
Filmfestival
20 november – 6 december 

3 thema’s/3 weekeinden/3 theaters

KIJKENBIJ DE BUREN
Blick auf die Nachbarn

Gruitpoort Doetinchem
Filmhuis Zevenaar

Luxor Theater Zutphen



KEN

KIJKEN BIJ DE BUREN: BLICK AUF DIE NACHBARN

We zeggen allemaal het vaker te willen, maar doen  het toch te 
weinig. Kijken bij de buren. Niet omdat het gras daar groener is, 
maar omdat het daar net even anders is, maar we toch zoveel 
gemeen hebben. 

Een nieuw filmfestival
De Gruitpoort in Doetinchem, Filmhuis Zevenaar en Luxor Theater 
in Zutphen zijn sinds begin dit jaar samen een onderdeel van het 
Europa Cinemas netwerk. Een Europees netwerk van bioscopen en 
filmtheaters waar wij als kleine theaters door samenwerking deel 
van uit kunnen maken. Het lidmaatschap bestaat niet alleen uit de 
prachtige trailer voor de filmvoorstelling, maar ook uit intentie om 
de Europese film, en natuurlijk onze filmtheaters, meer op de kaart 
te zetten.

Vol trots presenteren wij de allereerste editie van het filmfestival 
Kijken bij de Buren. Een filmfestival waarbij je naar de buren moet 
om alles te zien. Subtitel Blick auf die Nachbarn verklapt het al: we 
richten ons vizier dit jaar op Duitsland (tenslotte onze naaste buur.) 
In drie weekenden, één in elk filmtheater diepen we steeds een 
thema uit aan de hand van speelfilms, inleidingen, toelichtingen, 
een concert en zelfs een heus pop up restaurant.

Van de openingsfilm The Cut in Doetinchem tot slotfilm Kriegerin 
in Zevenaar krijg je 13 films voorgeschoteld, waaronder 
splinternieuwe titels, nauwelijks vertoonde klassiekers en gekende 
publiekskrakers. Een echt filmfestival dus, bij de buren én in eigen 
huis. Want een selectie van de films uit het festival draait in de week 
erna ook in je eigen filmtheater.

We willen je, indachtig en dankzij de steun van het Europa Cinemas 
programma, van harte uitnodigen te gaan kijken bij de buren. 
Bijvoorbeeld met onze voordelige strippenkaart en met de speciale 
festival pendelbus die je comfortabel en inclusief glaasje sekt, afzet 
voor de deur van het “andere” filmtheater. 

Doen dus, kijken bij de buren…

BIJ DEKIJ
Filmfestival



FATIH AKIN: LIEFDE, DOOD, DE DUIVEL EN EEN 
LUCHTIG TOETJE
            20, 21 en 23 november 

De Turks-Duitse regisseur Fatih Akin (1973) gold na zijn doorbraak 
met Gegen die Wand al meteen als de integratiekoning van 
Duitsland. Geen multi-culti eufemismen, maar echte Hamburgers, 
met echte problemen, niet in de laatste plaats door de druk van de 
Turkse cultuur op de Duitse realiteit. Een wereld van liefde en dood, 
ineengeklemd tussen hoop en zwaarte.

Kijken bij de Buren vertoont de complete ‘Turkse trilogie’, inclusief 
het in Nederland nog niet uitgebrachte Engelstalige slotdeel 
The Cut, openingsfilm van het festival. Ook een hoogtepunt is de 
locatievertoning van Soul Kitchen in een pop-up restaurant. Akin 
over dit luchtiger tussendoortje: “Na Gegen die Wand en Auf der 
anderen Seite was ik uitgeput en triest en wilde ik wat anders, 
voor ik me op de duivel zou storten. Ik wilde mezelf uitdagen iets 
komisch te doen na het grote succes van mijn serieuze werk.”

