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De restauratie van Cinema Plaza  
is een realisatie van

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

Cinema Plaza is een initiatief van

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

HET TEAM VAN CINEMA PLAZA
Coördinatie: Lutgart De Beukeleer

Programmatie & communicatie: Philippe Van Leuven
Techniek: Bart Bruyneel 

De medewerkers van het Vrijetijdsloket

BROCHURE
Redactie: Philippe Van Leuven

Grafische vormgeving: Rob Marcelis 

De uitgever heeft getracht de wettelijke rechten van 
de personen die het beeldmateriaal ter beschikking 
hebben gesteld te respecteren. Indien je toch denkt 

aanspraak te hebben, word je verzocht de uitgever te 
contacteren
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Podium 
do 30 sep 10:00 

+13:30
Niet Echt, Wel Waar 
Fernand
1ste t.e.m. 3de SECUNDAIR

p.4

vr 1 okt 10:00

ma 29 nov 13:30 De Binnenkamer  
van Binta
Theater Der Zinnen
4de t.e.m. 6de LAGER 

p.5

di 30 nov 10:00
+13:30

wo 1 dec 10:00

do 16 dec 10:00
+13:30

Concert Magiq 
Esmé Bos & Bart Voet
1ste tot 3de KLEUTER 

p.6

vr 28 jan 10:00
+13:30

Ikiloki
Theater Froe Froe
1ste tot 3de KLEUTER  

p.7

vr 25 feb 13:30 Een Jihad van Liefde 
Rashif El Kaoui  
& Amara Reta
vanaf 4de SECUNDAIR 

p.8

do 21 apr 13:30 De Vrouw die zich 
verslikte in haar 
Ondergoed (en andere 
onwaarschijnlijkheden)
De Maan
1ste t.e.m. 3de LAGER 

p.9

vr 22 apr 10:00
+13:30

Film
ma 25 okt 9:30

 +13:30
Eternal Sunshine  
of the Spotless Mind
3de graad SECUNDAIR

p.10

ma 15 nov 9:30
+ 13:30

Lady Bird 
2de graad SECUNDAIR

p.11

do 9 dec 9:30
+13:30

De Buurtspion
1ste graad LAGER 

p.11

do 24 mrt 9:30
+13:30

Fantastic Mr. Fox
1ste graad SECUNDAIR

p.12

vr 1 apr 9:30
+13:30

Binti
2de graad LAGER

p.12

do 5 mei 9:30
+13:30

Het varken, De Vos  
en De Molen
1ste tot 3de KLEUTER

p.13

ma 30 mei 9:30
+13:30

Wolfwalkers
3de graad LAGER

p.13

Programma voor scholen 2021/2022

  WWW.CINEMA-PLAZA.BE/SCHOLEN

Volg het scholenaanbod online: voorstellingen, lesmappen, krantenartikels ,...
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DONDERDAG 30 SEPTEMBER + VRIJDAG 1 OKTOBER • 1ste t.e.m. 3de SECUNDAIR

NIET ECHT, WEL WAAR 
Fernand
Niet echt, wel waar is een voorstellingvoorstelling. Een 
voorstelling over voorstellingen en alles wat daarbij 
komt kijken. Vier acteurs nemen je mee langs de gehei-
men, codes en afspraken van het theater. Waarom gaat 
het licht uit in het begin? Wat voor verhalen bestaan 
er allemaal? Hoe werkt ‘acteren’? En wat is een goed 
einde?
Niet echt, wel waar is een speelse inleiding tot het me-
dium theater voor de eerste graad van het middelbaar. 

van en met  
Steven Beersmans  
of Tijs Verbrugge,  
Heleen Desmet,  
ram Kelchtermans,  
Sabien Van Moorter,  
Jonas Van Thielen 
Carl von Winckelmann
techniek: Bregt Janssens
productie: 30CC

 
duur: 75 minuten
lesmap: beschikbaar
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MAANDAG 29 + DINSDAG 30 NOVEMBER & WOENSDAG 1 DECEMBER • 4de t.e.m. 6de LAGER

DE BINNENKAMER VAN BINTA 
Theater Der Zinnen
Binta is een stoer en vindingrijk meisje van 9 jaar. Het 
is bezoekuur in het kindertehuis waar ze verblijft. Vol 
ongeduld kijkt ze uit naar de komst van haar mama. 
Terwijl ze wacht, neemt ze je mee in haar geheime 
binnenkamer, in het gezelschap van vriendje Yoeri.

