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“Filmanjaro”, dat is de jeugd-
filmprogrammatie van Cinema 
ZED; een breed en erg divers 
assortiment nieuwe jeugdfilms, 
gekruid met occasionele specials 
en evenementen. Drie keer per 
jaar verschijnt er een Filmanjaro-
magazine. In deze editie vind je 
alvast een volledig overzicht van 
het aanbod voor najaar 2022. 

Filmanjaro presenteert iedere 
woensdag en in het weekend een 
mooie portie jeugdfilms. Tijdens 
de schoolvakanties steekt Cinema 
ZED nog een tandje bij en progam-
meren we iedere dag een aanbod 
voor jonge filmfans. Vanaf oktober 
start ZED met een nieuw concept, 
Cinemini: elke eerste zondag van 
de maand bieden we een aller-
eerste filmervaring voor de jong-
ste filmkijkers van 2 tot 4 jaar met 
leuke randactiviteiten. 

Voor de meest recente info, trai-
lers en tickets, verwijzen we je 
graag door naar de website van 
ZED: www.cinemazed.be.
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REGIE Pim Niesten & 

Dick Harrewijn

–

2022

DUUR 1:30

–

D Nederlands

Onze Natuur, De Film

Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om ver-
wonderd te geraken over de wondermooie natuur. Prachtige 
beelden van bekende en minder bekende dieren in onze stre-
ken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, leren je met een 
totaal nieuwe blik kijken naar onze eigen natuur. Kom genieten 
van indrukwekkende roofvogels die hun prooi spectaculair van-
gen, springende eekhoorns, adders, en zelfs een luierende zee-
hond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familie-
film, die iedereen onderdompelt in de prachtige wereld van onze 
natuur. Het is het hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te overleven. 

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 21/9, 25/9, 28/9, 8/10, 16/10, 19/10, 20/11

Vanaf 9 jaar
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De legende van samoerai Henk

Wolfwalkers

Mironins

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 31/8, 4/9, 11/9, 18/9, 24/9

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/9, 10/9, 14/9, 18/9 

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/9, 7/9, 17/9, 25/9

Vanaf 6  jaar

Vanaf 7 jaar

Vanaf 3 jaar

REGIE Mark Koetsier, 

Rob Minkoff, Chris 

Bailey

–

Canada, China, 

Verenigde Staten, 

Verenigd Koninkrijk - 

2022

DUUR 1:37

–

D Nederlands

REGIE Tomm Moore en 

Ross Stewart

–

Frankrijk, Ierland,

Luxemburg, Verenigde 

Staten - 2020

DUUR 1:43

–

D Nederlands

REGIE Mikel Mas, Celia 

Rico Clavellino

–

Spanje - 2020

DUUR 0:44

–

D Geen

De guitige hond Henk droomt van een leven als samoerai in een 
land waar katten de scepter zwaaien. Terwijl alle katten hem wan-
trouwen, neemt Jimbo, ooit een grote samoerai, Henk met veel 
tegenzin onder zijn hoede. Samen gaan ze het gevecht aan om hun 
stad te beschermen tegen de gevreesde generaal. 

De legende van samoerai Henk is losjes gebaseerd op de western-
film Blazing Saddles (1974) van Mel Brooks. Lachen geblazen met 
deze film voor het hele gezin!

Wanneer Robyn met haar vader naar Ierland reist om er op de laat-
ste wolven te jagen, hoort ze verhalen over de mysterieuze ‘wolf-
walkers’. Ze ontmoet Mebh, een heel bijzonder meisje met wilde 
rode haren. Dwalend door het woud, op zoek naar wolven, wordt 
het tweetal steeds verder meegezogen in een wereld vol magie.

De makers van Song of the Sea en The Secret of Kells brengen 
opnieuw een Oscargenomineerde must-see familiefilm naar het 
grote scherm. Een instant klassieker vol magie, fantasy, vriend-
schap en wilde natuurkrachten.

Drie verfdruppels - een gele, rode en blauwe - zijn ontsnapt uit 
een van de schilderijen van de Spaanse kunstenaar Joan Miró. 
Elke avond, als het museum sluit, gaan ze op onderzoek in de 
verschillende kunstwerken. Ze komen oog in oog te staan met 
enkele onvergetelijke figuren en moeten onverwachte obstakels 
en problemen overwinnen. 

De gekke avonturen van deze drie druppeltjes in de kleurrijke 
wereld van kunst en verbeelding werken heel inspirerend op 
jonge kinderen. De compilatie maakt deel uit van een project over 
diverse media (van boeken en games tot televisie en meer) dat 
kinderen artistieke concepten wil aanleren op een speelse, fanta-
sierijke manier.
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Van 2 tot 4 jaar

Cinemini is een voorproefje van echte cinema op maat voor de allerjongste filmkijkers: een 
korte filmvertoning (max. 40 min) met leuke randactiviteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
De deuren zijn geopend vanaf 9u en de film start om 10u. Na de vertoning is er steeds een 
activiteit in thema van de film voorzien tot 11u30. Je kan samen met je gezin genieten zonder 
zorgen: het geluid staat wat stiller, de lampen zijn gedimd, er is een microgolf aanwezig en 
verzorgingskussens liggen binnen handbereik. 

In samenwerking met 30CC en Bazart.

CINEMINI

Pingu

Kortfilmcompilatie

Meneer Papier

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 2/10 om 10u

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/12 om 10u

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 8/1/2023 om 10u

Cinéconcert: 2 ogen, 2 oren
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 6/11 om 10u

Spits je oren, open je ogen en doe mee! Welkom in ons spektakel van kleurrijke vormen, her-
kenbare taferelen, knotsgekke figuren en stunten. Deze interactieve voorstelling op maat van 
de allerkleinsten laat animerende beelden samensmelten met verrassende muziek en geluiden.

Nieuwsgierig, creatief, ondeugend en dapper. Pingu beleeft vele avonturen omringd door zijn 
ouders, zus en beste vriend. Antarctica is nog nooit zo warm en gastvrij geweest!