Thema weekend / Gruitpoort – Doetinchem



Thema / Fatih Akin: liefde, dood, de duivel en een luchtig toetje

GEGEN DIE WAND
Fatih Akin Duitsland, 2004, drama/ romantiek, 123 min.

 za 21 nov 16.00 in Doetinchem

Een donker-romantische film zoals die niet vaak meer worden 
gemaakt, een energie-uitbarsting met een rouwrandje. Cahit, geboren 
in Hamburg uit Turkse ouders, slijt zijn dagen als glazenophaler. 
Hij lacht nooit en heeft nog steeds een poster van Siouxie and the 
Banshees op zijn kamerdeur hangen. Hij heeft zijn leven op een laag 
pitje gezet, totdat hij de mooie Turkse Sibel ontmoet, een wilde jonge 
meid die aan het spiedend oog van haar ouders wil ontsnappen. 
Zonder dat ze elkaar kennen trouwt Cahit met haar, om Sibel zo de 
vrijheid te geven om er op los te leven. Gouden Beer-winnaar.

Ook te zien:
wo 25 nov 20.30 in Zutphen
ma 30 nov 20.15 in Zevenaar

 
Thema / Fatih Akin: liefde, dood, de duivel en een luchtig toetje

THE CUT
Fatih Akin Duitsland, 2014, oorlog, 138 min.

 vr 20 nov 20.30 in Doetinchem

Anatolië, 1915. In de opschudding van WO I wanneer het Turkse 
leger de Armenen aanvalt, wordt de jonge smid Nazaret Manoogian 
gescheiden van zijn vrouw en zijn twee dochters. Jaren later en aan 
de genocide ontsnapt, verneemt Nazaret dat zijn dochters nog in 
leven zijn. Hoopvol hen terug te vinden, begint hij een zoektocht van 
de woestijn van Mesopotamië tot de wilde prairies van Dakota... Na 
Gegen die Wand en Auf der anderen Seite is dit het sluitstuk van Akins 
Turkse trilogie, door hemzelf ‘Liefde, Dood en de Duivel’ genoemd.

Ook te zien:
wo 25 nov 20.30 in Doetinchem
do 26 nov 20.15 in Zevenaar
wo 2 dec 20.30 in Zutphen



Thema / Fatih Akin: liefde, dood, de duivel en een luchtig toetje

AUF DER ANDEREN SEITE
Fatih Akin Duitsland, 2007, drama, 124 min

 za 21 nov 20.30 in Doetinchem

Zes levens die langs elkaar schuren tussen Hamburg en Istanbul 
en tussen leven en dood maar elkaar zelden echt raken. Twee 
doodskisten maken per vliegtuig de overtocht tussen Hamburg 
en Istanbul. Yeter, een Hamburgse prostituee van middelbare 
leeftijd, keert na haar dood terug naar geboorteland Turkije. 
De Duitse studente Lotte, die haar grote liefde achterna reisde 
naar Turkije en daar ongelukkig omkwam, maakt de tocht de 
andere kant op. Dit zeggen geeft niets weg van de plot: hun dood 
wordt  al vroeg aangekondigd, al komt het einde in beide gevallen 
alsnog onverwachts. Akins film gaat over de naschok die de dood 
veroorzaakt in hen die achterblijven.

Ook te zien:
di 24 nov 20.15 in Zevenaar
di 1 dec 14.30 in Zutphen

Thema / Fatih Akin: liefde, dood, de duivel en een luchtig toetje

SOUL KITCHEN POP UP EXPERIENCE
Locatievoorstelling met diner 

 zo 21 nov 18.00 in Doetinchem

Beleef de Soul Kitchen ervaring in stijl met deze unieke 
avondvullende locatievertoning met dinerverrassing uit de keukens 
van Bistro Noir.  Laat u meevoeren in een unieke Blend van locatie, 
stijl en smaak en geniet van Fatih Akins heerlijke culinaire comedy 
in de enig passende omgeving: samen een film over een pop up 
restaurant kijken in een pop up restaurant. Reserveren kan tot en met 
donderdag 18 november of zolang de voorraad strekt.