Onder de vleugels van Laika maakt de jonge theater-
maakster Aminata Demba De binnenkamer van Binta. 
Inspiratie putte ze uit gesprekken met kinderen en 
volwassenen die tijdelijk of langdurig van hun ouders 
zijn gescheiden, en met deskundigen die instaan voor 
de opvang in kindertehuizen.
Hanneke Paauwe ging met dit materiaal aan de slag 
en schreef een bitterzoete vertelling over hoe het voelt 
om niet thuis te kunnen wonen en je ouders te moeten 
missen. Samen met muzikant Sam Gysel en in regie 
van Jo Roets speelt Aminata een zintuiglijk verhaal over 
de veerkracht van kinderen in deze complexe wereld. 
Verwacht je aan een wervelende vertelling gekruid met 
humor, muziek en zoete geuren. Decorontwerpers Stu-
dio Kuurjeus ontwierpen een zintuiglijk kabinet waarin 
je je na de voorstelling kan verdiepen in het wel en wee 
dat kinderen en ouders met elkaar delen.

concept, spel en tekst:  
Aminata Demba,  
Hanneke Paauwe 
regie: Jo Roets 
muziek: Sam Gysel
scenografie: Studio Kuurjeus 
kostuums:  
Maartje Van Bourgognie 
lichtontwerp: Rob Van Ertvelde 
dramaturgie: Mieke Versyp
techniek: Rik Van Gysegem, 
Tim van der Linden 
productie: Pieter Smet

duur: 70 minuten
lesmap: beschikbaar 
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DONDERDAG 16 DECEMBER • 1ste tot 3de KLEUTER 

CONCERT MAGIQ 
Esmé Bos & Bart Voet
Een wonderlijke muzikale reis voor kinderen vanaf 2,5 
jaar

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet gaan in ‘con-
cert magiq’ op zoek naar het meeslepende van muziek, 
iets wat peuters zeer intuïtief kunnen beleven, soms 
heel hartstochtelijk en magisch. Bos en Voet brengen 
liedjes in verschillende talen over bijzondere momenten 
in een kleinmensenleven: de eerste keer kijken naar de 
wolken, bij opa en oma logeren, de ogen van de poes die 
in het donker licht geven of het zien van de volle maan 
en de sterren.
 

zang en kleine percussie:  
Esmé Bos
gitaar, toetsen, loopstation  
& zang: Bart Voet
decor en techniek: Geert De Wit
bewegingsadvies: Katja Pire 
kostuums: Lies Maréchal

duur: 40 minuten
lesmap: beschikbaar 

“Er is zoveel te zien en te horen in ‘Wiegelied’. 
Zangeres Esmé Bos zingt met en onder begeleiding 
van Bart Voet lieve, breekbare, geruststellende, 
verrassende, grappige en tot de verbeelding sprekende 
wiegeliedjes in allerlei talen. In de zachtste liedjes is 
Bos op haar best, dan springen je soms zomaar de 
tranen in de ogen van ontroering.”

SARA VAN DER KOOI – THEATERKRANT NL OVER ‘WIEGELIED’
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VRIJDAG 28 JANUARI • 1ste tot 3de KLEUTER

IKILOKI 
Theater Froe Froe
Een woordeloos poppenfeest voor de allerkleinsten

De zwierige blauwe aap speelt met zijn rode bal.
De mooie witte vogel zweeft boven het publiek.
Een floepswit visje en de rode bal versmelten.
Ikiloliki: waarin blauw met rood speelt en wit en rood 
een roze baby wordt. Daar waar de roze baby witte 
vleugeltjes krijgt en een blauwe staart en zal wegvliegen 
met de blauwe aap en de witte vogel.