Van 2 tot 10 december kan je de beste kortfilms van het moment in (avant-)première ontdek-
ken in Cinema ZED! Ook voor de allerjongste filmkijkers is er een kortfilmcompilatie op maat 
samengesteld van de beste kinderkortfilms van de voorbije Kortfilmfestivaledities. 

Meneer Papier knipt zijn eigen wereld: hij knipt een fles water tegen de dorst, of een appel 
tegen de honger, of een hond om mee te gaan wandelen. Maar sommige voorwerpen die hij 
knipt, hebben een eigen willetje. 
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Rintje 2

Felix op zoek naar de schat van M

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 28/9, 5/10, 15/10, 19/10, 23/10, 29/10, 1/11

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 1/10, 9/10, 12/10, 23/10

Vanaf 3 jaar

Vanaf 6 jaar

REGIE Steven De Beul, 

Ben Tesseur

–

België - 2021

DUUR 0:40

–

D Nederlands

REGIE Nicola Lemay

–

Canada - 2021

DUUR 1:21

–

D Nederlands

Rintje, een vrolijke puppy, laat geen kans onbenut om samen 
met zijn hondenvriendjes de wereld te ontdekken. Het koddige 
hondje gaat voor het eerst naar school, hij gaat logeren bij oma 
en … hij krijgt een prik met een ‘hondenvaccin’. 

De compilatie, naar de boeken van Sieb Posthuma, speelt zich 
af in mooie handgemaakte decors en een gezellige, huiselijke 
omgeving. Met de stemmen van Jelle en Clara Cleymans, Jonas 
Geirnaert, Sien Eggers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en Ini Massez.

Twee jaar geleden reisde Felix’ vader naar het Donker Schaduweiland 
op zoek naar een schat, maar hij keerde nooit meer terug. Sindsdien 
is hij vermist. Felix besluit zijn vader op te sporen, maar dat kan hij 
niet zonder hulp: hij vraagt aan de gepensioneerde en humeurige  
visser Old Tom om met hem naar het eiland te varen. Ook Felix’ blaf-
fende kat Boeffie en Toms eenbenige papegaai Squawk vergezellen 
hen tijdens de queeste over de woeste wateren. Lukt het Felix om 
zijn vader te vinden? En weten ze ook de geheime schat te vinden?

Felix, op zoek naar de schat van M is een originele en charmante 
animatiefilm met vrolijke, kleurrijke animaties en een oog voor 
detail voor de planten- en dierenwereld en het landschap van 
Quebec. Felix is een innemende jonge held waarmee kinderen 
zich zonder al te veel moeite kunnen identificeren. 
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Nelly Rapp - monsteragent
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 2/10 (in avant-première), 5/10, 12/10, 16/10, 22/10, 26/10, 30/10

Vanaf 7 jaar

REGIE Amanda 

Adolfsson

–

Zweden - 2020

DUUR 1:33

–

D Nederlands

Deze herfstvakantie gaat Nelly logeren bij haar oom Hannibal, 
die alles behalve een gewoon leven leidt. Hij is namelijk een 
monsteragent en moet ervoor zorgen dat alle geesten en mon-
sters blijven waar ze thuishoren. Maar waarom zit er een vampier 
in de kelder? Nelly is dol op alles wat eng en griezelig is en ze wil 
haar oom graag een handje helpen.

Nelly Rapp  was genomineerd voor Generation Kplus competitie 
op het filmfestival van Berlijn (2021). Griezel en gniffel mee met 
deze fantasierijke hommage aan klassieke monsterfilms.
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Vanaf 6 jaar

In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt 
filmjournalist en The Original Soundtrack-auteur Robin Broos telkens 
een Disney Pixar-film. Elke maand staat er één Pixar-film in the picture 
en zal Robin deze op een speelse manier (en op kindermaat) inleiden. 
De Pixar-films zullen in Vlaamse versie worden vertoond.

Pixar-reeks Robin Broos

11/9 om 15u • DUUR 1:32

20/11 om 15u • DUUR 1:55

9/10 om 15u • DUUR 1:55

18/12 om 15u • DUUR 1:36



9

Stap maar op mijn bezemsteel 
en andere verhaaltjes
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 26/10, 30/10, 1/11, 3/11, 5/11, 6/11, 12/11, 3/12, 4/12, 7/12, 10/12

Vanaf 5 jaar

REGIE Jan Lachauer, 

Max Lang

–

België, Duitsland, 

Nederland - 2022

DUUR 1:00

–

D Nederlands

Ook al is het soms krap, de lieve heks probeert altijd wel een 
plaatsje op haar bezem te vinden voor toevallige passagiers. 
Haar norse kat vindt dat niet zo leuk en zeg nu zelf, vijf is toch veel 
te veel voor één bezemsteel?!

Stap Maar Op Mijn Bezemsteel, de verfilming van het gelijknamige boek 
van Julia Donaldson is ondertussen 10 jaar oud maar heeft nog niets van 
zijn charme verloren. Het magische verhaal van de lieve heks met het 
grote hart is een klassieker die je moet gezien hebben! De hoofdfilm 
wordt aangevuld met vier gloednieuwe kortfilms over vriendschap.

Stap Maar op Mijn Bezemsteel wordt voorafgegaan door vier 
kleine films over grote vrienden:
Luce en de Rots Britt Raes • België • 2022 • 13 min
Muziek in de kruinen Filip Diviak • Tsjechië • 2020 • 14 min
Ik Ben Niet Bang! Marita Mayer • Duitsland • 2022 • 7 min
INK Erik Verkerk & Joost van den Bosch • Nederland • 2020 • 2 min
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Halloween special

De Kleine Heks

De Gebroeders Schimm

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 31/10

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 31/10

Vanaf 6 jaar

Vanaf 9 jaar

REGIE Mike Schaerer

–

Zwitserland, Duitsland

2018

DUUR 1:43

–

MET Karoline Herfurth, 

Axel Prahl, Luis Vorbach 

e.a.

–

D Nederlands

REGIE Andrew Van 

Ostade, Michael Van 

Ostade

–

België - 2021

DUUR 1:45

–

MET Michael Van 

Ostade, Andrew Van 

Ostade, Eva Luna Van 

Hijfte, Tine Embrechts, 

e.a.

