
Programma 
Schouwburg Luchtbal (voor de kerstvakantie 2019) 

 
 MA  10u00  Aïlo  - 86 min (2e en 3e graad lager onderwijs, 1e graad  
16/12 secundair) 

 13u30 Eighth Grade - 93 min (1e, 2e en 3e graad secundair) 
 

 DI  10u00 Gordon & Paddy:  (2e en 3e kleuterklas, 1e leerjaar) 
17/12 de zaak van de gestolen nootjes - 65 min 

 13u30 Binti - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
 

 WOE  10u00 Ernest en Célestine: winterpret - 48 min (3e kleuterklas en 1e graad lager 
 18/12 onderwijs)

 
 
Zuiderpershuis (voor de krokusvakantie 2020) + medialab !  

 
 DI  10u30  Binti - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
11/02  10u30 Gordon & Paddy: (2e en 3e kleuterklas, 1e leerjaar) 

de zaak van de gestolen nootjes * - 65 min 
 13u00 Kapsalon Romy - 91 min (3e graad lager onderwijs) 
 13u00 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 

 
 WOE  10u30  De avonturen van No-No - 41 min (2e en 3e kleuterklas) 
12/02  10u30 Monky * - 86 min (2e graad lager onderwijs) 

 
 DO  10u30  Rita en Krokodil 2 - 45 min (1e en 2e kleuterklas)  
 13/02  10u30 When Arabs danced *  - 90 min (3e graad secundair) 

 13u00 Aïlo  - 86 min (2e en 3e graad lager onderwijs, 1e graad  
secundair) 

 13u00 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 
 

 VRIJ  10u30  Eighth Grade - 93 min (1e, 2e en 3e graad secundair) 
 14/02  10u30 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 

 13u00 Binti - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
 13u00 Aatos en de wereld * - 24 min (1e en 2e graad lager onderwijs) 

 
 MA  10u30  Hiernamaals - 93 min (1e en 2e graad secundair) 
 17/02  10u30 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 

 13u00 Monky - 86 min (2e graad lager onderwijs) 
 13u00 De avonturen van No-No * - 41 min (2e en 3e kleuterklas) 

 
 

 



 

 
 DI  10u30  Eighth Grade - 93 min (1e, 2e en 3e graad secundair) 
 18/02  10u30 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 

 13u00 Gordon & Paddy: (2e en 3e kleuterklas, 1e leerjaar) 
de zaak van de gestolen nootjes - 65 min 

 13u00 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 
 

 WOE  10u30  Binti - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
 19/02  10u30 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas)

 
 VRIJ  10u30  Aïlo  - 86 min (2e en 3e graad lager onderwijs, 1e graad  
 21/02 secundair) 

 10u30 Festivalfilm naar keuze * (op basis van je klas) 
 13u00 Binti  - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
 13u00 Girl * - 100 min (3e graad secundair) 

 
* Deze film speelt in onze kleine zaal waar er maximum 50 zitjes beschikbaar zijn.  
 
Cinema Rix Deurne (voor de paasvakantie 2020) 

 
 DO  10u00 Gordon & Paddy: (2e en 3e kleuterklas, 1e leerjaar) 
 02/04 de zaak van de gestolen nootjes - 65 min 

 13u30 Eighth Grade - 93 min (1e, 2e en 3e graad secundair) 
 

 VRIJ  10u00 De avonturen van No-No - 41 min (2e en 3e kleuterklas) 
 03/04  13u30 Binti - 90 min (2e en 3e graad lager onderwijs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toegangsprijs: €4 (enkel film) / €6 (film+medialab) per leerling – begeleiding gratis 

 
Trailers, beeldmateriaal en meer info: www.professionals.jeugdfilm.be 

 
i.s.m. CO Luchtbal, CC Deurne Rix en het Zuiderpershuis. 

 
 

http://www.professionals.jeugdfilm.be/