Patrick Maillard is ‘onbekend’ als de acteur onder De 
Grote Boze Wolf, Kamil van Kaatje Ketnet of in Bumba 
himself.
Hij maakte speciaal voor zijn zoontje Emiel en voor 
iedereen van 2,5 tot 5 jaar een kleine voorstelling.
Met eigengemaakte hummende muziekjes en twinke-
lende melodieën swingen de aap, de baby, de vis en de 
vogel over het podium, meesterlijk gehanteerd in een 
verrassend absurd verhaaltje waarbij ze onze aller-
kleinste toeschouwertjes een zalig theatermomentje 
bezorgen.

duur: 40 minuten
lesmap: beschikbaar 
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VRIJDAG 25 FERUARI • vanaf 4de SECUNDAIR 

EEN JIHAD VAN LIEFDE 
Rashif El Kaoui & Amara Reta
Rashif El Kaoui, Amara 
Reta en Hans Van Cau-
wenberghe maakten een 
theaterstuk op basis van 
het boek Een Jihad van 
Liefde van Mohamed El 
Bachiri (opgetekend door 
David Van Reybrouck).

Mohamed El Bachiri 
verloor zijn vrouw bij de 
aanslagen in Zaventem en 
Maalbeek van 22 maart 
2016. Zij kwam om in de 
aanslag in de Brusselse 
metro. Mohamed El Bachiri 
zelf werkt dan als chauf-
feur in de Brusselse metro. 
Hij praat in het boek over 
zijn jeugd in Molenbeek, 
de liefde voor zijn vrouw 
en zijn leven na de aan-
slagen. Als eerbetoon aan 
zijn vrouw buigt hij het leed dat hem is aangedaan op 
moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap 
van liefde en medemenselijkheid.
De getuigenis van Mohamed El Bachiri raakte heel veel 
mensen en kreeg aandacht in De Afspraak en in De 
Wereld Draait Door met meer dan 200.000 views op 
YouTube. De lezers van Een Jihad van Liefde raakten 
nog meer ontroerd.
De theaterbewerking zal dat niet minder doen. We zien 
Mohamed twijfelen, wroeten, bidden, zoeken. Vanuit
zijn keuken kijkt hij terug, op de gebeurtenissen en op 
zijn leven dat hij weer op het goede spoor probeert te 
krijgen. Ondertussen gaat hij ook in dialoog over zijn 
identiteit. Hoopvol spreekt hij zijn ontwapenende en 
ontroerende boodschap van liefde en verzoening uit. 
Maar met wie praat hij hier de hele voorstelling over?

Een Jihad van Liefde (een uitgave van De Bezige Bij) 
verkocht ondertussen al meer dan 100.000 exemplaren 
en werd vertaald en uitgegeven in het Duits, Engels en 
Frans. 

spel en tekstbewerking:  
Rashif El Kaoui, Amara Reta
regie en tekstbewerking:  
Hans Van Cauwenberghe
decor: Saskia Louwaard,  
Marrigje Poelstra
kostuums:  
Maartje van Bourgognie

Een productie van Rataplan  
in coproductie met  
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis 
Darna en De Roma

duur: 65 minuten
lesmap: beschikbaar
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DONDERDAG 21 + VRIJDAG 22 APRIL • 1ste t.e.m. 3de LAGER 

DE VROUW DIE ZICH VERSLIKTE  
IN HAAR ONDERGOED  
(en andere onwaarschijnlijkheden) 
De Maan
Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Een lege kamer met een gat in de vloer en een omgeval-
len stoel. Wat is hier gebeurd? Een tafel die in twee is 
gezaagd en alle fotokaders zijn omgedraaid. Wat is hier 
gebeurd? Een overgelopen bad en een raam dat open 
staat. Wat is hier gebeurd?
We verdwijnen in miniatuurwereldjes waarin alles 
mogelijk is. Begeleid door een koor van kinderstemmen 
gaan we op ontdekking door deze ruimtes waarin niets 
is wat het lijkt. Door de wereld te verkleinen, vergroot je 
de mogelijkheden.
Deze voorstelling is een speelse uitnodiging om samen 
te kijken naar hoe wij kijken.