–

D Nederlands

De Kleine Heks woont samen met haar raaf Abraxas diep in het 
bos. Ze is pas 127 - wat nog heel jong is voor een heks - en mag 
nog niet naar het grote heksenfeest op de Bloksberg. Maar de 
Kleine Heks wil heel graag dansen met de andere heksen en 
rondjes vliegen op haar bezemsteel, dus ze besluit er stiekem 
heen te gaan.

Het succesvolle kinderboek De Kleine Heks is reeds 60 jaar oud en 
werd in niet minder dan 47 talen vertaald. De makers zijn gelukkig 
erg dicht bij het origineel gebleven en maakten een familiefilm die 
in een vrolijke, gezellige sfeer – bijna ongemerkt – toch thema’s als 
onafhankelijk denken en uitsluiting aankaart.

De Gebroeders Schimm zijn professionele spokenjagers. Waar 
monsters op de loer liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle 
griezels en sluiten ze voorgoed op in de kast, kelder, of onder het 
bed. Maar op een dag brengt het eigenzinnige meisje Lilith hen 
op het spoor van een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel. Samen 
gaan ze het gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan te lijf, het 
monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt.

Een geestige griezelfilm voor de hele familie, geschreven en ver-
tolkt door de broers Michael en Andrew Van Ostade, die jaren-
lang de ritmesectie van de band School is Cool vormden. Met 
De Gebroeders Schimm maakten de creatieve broers een leuke 
jeugdfilm over familie, vriendschap en leren omgaan met het 
kleine, donkere monstertje in ons allemaal.
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Rita & Krokodil

De grote speurtocht naar Kapitein Opa

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 11/11, 13/11, 23/11

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 2/11, 9/11, 13/11, 16/11, 27/11

Vanaf 3 jaar

Vanaf 6 jaar

REGIE Siri Melchior

–

Denemarken - 2018

DUUR 0:40

–

D Nederlands

REGIE Gunhild Enger, 

Rune Spaans

–

Noorwegen - 2022

DUUR 1:16

–

D Nederlands

De vrolijke Rita is vier jaar oud en heeft zoals de meeste vierjarigen 
een eigen willetje. Ze neemt haar beste vriend - de grote honge-
rige, maar wel heel lieve, Krokodil - mee op sleeptouw in haar fanta-
sierijke wereld. Samen beleven ze de leukste en gekste avonturen, 
van kamperen in het bos tot reizen naar de maan!

Deze 40-minuten durende animatiefilm is de perfecte gelegen-
heid om met je peuter en/of kleuter, al dan niet voor de eerste 
keer, naar de cinema te gaan! De film telt acht episodes van telkens 
vijf minuten, waarbij de leefwereld van een vierjarige steeds uit-
stekend in beeld wordt gebracht met veel kleurrijke elementen en 
aansprekende muziek.

Het leven in de tunnel gaat goed voor Anderson & Nielson: ze 
vullen hun dagen met liedjes zingen, jam eten en elkaar plagen. 
Maar op een dag krijgen ze bezoek van een conducteur met de 
boodschap dat tunnels voor treinen zijn, niet voor mensen, dus ze 
moeten onmiddellijk vertrekken. Anderson & Nielson hebben een 
idee: de opa van Nielson, de legendarische Kapitein Opa kan hen 
vast redden! Anderson & Nielson beginnen aan een wild avontuur 
om Kapitein Opa te vinden en hun thuis in de tunnel te redden.

Een maffe, muzikale roadmovie over twee dikke vrienden en een 
das die een groots avontuur aangaan. Met in de hoofdrol het in 
Noorwegen beroemde muzikale duo Knutsen & Ludvigsen. 
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Tijdens de laatste vier dagen van de herfstvakantie 
(3 tot 6 november) palmt Rode Hond, het besmettelijke 
kunstenfestival voor families, de hele stad in. Cinema 
ZED blaft vrolijk mee en toont de beste jeugdfilms op 
het grote scherm. Een programma boordevol avant-pre-
mières, vrolijke kortfilms, spannende avonturenfilms, 
handgetekende animatiefilms en veel meer. Tijdens 
Rode Hond valt er trouwens heel wat te beleven in ZED! 
Wat dacht je van een filmontbijt, bewegende tekenin-
gen met Augmented Reality, of een stadswandeling 
door Leuven voor de film?

Ticketverkoop Rode Hond start woe 28/09.

RODE HOND 2022

AVANT- 
PREMIÉRE

AVANT- 
PREMIÉRE

AVANT- 
PREMIÉRE
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Filmontbijt

Knutselworkshop toveren

Zondag 6/11 vanaf 9u - Combiticket film + ontbijt: € 16

Zaterdag 5/11 om 16u-17u - € 5 - Combiticket film + workshop: € 13

Zondag 6/11 kan je voor de vertoning van Yuku en de bloem van 
de Himalaya en Cinéconcert: 2 Ogen, 2 Oren komen genieten 
van een heerlijk ontbijt vanaf 9u in Het Strand boven de cinema. 
Je koopt dan een ticket met extra filmontbijt. Je kan dit ontbijt 
bestellen tot en met woensdag 2/11, via de website of aan de tic-
ketbalie van Cinema ZED-Vesalius.

Waan je een echte heks of tovenaar in deze fantasierijke knutselworkshop. Volledig in thema van Stap maar op 
mijn bezemsteel en andere verhaaltjes, steek je zelf de handen uit de mouwen. Onder begeleiding knutsel zelf 
je na de film een eigen magische creatie. Voor kinderen tussen 5 en 8 jaar.

Cinéconcert: 2 Ogen, 2 Oren

Cinéconcert

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 6/11 om 10u

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/11 om 15u

Van 2 tot 4 jaar

Van 5 tot 8 jaar

Vanaf 5 jaar

Spits je oren, open je ogen en doe mee! Welkom in ons spektakel van 
kleurrijke vormen, herkenbare taferelen, knotsgekke figuren en stunten. 
Deze interactieve voorstelling op maat van de allerkleinsten laat anime-
rende beelden samensmelten met verrassende muziek en geluiden.

Een subtiele combinatie van live muziek en “bruitage” (Foley). Een magische 
klank en beeld ervaring voor kinderen van leeftheid en/of geest! 