Thema / Fatih Akin: liefde, dood, de duivel en een luchtig toetje

SOUL KITCHEN
Fatih Akin, 2009, comedy, 99 min.

 ma 23 nov 20.30 in Doetinchem

Dertiger Zinos, van Griekse afkomst, zit het op zijn zachtst gezegd 
even niet mee. De eigenaar van een restaurantje in de Hamburgse 
wijk Wilhelmsburg - vroeger een volkswijk aan de Elbe, maar 
steeds meer een yuppenbuurt - belandt in de wet van Murphy. Zijn 
vriendin, die hem behoorlijk beu is, gaat naar Shanghai, zijn net uit de 
gevangenis vrijgelaten broer klopt bij hem aan, hij gaat door zijn rug, 
een vastgoedontwikkelaar aast op zijn pand en een voedselcontroleur 
en een belastingambtenaar staan op de stoep. En dan heeft Zinos 
nog als probleem dat zijn zaak te weinig eters trekt. Zijn schnitzel- en 
patatkeuken deed het lange tijd goed in de volkswijk, maar de nieuwe 
yuppenbewoners laten het afweten.

Ook te zien:
di 24 nov 14.40 in Zutphen
wo 25 nov 20.15 in Zevenaar



OOST-WEST: EEN MUUR TUSSEN BUREN
            27, 28 en 29 november
   
Duitsland, beleeft de achterliggende eeuw een meer dan roerige 
periode. Met twee waanzinnige, verwoestende wereldoorlogen. 
Direct gevolgd door de Koude Oorlog die leidt tot een scheuring, tot 
een fysieke muur tussen twee ideologieën. Een muur tussen buren. 
Tussen Oost en West.  Tot  de ‘Wiedervereinigung’ op 3 oktober 
1990, nu 25 jaar geleden.

We zijn bijzonder trots dat Hubertus Knabe, directeur van 
Gedenkstätte Hohenschönhausen – de voormalige Stasi-gevangenis 
in Berlijn - aanwezig is bij de vertoning van Das Leben der Anderen. 
Als historicus deelt hij zijn visie op de bewogen Stasi-geschiedenis. 
Ook filmmaakster Petra Lataster – geboren en getogen in Oost-
Duitsland - komt naar de vertoning van haar documentaire 
Droomland DDR waarop zij een toelichting geeft op deze film. 

Onvrijheid of heilstaat?
Wat betekent zo’n Muur en vooral de ideologische druk van het 
regime, voor het dagelijks leven van mensen? Met films als Das 
Leben der Anderen en Das Versprechen ervaren we de impact 
van onvrijheid en onderling wantrouwen... De Stasi is overal. Het 
prachtige Good Bye Lenin! toont dat er ook trotse DDR-burgers zijn. 
Dezen komen ook aan het woord in de documentaire Droomland 
DDR. Want er zijn vele ‘Ossis’ die terugverlangen naar de 
socialistische heilstaat van weleer. 
Het weekend in Zutphen word afgesloten met de romantische en 
gevoelige film Westwind; een film, die niet eerder in de Nederlandse 
bioscopen is getoond.

Thema weekend / Luxor Theater – Zutphen



Thema / Oost-West: een muur tussen buren

DAS LEBEN DER ANDEREN
Florian Henckel von Donnersmarck, 2006, drama, 137 min.

 vr 27 nov 20.00 in Zutphen met inleiding door Hubertus Knabe

Oost Berlijn 1984. Stasi-officier Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) krijgt 
het toezicht op de toneelschrijver Georg Dreymann (Sebastian 
Koch) en zijn levensgezel Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck) 
toevertrouwd. Boven hun appartement, op zolder, luistert hij dag en 
nacht hun leven af. Al doende wordt Wiesler geconfronteerd met de 
voor hem vreemde wereld van het vrije denken, literatuur en liefde. 
Maar hoe meer hij in hun leven wordt gezogen, des te meer moeite 
heeft hij zijn loyaliteit naar de staat te behouden. Destijds won deze 
debuutfilm de Oscar voor Beste Buitenlandse Film en trok volle zalen. 

