vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor
het eerst van haar leven gedwongen naar
buiten te treden over haar traumatische
verleden. Pas als ze haar zwijgen
doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

De 21-jarige Emma Woodhouse is knap,
intelligent en rijk en er is niemand zoals
zij in het rustige dorpje waar ze woont.
Ze is er dol op om mensen aan elkaar
te koppelen, maar haar interventie in
de liefdeslevens van anderen blijkt niet
altijd succesvol te zijn. Terwijl ze zich blijft
bemoeien met het geluk van anderen
loopt ze bijna haar eigen liefde mis.

Mona is 9 jaar als haar moeder overlijdt.
Haar vader krijgt al snel een nieuwe
vriendin, die als vervangende moeder alle
aandacht opeist. Mona maakt er op haar
manier het beste van, want ze wil niet dat
het gezin uit elkaar valt. Ook al gaat dat
ten koste van zichzelf. Ook als volwassene
wil ze iedereen gelukkig maken. Maar de
volwassen Mona beseft dat de wereld
gevuld is met ego’s en eigendenkers en
dat ze het heft in eigen handen zal moeten
nemen om een gelukkig leven te leiden.

MA 23 NOV - DNK Bioscoop, Assen

MA 11 JAN - DNK Bioscoop, Assen

MA 8 MRT - DNK Bioscoop, Assen

naar ‘Maar buiten is het feest’ - Arthur Japin

naar ‘Emma’ - Jane Austen

naar ‘Kom hier dat ik u kus’ - Griet Op de Beeck

Meer informatie & tickets: koop je online kortingstickets via www.dnk.nl/bioscoop   DNK Bioscoop: Weiersstraat 1, Assen | info@dnk.nl | 088 012 88 88