Deze vertoning is in het kader van Cinemini, zie pagina 5 voor meer info.

In samenwerking met Filem’on.

Filmanjaro opent feestelijk het Rode Hond festival. Kom met je gezin 
genieten van een reeks animatiekortfilms die worden begeleid met 
live muziek. Verwacht je aan een veelzijdig en origineel filmconcert 
voor alle leeftijden.

In samenwerking met Filem’on.



Stadswandeling Wereldoorlogen in Leuven
4/11 om 13u30 & 15u30 When Hitler Stole Pink Rabbit, 5/11 om 13u30 & 15u30 Op de vlucht

When Hitler Stole Pink Rabbit en Op de vlucht spelen zich allebei af tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Ook Leuven heeft deze oorlog intens 
beleefd. Samen met de gidsen van Leuven InsideOut ontdek je tijdens 
een tocht van ongeveer 1 uur eerst zelf het Leuven tijdens de twee 
Wereldoorlogen. Na de wandeling heb je even tijd om iets te drinken 
en dan duik je de filmzaal in voor de filmvertoning. Deze begeleide 
stadswandeling werd speciaal voor Rode Hond ontwikkeld voor fami-
lies met kinderen vanaf 8 jaar.

IInn    ideidess
LLEUVENEUVEN

OOutut

5/11 om 15u304/11 om 15u30 Vanaf 10 jaar Vanaf 8 jaar
DUUR 1:30DUUR 1:59 - D Duits - OT Nederlands

14

Augmented Reality Doorlopend 

Tijdens het Rode Hond festival kan je de Augmented 
Reality-expo Glad that I came, not sorry to depart van 
Azam Masoumzadeh komen bewonderen in de foyer van 
Cinema ZED-Vesalius. Je kan de illustraties via een app op 
je GSM of via een iPad (te verkrijgen bij de ticketbalie tij-
dens de openingsuren) tot leven laten komen. 
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Yuku en de bloem van de Himalaya

Birta

Sinterklaas en Koning Kabberdas

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/11, 6/11, 9/11, 11/11, 19/11, 23/11

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/11, 5/11 (in avant-première) , 16/11, 26/11, 30/11

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 27/11, 30/11

Vanaf 5 jaar

Vanaf 9 jaar

Vanaf 5 jaar

REGIE Rémi Durin en 

Arnaud Demuynck

–

2022

DUUR 1:05

–

D Nederlands

REGIE Bragi Thor 

Hinriksson

–

IJsland - 2021

DUUR 1:25

–

D Nederlands

–

OT Nederlands

REGIE Stijn Coninx

–

België - 2021

DUUR 1:27

–

MET Wim Opbrouck, 

Bruno Vanden Broecke, 

Pieter Embrechts, Els 

Dottermans, e.a.

–

D Nederlands

Muisje Yuku is de oudste telg van een groot muizengezin. Haar 
taak is om de voedselvoorraad te bewaken, maar liever dan dat 
luistert ze naar de wonderlijke verhalen van haar oma. Maar dan 
nadert het einde van oma’s leven. Ze vraagt aan Yuku om haar op 
te volgen als verhalenvertelster en daarvoor moet Yuku op zoek 
gaan naar een nieuwe, eeuwig lichtgevende Himalayabloem. Ze 
vertrekt op een muzikale, avontuurlijke zoektocht.

Yuku en bloem van de Himalaya is de eerste langspeelfilm van de 
Belgische regisseur Arnaud Demuynck. Hij maakte reeds verschil-
lende kortfilms en is gespecialiseerd in animatiefilms voor een zeer 
jong publiek waarbij hij rekening houdt met de aandachtsspanne 
en het gevoel voor herhaling en muziek van zijn kijkers.

Hoewel Birta’s moeder hard werkt, kan het gezin met moeite de 
eindjes aan elkaar knopen. Birta maakt ze zich zorgen, want haar 
favoriete feest, Kerstmis, lijkt in het gedrang te komen. Daarom 
bedenkt Birta allerlei  manieren om zelf geld in het laatje te bren-
gen en haar familie te helpen. Maar hoe pak je dat aan op je elfde?

De Ijslandse cineast Bragi Thor Hinriksson maakte al heel wat jeugd-
films die in Ijsland alle records braken. Met Birta maakte hij een hart-
verwarmende film rond armoede, een thema dat niet zo vaak aan 
bod komt in jeugdfilms. Een  film met een reuzegroot hart, die aan-
toont dat het leven ingewikkeld kan zijn als je nog maar 11 bent, maar 
ook dat familie, vriendschap en hoop het belangrijkste ter wereld is.

Riko Tik werd vroeger gepest en is dit nog steeds niet vergeten. 
Als wraak wil hij nu alle kinderen terugpesten. Hij vervalst het 
boek van de Sint waardoor het lijkt alsof alle kinderen stout zijn. 
Vermomd als Koning Kabberdas gaat hij naar het huis van de Sint 
om de heilige man met dat foute boek op te zadelen. 

Hugo Matthysen is al jarenlang een persoonlijke vriend van 
Sinterklaas en weet als geen ander de goedheilig man als een 
mens van vlees en bloed te beschrijven. Voor deze film werkte hij 
samen met regisseur Stijn Coninx (Marina, Daens). Een heerlijke 
familiefilm in de allerbeste traditie van de Dag Sinterklaas-reeks.

Doorlopend 
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REGIE Pim Niesten & 

Dick Harrewijn

–

2022

DUUR 1:30

–

D Nederlands

Onze Natuur, De Film

Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om verwon-
derd te geraken over de wondermooie natuur. Prachtige beelden 
van bekende en minder bekende dieren in onze streken, van het 
Zwin tot diep in de Ardennen, leren je met een totaal nieuwe blik 
kijken naar onze eigen natuur. Kom genieten van indrukwekkende 
roofvogels die hun prooi spectaculair vangen, springende eek-
hoorns, adders, en zelfs een luierende zeehond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familie-
film, die iedereen onderdompelt in de prachtige wereld van onze 
natuur. Het is het hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te overleven. 