Uniek en bijzonder aan deze voorstelling van ‘Das Leben der 
Anderen’ is het perspectief dat wordt geschetst bij de film door 
Hubertus Knabe. Hubertus Knabe is directeur van de Gedenkstätte 
Hohenschönhausen,  de voormalige Stasi-gevangenis in Berlijn 
waar deze film zich afspeelt.  Als historicus geeft hij zijn visie op 
de bewogen Stasi-geschiedenis van de DDR en de impact van een 
dergelijk regime op het leven van mensen en een samenleving. Niet 
alleen toen, maar ook nu nog …

Ook te zien:
wo 2 dec 20.30 in Doetinchem



Thema / Oost-West: een muur tussen buren

DAS VERSPRECHEN
Margarethe von Trotta, 1995, 115 min, drama, Engels ondertiteld.

 za 28 nov 20.30 in Zutphen

De twee geliefden Konrad en Sophie besluiten in de herfst van 1961 
vanuit Oost Berlijn naar het Westen te vluchten via riooltunnels. 
Het lukt Sophia, Konrad blijft achter. De twee beginnen totaal 
verschillende levens en zien elkaar sporadisch. Als astrofysicus heeft 
Konrad af en toe wetenschappelijke congressen in het Westen en zo 
weet hij ontmoetingen met Sophie te arrangeren. Maar het leven en 
werken in een land waar hij continue in de gaten gehouden wordt, eist 
zijn tol ...

Ook te zien:
do 3 dec 20.15 in Zevenaar

Thema / Oost-West: een muur tussen buren

GOOD BYE LENIN! 
Wolfgang Becker, 2003, comedy, 120 min. 

 za 28 nov 16.00 in Zutphen

Oost Berlijn, november 1989. Alex Kerner heeft een probleem: de 
muur is gevallen. Alex’ moeder - een trotse DDR burger - ontwaakte 
zojuist uit haar coma. Nieuws over de triomf van het kapitalisme zou 
haar fataal kunnen worden. Alex ziet dan ook geen andere oplossing 
dan de DDR binnen de muren van hun Berlijnse appartement te laten 
herrijzen. Maar wat begint als een leugentje om bestwil, loopt steeds 
meer uit de hand...

Ook te zien:
ma 30 nov 20.30 in Doetinchem
di 1 dec 20.15 in Zevenaar



Thema / Oost-West: een muur tussen buren

WESTWIND
Robert Thalheim, 2011, 89 min, romantisch drama, 
Engels ondertiteld.

 zo 29 nov 20.30 in Zutphen

Een jaar voor het einde van de DDR, reizen de onafscheidelijke 
tweelingzusjes Doreen en Isabel naar het socialistische kamp aan 
het Hongaarse Balatonmeer om er te trainen als roeiers in de ploeg 
‘Twee zonder stuurman’. Als zij een viertal snobistische maar toch 
sympathieke jongens uit Hamburg leren kennen, sluipen ze ‘s nachts 
weg uit het omheinde kamp om illegaal te gaan feesten met de 
‘klasse-vijand’. Daarbij wordt Doreen verliefd op de gevoelige Arne en 
komt zo terecht in een diep gewetensconflict.

Ook te zien:
do 3 dec 14.30 in Zevenaar
vr 4 dec 17.00 in Zutphen

Thema / Oost-West: een muur tussen buren

DROOMLAND DDR
Petra Lataster-Czisch, 2003, documentaire, 90 min.

 zo 29 nov 15.00 in Zutphen met nagesprek met Petra Lataster

Petra Lataster-Czisch reist naar haar geboorteplaats Dessau in 
voormalig Oost-Duitsland, om een reünie van haar middelbare 
schoolklas bij te wonen. De oud-klasgenoten maken een boottocht en 
Petra zoekt een aantal van hen thuis op. Ze praten over hun schooltijd 
en hoe Die Wende van 1989 hun leven heeft beïnvloed. De verhalen 
en emoties die boven komen zijn vaak lang verborgen gebleven 
en variëren van diepgewortelde haat jegens het onderdrukkende 
DDR-regime tot onverholen nostalgie. Een document over dierbare 
herinneringen aan een voorbije jeugd in een land dat er nooit echt 
was.



