KLEUR ONS IN & KOM NAAR
DE FILM IN CINEMA RIX!

GRATIS NAAR DE FILM
MET HET HELE GEZIN

GELDIG T/M JUNI 2021

Hoe gaat het? We missen jullie! En kijken er naar uit
jullie terug te zien.
Daarom geven we graag een cadeautje voor het hele
gezin. Iets om naar uit te kijken, na de coronacrisis:
wanneer je terug uit je kot mag komen!
Kleur de tekening aan de voorkant mooi in, en geef deze
af aan de balie van Cinema Rix (graag een half uurtje
voor aanvang van de film). In ruil voor deze mooie
ingekleurde tekening kan je met je hele gezin GRATIS naar
een familiefilm op woensdagnamiddag in Cinema Rix.
Genieten!
Geldig tijdens seizoen 2020-2021 (vanaf we terug open
zijn t/m juni 2021) en eenmalige gratis toegang per
gezin. Meer info over de openingstijden en het
filmprogramma via www.cinemarix.be of via
cinema.rix@antwerpen.be.

CULTUUR – en VITAMINEKUUR
VOOR IN UW KOT
BEWEEG MEE MET LAP VZW
Bij LAP zitten ze niet stil. Om ervoor te zorgen dat jullie
dat ook niet hoeven doen, delen ze elke week online een
leuke opdracht uit hun Level Q spel. Deze opdrachten zijn
terug te vinden op de Instagram- en Facebookpagina’s
van LAP VZW.

JEF JEUGDFILM
Tover je living om in een heuse cinema: neem een grote
kom popcorn, chips en gigantische glazen frisdrank! Voor
een keer mag het geluid ook lekker luid! JEF zorgt voor
een uitgebreid aanbod van kwalitatieve jeugdfilms aan
democratische prijzen. Bekijk de recentste films zoals ‘De
club van de lelijke kinderen’, ‘Marona’, ‘Het varken, de vos
en de molen’ en ‘Choums odysee’ vanuit jouw knusse
zetel. Sit back, relax, and enjoy the movie!
www.jeugdfilm.be/beleef-film/thuis

PODIUMAANHUIS.BE
Onder het motto “Geraak je niet meer in de zaal, dan
komt de zaal tot bij jou”, brengen Cultuurconnect,
cultuurhuizen en gezelschappen cultuur rechtstreeks tot
in je huiskamer. Op de website vind je een uitgebreid
aanbod aan voorstellingen voor jong en oud. Al wat jullie
nu nog te doen staat, is er eentje uitkiezen. Veel plezier
cultuurfanaatjes! www.podiumaanhuis.be

Voornamen

Achternaam

DE BOEKENDOKTER
Misschien heb je het moeilijk. Misschien heb je nood aan
een luisterend oor. Misschien zoek je een stem. Misschien
verlang je naar schoonheid of troost. Misschien zoek je
een boek. De Kinderboekendokter is op woensdag van
wacht van 14-16 uur. Bel gratis naar 0800 11 709. Of stuur
een bericht naar voorschrift@deboekendokter.be
www.deboekendokter.be.

Aantal kinderen

Adres

Email

Telefoonnummer

BLIJF GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR
ZORGEN. WE ZIEN JULLIE GRAAG …
EN SNEL WEER TERUG!

Wil je via nieuwsbrieven op de hoogte blijven van het
aanbod van Cinema Rix & cc Deurne?
JA
NEE
Volg cc Deurne & Cinema Rix op Facebook & Instagram!
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www.ccdeurne.be · 03 360 85 50

LIEFS, Team Cinema Rix & cc Deurne