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 20/11 om 14u30

Vanaf 9 jaar

Hallo wereld!
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 20/11 om 11u

Vanaf 5 jaar

REGIE Eric Serre

–

Frankrijk - 2020

DUUR 1:01

–

D Nederlands

Wie ben ik? Heb ik pootjes? Hoe leer ik ademen? En oh ja … wat ik eet 
ik eigenlijk graag? Heel wat verschillende dieren worden geboren, 
leven en overleven langs de rivier. De ransuil vliegt op en leeft vooral 
‘s nachts. De watervogel maakt zich onzichtbaar, doet de zeewier-
dans en vangt zo een vis. De ijsvogel zoekt naar een plekje in de zon. 
Ontdek wie de oeverbouwer is en maak kennis met een gigantische 
snoek, die op zoek gaat naar groot avontuur. En dan zijn er nog de 
moerasschildpad, de bosvleermuis en de vuursalamander...

In dit prachtig vormgegeven en fantasierijke debuut ontwaakt een 
levendige biotoop van papier-maché en stop-motionanimatie. 
Samen met de dieren ontdekken kinderen stap voor stap de won-
derlijke, kleurrijke wereld die de natuur te bieden heeft.

Zondag 20 november is de 11de editie van Kunstendag voor Kinderen, dé cultuurhoogdag op 
maat van gezinnen. Voor de eerste keer doet Filmanjaro ook mee aan deze dag met twee films 
aangepast aan het thema van dit jaar: natuur en natuurtalenten.

Kunstendag voor kinderen
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Vier kortfilmprogramma’s voor kinderen

Cinemini: Kortfilmcompilatie

Taartfeestje

Workshop Stop Motion

 Zondag 4 december is er naar jaarlijkse gewoonte een taartfeestje in het 
festivalcafé in de foyer van Cinema ZED-Vesalius. Dan kan je je jeugdfilm-
ticket van die dag inruilen voor een lekker stuk taart.

Zondag 4 /12 

De grenzeloze creativiteit van de filmwereld samengebald in films van korte duur: kortfilms 
en kinderen lijken wel voor elkaar gemaakt! Films in allerlei stijlen en uit alle uithoeken van 
de wereld handig gepresenteerd in blokjes aangepast aan een leeftijdsgroep.

3/12, 4/12, 7/12 & 10/12

Meer info vind je op p.5.

Zondag 4 /12 - 10u

Droom je ervan om zelf een echte animatiefilm te maken? In deze leuke 
workshop ga je in kleine groepjes aan de slag: we bedenken een leuk ver-
haaltje, knutselen een decor en brengen alles tot leven voor de camera.

Zondag 4 /12 - 10u - 16u - 8 tot 12 jaar - € 25

De 28ste editie van het Kortfilmfestival Leuven gaat door van 
2/12 tot 10/12 in Cinema ZED-Vesalius. Het programmatieteam  
van het Kortfilmfestival bezocht de verste uithoeken van de 
wereld, beklom de hoogste bergen, doorzwom de diepste oce-
anen en kwam terug met vier programma’s met de beste kort-
films voor kinderen. 
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Vrolijke vakantie en andere verhalen
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/12, 4/12, 10/12, 17/12, 24/12, 30/12

Vanaf 7 jaar

REGIE Verschillende 

regisseurs

–

België, Frankrijk, 

Noorwegen, Spanje - 

2022

DUUR 1:12

–

D Nederlands

Het is grote vakantie. Maar die duurt wel erg lang en Cowboy en 
Indiaan vervelen zich een beetje. Tot ze een oude film over pira-
ten zien die hen op ideeën brengt. Ze besluiten een boot te bou-
wen en op avontuur te gaan. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals 
verwacht. De eerste bouwpoging is een ramp. Gelukkig kunnen 
ze de hulp van hun dierenvrienden inschakelen. 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier en Vincent Patar 
startte in 2001 met de hilarische stop-motion animatiereeks Panique 
au Village waarin een de speelgoedfiguurtjes van een paard, een 
cowboy en een indiaan de hoofdrollen vertolken. In 2009 ver-
scheen er een eerste langspeelfilm en na lang wachten is er nu ein-
delijk een vervolgfilm, die wordt aangevuld met drie kortfilms.
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Moonbound
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 (in avant-première), 11/12, 14/12, 26/12, 29/12, 1/1

Vanaf 6 jaar

REGIE Ali Samadi Ahadi

–

Duitsland - 2022

DUUR 1:25

–

D Nederlands

Wanneer Peter op een magische reis gaat om zijn zusje Anne 
te redden, moet hij naar mysterieus gebied reizen: de maan! 
Anne werd hierheen ontvoerd toen ze de meikever Meneer 
Zoemerman probeerde te helpen bij het zoeken naar zijn vrouw. 
Peter en zijn vriendjes doen mee aan een wilde race langs de 
Melkweg tegen de vijf natuurgeesten. Zal het lukken Anne te 
bevrijden voordat de zon weer opkomt? 

Deze tedere animatiefilm is gebaseerd op het welbekende Duitse 
sprookje Peterchens Mondfahrt van 1915. De film geeft een instant Peter 
Pan-gevoel, maar deze keer reizen de kinderen af naar de maan in plaats 
van Nooitgedachtland. Een gezellige film voor het hele gezin!

Ernest en Celestine 2
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 14/12, 24/12, 27/12, 28/12, 31/12, 1/1, 3/1

Vanaf 4 jaar

REGIE Jean-Christophe 

Roger & Julien Chheng

–

België, Frankrijk, 

Luxemburg - 2022

DUUR 1:19

–

D Nederlands

De dikke vrienden Ernest en Celestine trekken samen naar het 
land van Ernest in de hoop er zijn kostbare viool te laten repare-
ren. Tot hun verbazing ontdekken ze dat muziek er al enkele jaren 
verboden is. Voor onze twee helden is het ondenkbaar om zon-
der muziek te leven. Ze proberen dit onrecht te herstellen om zo 
weer vreugde en muziek in het berenland te brengen.