HIER UND HEUTE: JONGE MENSEN ZOEKEN HUN 
PLEK IN HET DUITSLAND VAN NU
           4, 5 en 6 december   
 
Het programmaonderdeel Hier und Heute brengt een 
dwarsdoorsnede van recente Duitse cinema, vanuit het perspectief 
van de jongere generatie. Hoe zien Duitse jongeren het leven in 
Duitsland en welke toekomst zien zij voor zichzelf?

In vier films zien we verschillende oplossingen en keuzes, 
ingegeven door verschillende omstandigheden. Het hippe Berlijn 
stelt immers andere vragen dan de Oost-Duitse provincie of de druk 
van het geloof. Dat het jonge leven gelukkig ook nog steeds luchtig 
beleefd kan worden bewijst het kwajongensachtige Fack ju Göthe.

Muziek speelt in de Zevenaarse programmering een belangrijke 
rol en ontbreekt ook nu niet. Het Euregio Saxofoonkwartet speelt 
kamermuziek in een bijzonder arrangement op zondag 6 december, 
in combinatie met een uitgebreide lunch en de film Fack ju Göhte. 
Het kwartet bestaat uit Nederlandse en Duitse musici.

Thema weekend / Filmhuis Zevenaar



Thema / Hier und Heute: jonge mensen zoeken hun plek in het Duitsland van nu

VICTORIA
Sebastian Schipper,  2015, drama, 140 min.

 za 5 dec 20.15  in Zevenaar

De jonge Victoria werkt overdag in een café. Voor haar is “stappen” 
tot diep in de nacht een uitlaatklep voor het leven als serveerster. 
Tijdens zo’n uitstapje ontmoet ze de charmante Sonne, die met zijn 
vrienden aan de rol is. Ze moeten een schuld inlossen en omdat het 
anders niet gaat lukken, besluiten ze een bank te overvallen. Victoria 
wordt overgehaald om de vluchtauto te besturen. Het wordt een race 
op leven en dood, maar ook een vuurproef van solidariteit. De film is 
bijzonder doordat deze in één fenomenale take is opgenomen.

Ook te zien:
ma 7 dec 14.30 en 20.15 in Zevenaar
di 8 dec 14.00 en 20.30 in Doetinchem
do 10 dec 20.30 in Zutphen
za 12 dec 21.00 in Zutphen
zo 13 dec 20.30 in Zutphen
di 15 dec 14.30 in Zutphen

Thema / Hier und Heute: jonge mensen zoeken hun plek in het Duitsland van nu

KREUZWEG
Dietrich Brüggemann, 2014, drama, 107 min.

 vr 4 dec 20.15 in Zevenaar

De 14-jarige Maria is streng katholiek opgevoed. Ze neemt 
haar geloof serieus en het is een belangrijk onderdeel van haar 
persoonlijkheid. Het grote verschil tussen de strenge regels van 
haar familie en het meer luchtige leven als scholier, zet haar onder 
enorme psychologische druk. De symbolische betekenis van Jezus’ 
lijdensweg en de kruiswegstaties zijn de leidraad in “Kreuzweg.’ In 
veertien scènes wordt het verhaal van Maria verteld: haar besluit 
haar leven aan God te offeren in de hoop dat haar vierjarige broertje, 
dat niet kan praten, zal genezen. Elke scène is voorzien van een titel, 
zoals “Jezus, valt voor de eerste maal”, maar feitelijk krijgen we de 
sleutelmomenten te zien uit het leven van Maria die leiden tot een 
tragisch einde. De film werd in Berlijn bekroond met een Zilveren 
Beer voor het beste scenario.

