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Stemvakje Poster Omschrijving 

X ….. 

 

Yesterday (2019) Komedie, Muziek 
Een ploeterende muzikant wordt in deze film gevolgd. Hij komt erachter 
dat hij van de ene op de andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich de ‘Beatles’ kan herinneren. Met de kennis van al hun muziek is hij 
ineens relevanter dan ooit. 

X ….. 

 

De Beentjes van Sint-Hildegard (2020) Komedie, Drama 
Jan, een veearts op middelbare leeftijd, vindt dat zijn vrouw Gedda hem 
te veel verwent en alles voor hem bepaalt. Om van haar af te raken 
doet hij net of hij de ziekte van Alzheimer heeft.  
LET OP: Het is erg onzeker of we deze film kunnen vinden/draaien! 

X ….. 

 

Downton Abbey (2019) Drama, Romantiek 
Het vervolgverhaal van de bekende TV-serie over de familie Crawley, de 
rijke eigenaren van een groot landgoed op het Engelse platteland in het 
vroege begin van de twintigste eeuw die hoog bezoek verwachten.  

X ….. 

 

The Green Mile  (1999) Misdaad, Drama, Fantasie 
Gevangenisbewaker Paul Edgecomb kijkt terug op zijn leven als cipier in 
de ‘Dodengang’ van de Cold-Mountain-gevangenis. Hij denkt vooral 
terug aan 1935, toen een zwarte verdachte, beschuldigd van 
kindermoorden, mysterieuze gaven bleek te bezitten. 

X ….. 

 

Blinded by the Light (2019) Komedie, Drama, Muziek 
In Engeland, 1987, leert een tiener van Aziatische afkomt zijn eigen 
leven te leven, zijn familie te begrijpen en zijn eigen stem te vinden door 
de muziek van de Amerikaanse rockster Bruce Springsteen.  

X ….. 

 

The Highwaymen (2019) Biografie, Misdaad, Drama 
Het niet eerder vertelde, waargebeurde, verhaal van de legendarische 
detectives Frank Hamer en Maney Gault, die het beruchte 
misdadigerskoppel Bonny en Clyde ten val wisten te brengen in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. 

X ….. 

 

Once upon a time…in Hollywood (2019) Komedie, Drama 
Een televisieacteur, wiens carrière tanende is, streeft er samen met zijn 
eigen stuntman naar om groot succes te bereiken in de filmindustrie van 
Hollywood, gedurende de laatste jaren van de Gouden Tijd in 1969 in 
Los Angeles.  

X ….. 

 

The Reader (2008)  Drama, Romantiek 
Duitsland, na de tweede wereldoorlog; Bijna een decennium nadat zijn 
affaire met een oudere vrouw op mysterieuze wijze eindigt, komt 
rechtenstudent Michael Berg zijn voormalige liefde weer tegen, terwijl 
zij zich verdedigt tijdens een oorlogstribunaal.  

X ….. 

 

The Bucket List (2007) Komedie, Drama 
Twee terminaal zieke mannen ontsnappen van de oncologie-afdeling en 
beginnen aan een reis met een wensenlijst waarop dingen staan die ze 
willen doen voordat ze sterven. 

X ….. 

 

The Lion King (2019) Animatie, Avontuur, Drama 
Na de moord op zijn vader ontvlucht een jonge leeuwenprins zijn 
koninkrijk om enkel de ware betekenis te leren van 
verantwoordelijkheid en moed. 

 
LET OP: Mocht ‘De beentjes van Sint-Hildegard’ de meeste stemmen krijgen maar niet gedraaid 
kunnen worden, dan zal de volgende film met de meeste stemmen gedraaid worden. 