Voor de derde keer mogen we een avontuur van het onafscheidelijke 
duo volgen. Deze tweedimensionale cartoon is geïnspireerd op de 
gelijknamige kinderboekenserie die van 1981 tot 2000 werd uitgege-
ven door de Belgische auteur en illustrator Gabrielle Vincent.
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Pingu 

A Christmas Tale

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 18/12, 26/12, 29/12

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 21/12, 25/12, 27/12

Vanaf 2 jaar

Vanaf 8 jaar

REGIE Nick Herbert

–

Verenigd Koninkrijk, 

Zwitserland - 2006

DUUR 0:40

–

D Geen

REGIE Hannes Holm

–

2021

DUUR 1:40

–

D Zweeds

–

OT Nederlands

Nieuwsgierig, creatief, ondeugend en dapper. Pingu beleeft 
vele avonturen omringd door zijn ouders, zus en beste vriend. 
Antarctica is nog nooit zo warm en gastvrij geweest!

Pingu is een van oorsprong Zwitsers-Britse klei-animatieserie. De 
originele serie liep van 1990 tot 2000, gevolgd door een ver-
nieuwde serie die liep van 2003 tot 2006. De series werden een 
internationaal succes, mede door de geïmproviseerde pinguïn-
taal die ervoor zorgde dat de kortfilmpjes wereldwijd toegankelijk 
waren voor kinderen. Op en top nostalgie voor de ouders en op 
en top plezier voor jong én oud!

De veertienjarige Karl-Bertil is voorbestemd om in de voetsporen 
te treden van zijn vader en directeur te worden van een succesvol 
warenhuis. Maar wanneer hij Vera en haar zusje leert kennen, twee 
meisjes die in een weeshuis wonen, verandert zijn leven drastisch. 
Als een echte Robin Hood besluit hij tijdens zijn werkuren bij de 
post kerstgeschenkjes te stelen van welgestelde gezinnen om uit 
te delen aan arme kinderen in Stockholm.

De film is gebaseerd op het verhaal Sagan om Karl-Bertil Jonssons 
julafton uit 1964 van de Zweedse schrijver Tage Danielsson. Alle 
Zweden zijn zeer bekend met de animatiefilm van dit verhaal 
omdat het The Sound of Music is van bij ons: ieder jaar op kerst-
avond kruipt iedereen voor de buis voor de Robin Hood-achtige 
held. In Zweden wordt dit verhaal gezien als een nationale schat.
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Icarus
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/11 (in avant-première), 28/12, 2/1, 3/1, 5/1

Vanaf  7 jaar

REGIE Carlo Vogele

–

België, Frankrijk, 

Luxemburg - 2022

DUUR 1:12

–

D Nederlands

Het leven van Icarus, zoon van de beroemde uitvinder Daedalus, 
staat helemaal op z’n kop wanneer hij op een dag een mysteri-
euze jongen met een stierenkop ontdekt, die verborgen leeft in 
het koninklijk paleis. Een geheime vriendschap verbindt de twee 
jongens. Tot koning Minos het “monster” opsluit in het labyrint 
dat door Daedalus werd gebouwd.

De twee eeuwenoude Griekse mythes over de Minotaurus en 
Icarus worden met elkaar verbonden in dit wervelende avontuur 
over een heel bijzondere vriendschap.

Strange World
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 21/12, 30/12, 31/12, 2/1, 4/1, 6/1

Vanaf 6 jaar

REGIE Don Hall

–

Verenigde Staten - 2022

DUUR 1:30

–

D Nederlands

Ga mee op reis door een mysterieus landschap waar gevaar op 
de loer ligt. De legendarische Clades, een familie van ontdek-
kingsreizigers, dreigt hun laatste en veruit belangrijkste missie te 
doen mislukken door hun meningsverschillen.

Strange World is de nieuwste Walt Disneyfilm, van de makers van 
Frozen en Encanto. De film is geregisseerd door Don Hall (Big Hero 
6, Raya and the Last Dragon) en Qui Nguyen (Raya and the Last 
Dragon). Een prachtige animatiefilm van de beste animatiemakers 
van de wereld, een must-see op het grote scherm!
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Haal de beste KINDERFILMS in huis

WWW.DALTON.BE     

DE BESTE KINDER - &
JONGERENFILMS

+ DE STRAFSTE DOCUMENTAIRES,

KORTFILMS & WERELDCINEMA

BEKIJK ONLINE
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Kom met je kinderen voor of na de film 
naar Het Strand boven de cinema 

Elke schoolvakantie 
kan je voor en/of na 
de f ilm genieten van 
een snack en drankje 
o p  k i n d e r m a a t  i n 
het Strand boven de 
cinema!

Filmkamp met Ward en Pol in de paasvakantie
Van 3 tot 7 april 2023, telkens van 9u tot 16u30. Vanaf 13 jaar

Een week lang alle kneepje van het filmvak leren? Het kan op Filmkamp! Met 15 jongeren (13- 18 jaar) werken we samen 
aan de remake van een bekende film, deze keer aan de beurt: The Matrix. Het uitschrijven van het scenario, bedienen 
van de camera’s en de geluidsset, acteren, regisseren en monteren ... Elke dag krijg je een andere rol in de filmploeg. 
Op de laatste dag zijn alle vrienden en familie van harte welkom op de exclusieve première in een echte cinemazaal! 

Wil je graag met de jeugdbeweging of -werking in groep naar de film komen? Dat kan! Stuur dan een 
mailtje naar evelien@cinemazed.be voor meer info en tarieven.
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De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens

Pelle de Politiewagen

Pim & Pom: Het Grote Avontuur

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/1, 7/1

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 6/1, 8/1

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 5/1, 7/1

Vanaf 6  jaar

Vanaf 5 jaar

Vanaf 3 jaar

REGIE Joel Crawford en 

Januel Mercado

–

Verenigde Staten - 2022

DUUR 1:40

–

D Nederlands

REGIE Rasmus A. 