Ook te zien:
ma 7 dec 20.30 in Doetinchem
di 8 dec 14.30 in Zevenaar



Thema / Hier und Heute: jonge mensen zoeken hun plek in het Duitsland van nu

FACK JU GÖTHE
Bora Dagtekin, 2013, comedy, 119 min.

 zo 6 dec  14.00 in Zevenaar

Winnaar van de Duitse Filmprijs 2014. Typerend Duitse, groteske 
schoolkomedie. Met vaart gebracht, in een moderne frisse aanpak. 
Zeki, een bankovervaller, heeft net de gevangenis verlaten en wil 
de verstopte buit alsnog ophalen. Maar op die plek blijkt inmiddels 
nieuwbouw te zijn verrezen! Een school, het Goethe-gymnasium. Om 
daar binnen te komen, weet hij zich als invalleraar te presenteren. 
Hij krijgt de meest rebelse groep, wat dan ook gigantisch uit de hand 
loopt. Door een misverstand wordt het schoolcontract voor Zeki ook 
nog eens verlengd. Zijn onorthodoxe werkwijze valt bij leerlingen in de 
smaak. Met zijn schlemielige gedrag weet hij ook nog eens de knappe 
lerares in te palmen. Dat leidt dan weer tot chaotische, verwarrende 
taferelen.

Ook te zien:
di 8 dec 20.30 in Zutphen
wo 9 dec 20.15 in Zevenaar

Thema / Hier und Heute: jonge mensen zoeken hun plek in het Duitsland van nu

EUREGIO SAXOFOONKWARTET  FESTIVALDAG
Dagvullend arrangement: concert door het Euregio Saxofoonkwartet,
een  lunch in Duitse stijl en de film Fack ju Göthe 

 zo 6 dec 11.00-16.30 in Zevenaar

Door het intensief samenwerken van vier talentvolle saxofonisten met 
een voortdurende drive om het fenomeen saxofoonkwartet in al zijn 
facetten te verkennen, is een kamermuziekensemble gegroeid waarin 
op hoog niveau wordt gemusiceerd. Het Euregio Saxofoonkwartet 
bestaat uit musici uit zowel Nederland als Duitsland: Robert 
Wijnands, Jörg Hemker, Gerben Berger en Boris Jansen. Met de 
naam Euregio Saxofoonkwartet benadrukken zij hun verbondenheid 
met de Nederlands-Duitse grensregio. Het kwartet maakt 
programma’s die niet alleen liefhebbers van kamermuziek, maar ook 
een breder publiek aanspreken. 



Thema / Hier und Heute: jonge mensen zoeken hun plek in het Duitsland van nu

KRIEGERIN
David Wnendt, 2011, drama, 100 min.

 zo 6 dec 20.15 in Zevenaar

Marisa is een rebelse meid, die zich afzet tegen haar moeder. Als 
verzetsactie sluit ze zich aan bij een groep jonge neonazi’s. Met de 
bekende uitgangspunten tegen buitenlanders, joden, slaan ze er snel 
op los. Marisa heeft dat gedachtengoed al meegekregen van haar 
opa, die in zijn jonge jaren een Hitleraanhanger was. Totdat Marisa 
bij een ongeluk betrokken raakt, waarbij een Afghaanse man het 
slachtoffer is. Ze zet opeens vraagtekens bij het automatisme om 
mensen die je geen kwaad doen, toch te haten! Haar haat schuift 
door naar haar nazistische vrienden. Ze besluit er uit te stappen, weg 
van het ééndimensionale denken. Maar in zo’n gesloten bolwerk van 
extremisten loop je niet zomaar weg.  Wat voor weg zal Marisa nog 
moeten gaan voor ze weer vrij is?