Sivertsen

–

Noorwegen - 2010

DUUR 1:12

–

D Nederlands

REGIE Gioia Smid

–

2014

DUUR 1:10

–

D Nederlands

De beruchte Gelaarsde Kat blijkt acht van zijn negen levens te hebben 
verspeeld. Om die levens terug te krijgen, begint hij aan zijn groot-
ste avontuur tot nu toe: een legendarische reis door het Zwarte Woud 
om de mythische Wensster te vinden. Maar het avontuur verloopt niet 
zonder slag of stoot… 

De eerste verschijning van De Gelaarsde Kat, gebaseerd op het gelijk-
namige sprookje, was in 2014, in Shrek 2. Het personage werd meteen 
populair waardoor de stoere kat met hoed en zwaard een eigen film 
kreeg in 2011. Ruim tien jaar later volgt de sequel: een leuke actiefilm met 
een aaibaar kantje. Plezier verzekerd voor het hele gezin!

Bij een zware storm wordt Pelle, het schattigste politiewagentje 
van de stad, getroffen door een krachtige stroomstoot. Iedereen 
vreest dat het afgelopen is met Pelle ... tot er een mirakel gebeurt.

Pelle de Politiewagen is de Noorse Herbie: een dappere Volkswagen 
Kever die allerlei avonturen beleeft in een klein dorpje in Noorwegen. 
Al sinds de vroege jaren ‘80 houdt Pelle de Noorse kinderen in de 
ban, met boekjes, films en tv-series. Personages met een hoge aai-
baarheidsfactor strijden voor het behoud van het milieu. Absolute 
aanrader!

De twee katten Pim en Pom wonen samen bij hun baasje de 
Vrouw. Als de nichtjes Treesje en Sjaantje op bezoek komen, 
nemen ze de poezen mee naar het park voor een picknick. Zij 
willen dolgraag de katten zelf houden en bedenken daarvoor 
stiekem een plan. Wanneer Pim en Pom proberen te ontsnappen 
aan de nichtjes, verdwalen ze. Gaat het Pim en Pom lukken om 
samen hun baasje terug te vinden?

Tekenares Fiep Westendorp - wereldberoemd  door haar tekeningen 
van Jip en Janneke - maakte vanaf 1958 illustraties bij de verhaaltjes die 
Mies Bouhuys schreef over haar eigen katten Pim en Pom. Die verhaal-
tjes verschenen 10 jaar lang in de Nederlandse krant Het Parool. Nadien 
volgde een boek, een televisieserie en in 2014 deze langspeelfilm.



Wil je graag met de hele klas naar de cinema? Zou je eens een 
filmfestival willen bezoeken? Of vertoon je liever een (kort)film 
of documentaire in de klas? 

Met Filmklap kan het allemaal!

Meer weten? 
www.filmklap.be

Film in de klas
Filmklap presenteert een uitgebreid aanbod kortfilms 
en documentaires die je met je leerlingen online in de 
klas of bij je lokale vertoner (cinema of cultuurcen-
trum) kan bekijken. Voor heel wat documentaires en 
kortfilms is een gratis lesmap voorhanden die je via 
ons kan verkrijgen bij de filmreservatie. 

Kom met je klas naar Cinema ZED
Hoe?

Via School met cultuur
• Filmvertoningen op vooraf geplande tijdstippen

• Divers aanbod met thematische filmdagen

• Inschrijven met grote of kleine groep 

• Reserveren? www.schoolmetcultuur.be

Of u vraagt, wij draaien
• Film en datum naar keuze

• Wij regelen alles!

• Min. 50, max. 215 leerlingen

• Tips of inspiratie nodig? Contacteer ons voor suggesties 

of blader eens door onze online schoolfilmcatalogus.

Schoolvertoning boeken? Mail naar evelien@cinemazed.be
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Zaterdag 1/10
14u30 Felix op zoek naar de schat van M
 
Zondag 2/10
10u00  Cinemini: Pingu 
15u00 Nelly Rapp

Woensdag 5/10
15u00 Rintje 2
14u30 Nelly Rapp
 
Zaterdag 8/10
15u00 Onze Natuur, De Film

Zondag 9/10
11u00 Felix op zoek naar de schat van M 
15u00 Finding Nemo 

Woensdag 12/10
14u30 Felix op zoek naar de schat van M 
15u00 Nelly Rapp

Zaterdag 15/10
15u00 Rintje 2

Zondag 16/10
11u00 Onze Natuur, De Film
15u00 Nelly Rapp

Woensdag 19/10
14u30 Rintje 2
15u00 Onze Natuur, De Film

Zaterdag 22/10
15u00 Nelly Rapp

Zondag 23/10
11u00 Rintje 2
15u00 Felix op zoek naar de schat van M

Woensdag 26/10
14u30 Nelly Rapp
15u00 Stap maar op mijn bezemsteel ...

Zaterdag 29/10
14u30 Rintje 2

Zondag 30/10
11u00 Stap maar op mijn bezemsteel ...
15u00 Nelly Rapp

Maandag 31/10
14u30 De gebroeders Schimm
15u00 De Kleine Heks

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Woensdag 31/8
14u30  De legende van Samoerai Henk

Zaterdag 3/9
14u30  Wolfwalkers

Zondag 4/9
10u30  Mironins
15u00  De legende van Samoerai Henk

Woensdag 7/9
15u00 Mironins

Zaterdag 10/9
15u00 Wolfwalkers

Zondag 11/9
11u00 De legende van Samoerai Henk
15u00 Monsters en co. 

Woensdag 14/9
14u30 Wolfwalkers

Zaterdag 17/9
14u30 Mironins

Zondag 18/9
11u00 Wolfwalkers
15u00 De legende van Samoerai Henk

Woensdag 21/9
15u00 Onze Natuur, De Film

Zaterdag 24/9
15u00 De legende van Samoerai Henk

Zondag 25/9
11u00 Mironins
15u00 Onze Natuur, De Film

Woensdag 28/9
14u30 Onze Natuur, De Film
15u00 Rintje 2
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Programmaschema najaar 2022

Dinsdag 1/11
14u30  Rintje 2 
15u00  Stap maar op mijn bezemsteel ...

Woensdag 2/11
14u30 Rita & Krokodil
15u00 De speurtocht naar Kapitein Opa

Donderdag 3/11
10u30 Stap maar op mijn bezemsteel ... 
11u00 Moonbound
14u30 Rita & Krokodil
15u00 Cinéconcert
16u00 Birta

Vrijdag 4/11
10u30 Yuku en de bloem van de 

Himalaya
11u00 Rita & Krokodil
13u30 Stadswandeling
14u30 Icarus
15u30 When Hitler Stole Pink Rabbit 
16u30 Moonbound 

Zaterdag 5/11
10u30 Birta
11u00 Moonbound
13u30 Stadswandeling
14u30 Stap maar op mijn bezemsteel ... 
15u30 Op de vlucht 
16u00 Knutselworkshop toveren
16u00 Rita & Krokodil 

Zondag 6/11
9u00 Filmontbijt
10u00 Cinemini: cinéconcert 
 “2 Ogen, 2 Oren”
11u00 Yuku en de bloem van de 

Himalaya
14u30 Moonbound
15u00 Stap maar op mijn bezemsteel ...

Woensdag 9/11
14u30 De speurtocht naar Kapitein Opa 
15u00 Yuku en de bloem van de 

Himalaya

Vrijdag 11/11
11u00 Rita & Krokodil
15u00 Yuku en de bloem van de 

Himalaya

Zaterdag 12/11
14u30 Stap maar op mijn bezemsteel ...
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DECEMBER

JANUARI

Zaterdag 3/12
11u15 Kortfilms voor kinderen 
 vanaf 3 jaar
14u00 Vrolijke vakantie en andere 

verhalen
15u15 Stap maar op mijn bezemsteel ...

Zondag 4/12  
10u00 Cinemini: Kortfilms voor 

kinderen vanaf 2 jaar
14u00 Vrolijke vakantie en andere 

verhalen
14u30 Stap maar op mijn bezemsteel ...
15u15 Kortfilms voor kinderen vanaf 

3 jaar

Zondag 1/1
14u30 Moonbound
15u00 Ernest en Celestine 2

Maandag 2/1
10u30 Icarus
14u30 Strange World

Dinsdag 3/1
11u00 Ernest en Celestine 2
15u00 Icarus

Woensdag 4/1
10u30 De Gelaarsde Kat 2: 
 de laatste wens
14u30 Strange World

Donderdag 5/1
11u00 Pim en Pom
15u00 Icarus

Vrijdag 6/1
10u30 Pelle de politiewagen
14u30 Strange World

Zaterdag 7/1
11u 00 Pim en Pom
15u00 De Gelaarsde Kat 2: 
 de laatste wens

Zondag 8/1
10u00 Cinemini: Meneer Papier
14u30 Pelle de politiewagen

Zaterdag 31/12 
10u30 Ernest en Celestine 2
14u30 Strange World

Woensdag 7/12
14u30 Stap maar op mijn bezemsteel ...
15u30 Kortfilms voor kinderen 
 vanaf 3 jaar

Zaterdag 10/12
11u30 Stap maar op mijn bezemsteel ...
13u15 Vrolijke vakantie en andere 

verhalen
13u30 Kortfilms voor kinderen 
 vanaf 3 jaar

Zondag 11/12
15u00 Moonbound

Woensdag 14/12
14u30 Moonbound
15u00 Ernest en Celestine 2

Zaterdag 17/12
14u30 Vrolijke vakantie en andere 

verhalen

Zondag 18/12
11u00 Pingu
15u00 Up 

Woensdag 21/12
14u30 A Christmas Tale
15u00 Strange World

Zaterdag 24/12
10u30 Ernest en Celestine 2
15u00 Vrolijke vakantie en andere 

verhalen

Zondag 25/12
15u00 A Christmas Tale

Maandag 26/12
10u30 Moonbound
14u30 Pingu

Dinsdag 27/12
11u00 A Christmas Tale
15u00 Ernest en Celestine 2

Woensdag 28/12
10u30 Ernest en Celestine 2
14u30 Icarus

Donderdag 29/12
11u00 Pingu
15u00 Moonbound

Vrijdag 30/12
10u30 Strange World
14u30 Vrolijke vakantie en andere ...

Zondag 13/11
11u00 Rita & Krokodil
15u00 De speurtocht naar Kapitein Opa

Woensdag 16/11
14u30 De speurtocht naar Kapitein Opa
15u00 Birta 9

Zaterdag 19/11
15u00 Yuku en de bloem van de 

Himalaya

Zondag 20/11
11u00 Kunstendag voor Kinderen 

Hallo Wereld
14u30 Kunstendag voor Kinderen 

Onze Natuur, De Film
15u00 The Incredibles 

Woensdag 23/11
14u30 Rita & Krokodil
15u00 Yuku en de bloem van de 

Himalaya

Zaterdag 26/11
14u30 Birta

Zondag 27/11
11u00 Sinterklaas en koning Kabberdas
15u00 De speurtocht naar Kapitein Opa

Woensdag 30/11
14u30 Sinterklaas en koning Kabberdas
15u00 Birta
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Cinema ZED - Vesalius, A. Vesaliusstraat 9c, Leuven



www.cinemazed.be/filmanjaro

!  F I L M A N J A R O     

"  C I N E M A Z E D     

$  C I N E M A Z E D

 L O C A T I E  
TICKETPRIJS JEUGDFILMS: € 8

ZES X ZED-KAART: € 48 
(= 6 toegangtickets)

- Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 
- 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

BELANGRIJK!
- Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen. 
- Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden
  door een volwassene. 
- De deuren gaan 10 min. voor de vertoning open.
-Wil je met de jeugdbeweging of -werking in groep naar
  de film komen, neem dan contact op met evelien@fonk.be

ZED-KORTING VOOR PARKING LADEUZE 
Aan de ticketbalie van ZED-Vesalius kan je een parkeer-
ticket voor Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. 
€ 5/3u (ipv € 6.8)  of € 7/4u ( ipv € 9) in Parking Ladeuze. Enkel bij 
aankoop van een filmticket.

 T A R I E V E N  
1. Cinema ZED-Vesalius
 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

 016/679.235, ticket@cinemazed.be

 Grote zaal: 147 plaatsen 

 Kleine zaal: 68 plaatsen

 Eetcafé Het Strand 
Boven de cinema

2. Cinema ZED-STUK 
 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 96 plaatsen
 
       STUKcafé
 Food - drinks - music
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