Ook te zien:
di 8 dec 10.30 in Zevenaar



PROGRAMMA OVERZICHT ZUTPHENDOETINCHEM ZEVENAAR

NOVEMBER

DECEMBER

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

28

29

29

30

1

2

2

3

3

4

5

6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

20.30 The Cut
16.00 Gegen die Wand
20.30 Auf der anderen Seite
18.00 Soul Kitchen Pop Up Experience
20.30 Soul Kitchen

20.30 The Cut

20.30 Goodbye Lenin

20.30 Das Leben der Anderen

20.30 Kreuzweg

14.00 en 20.30 Victoria

 

14.30 Soul Kitchen
20.30 Gegen Die Wand
 
20.00 Das Leben der Anderen +  inleiding
16.00 Good Bye Lenin
20.30 Das Versprechen
15.00 DOCU - Droomland DDR + inleiding
20.30 Westwind
 
14.30 Auf der anderen Seite
20.30 The Cut

 

17.00 Westwind 
 
 
 

20.30 Fack ju Gothe
 
 
20.30 Victoria
 
21.00 Victoria
20.30 Victoria 
14.30 Victoria

 

20.15 Auf der anderen Seite 
20.15 Soul Kitchen
20.15 The Cut

20.15 Gegen die Wand
20.15 Goodbye Lenin

14.30 Westwind
20.15 Das Versprechen
20.15 Kreuzweg 
20.15 Victoria 
11.00 Euregio Saxofoonkwartet
14.00 Fack ju Göthe 
20.15 Kriegerin 
14.30 Victoria   
20.15 Victoria 
10.30 Kriegerin 
14.30 Kreuzweg
20.15 Fack ju Göthe

VR

ZAT

ZON

MA

DI

WO

DO

VR

ZAT

ZON

MA

DI

WO

DO

VR

ZAT

ZON

MA

DI

WO

DO

VR

ZAT

ZON

MA

DI

W
E

E
K

E
N

D
 I

W
E

E
K

E
N

D
 I

II

W
E

E
K

E
N

D
 I

I



BURENKEN
O

nt
w

er
p:

 J
ac

qu
el

in
e 

H
ei

jm
er

in
k,

 G
or

ss
el

  D
ru

k:
 d

ru
kk

er
ij 

Te
si

nk
, Z

ut
ph

en

KIJ

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kaartverkoop
Gedurende het festival gelden de reguliere prijzen en 
verkoopmethoden van de betreffende theaters.

Strippenkaart
Gedurende het festival kunt u ook gebruik maken van de speciale 
festivalstrippenkaart. Een strip geeft recht op een vrijkaartje  
voor filmvoorstellingen, op een enkele reis met de pendelbus en 
per strip op € 5,- korting op het arrangement met het Euregio 
Saxofoonkwartet en de Soulfood Pop Up Experience. De strippenkaart 
is niet persoonsgebonden.

Korting
Voor alle festivalfilms geldt dat pashouders, vrienden en donateurs 
van de deelnemende theaters op vertoon van hun kortingspas recht 
hebben op het kortingstarief in de drie filmtheaters.

Festivalvervoer
Gedurende de 3 thema weekenden rijden er pendelbussen tussen de 
verschillende filmtheaters. Festivalvervoer (inclusief glaasje sekt) is 
beschikbaar na reservering via kijkenbijdeburen@gmail.com tot en 
met de donderdag vóór het betreffende festivalweekend.

Prijzen
- Film regulier € 8,- Doetinchem en Zevenaar, € 9,- Zutphen
- Film korting € 6,- Doetinchem en Zevenaar, € 6,50 Zutphen
- Strippenkaart (5 strippen) : € 25,-
- Soulfood Pop Up Experience: € 35,-
- Arrangement  concert, lunch en filmvoorstelling € 20,- 
- Festivalvervoer (enkele reis) € 5,-

Deelnemende theaters
- De Gruitpoort, Hofstraat 2 Doetinchem / www.gruitpoort.nl
- Filmhuis Zevenaar, Wittenburgstraat 14 Zevenaar /
 www.filmhuiszevenaar.nl
- Luxor Theater, Houtmarkt 64 Zutphen / www.luxorzutphen.nl