De afgelopen jaren creëer-
de en speelde Greet Jacobs 
in verschillende producties 
van De Maan (Uilskuiken 
en Takkeling, Bonte Nacht, 
Raya en Planeet Nivanir). 
Sinds 2020 maakt ze deel 
uit van de artistieke kern 
van het gezelschap, maar 
werkt ze verder ook nog 
met Studio Orka, BRONKS, 
hetpaleis, Ballet Domma-
ge,... Deze productie maakt 
ze samen met Salomé 
Mooij, o.a. gekend voor 
straf beeldend- en figuren-
theater met haar collectief 
Dividu.

van en met: Greet Jacobs,  
Salomé Mooij 
figuren: Katinka Heremans, 
Paul Contryn 
productie: De Maan 

duur: nog niet bekend 
lesmap: beschikbaar 
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MAANDAG 25 OKTOBER • 9:30 + 13:30 
3de graad SECUNDAIR

ETERNAL SUNSHINE 
OF THE SPOTLESS 
MIND
“You can erase someone from your 
mind. Getting them out of your heart 
is another story.”

Joel (Jim Carrey) is er nogal van onder-
steboven dat zijn vriendin Clementine 
(Kate Winslet) al haar herinneringen 
aan hun nogal tumultueuze relatie 
heeft laten wissen. Wanhopig neemt 
hij contact op met de uitvinder van het 
bewuste proces, Dr. Howard Mierzwiak 
(Tom Wilkinson), om zo Clementine 
uit zijn eigen geheugen te laten verwij-
deren. Maar als Joel’s herinneringen 
aan Clementine langzaam beginnen te 
verdwijnen, begint hij zijn liefde voor 
haar opnieuw te ontdekken. Hij pro-
beert uit alle macht het proces, dat zich 

diep in zijn hersenen 
voltrekt, tegen te gaan. 
Terwijl Dr. Mierzwiak en 
zijn crew hem najagen 
door zijn eigen herinne-
ringen, wordt Joel meer 
en meer duidelijk dat hij 
Clementine niet uit zijn 
hoofd wil krijgen.

regie: Charlie Kaufman  
& Michel Gondry  
2004 • 108 min.  
lesmap: niet beschikbaar

Film
NAAR DE FILM MET DE KLAS
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MAANDAG 15 NOVEMBER • 9:30 + 13:30 
2de graad SECUNDAIR

LADY BIRD 
Christine ‘Lady Bird’ McPherson zet 
zich af tegen haar eigenzinnige moe-
der, maar ze lijkt meer op haar dan 
ze denkt. Lady Birds moeder is een 
verpleegster die keihard werkt om te 
zorgen dat er brood op de plank komt 
nadat haar vader zijn baan is kwijt 
geraakt. Lady Bird speelt zich af in 
het Californische Sacramento in 2002 
tegen de achtergrond van een snel 
veranderend economisch klimaat. De 
film werpt een indringende blik op de 
relaties die ons vormen, de idealen die 
ons kenmerken en de schoonheid van 
een plaats die je je thuis mag noemen. 

Het debuut van Greta Gerwig is een 
film vol emoties, met momenten heftig, 
maar even vaak ook grappig en hoopge-
vend. De flair van de Lady Bird (Saoirse 
Ronan) palmt je als kijker meteen 
in. Een film met ijzersterke dialogen, 
een stevig tempo en relevant op heel 
wat vlakken om nadien verder rond te 
discussiëren in de klas over het Ame-
rikaans onderwijssysteem, het hoofd 
moeten bieden aan een economische 
realiteit, gezin en relaties...  

regie: Greta Gerwig • 2017 • 94 min.  
lesmap: beschikbaar

DONDERDAG 9 DECEMBER • 9:30 + 13:30 
1ste graad LAGER

DE BUURTSPION
De tienjarige Agathe-Christine is een 
buitenbeentje én gek op mysteries.  
Ze wil graag privédetective worden. 
Een kantoor heeft ze al: in hun nieuwe 
huis in de stad, tovert ze de kelder 
om tot een klein detectivebureau. 
Daar bijt ze zich vast in haar eerste 
zaak: in de buurtwinkel verdwijnen 
er voortdurend koekjes uit de rekken. 
Haar slungelachtige buurjongen Vincent 
zorgt voor nog meer mysterie. Telkens 
Agathe-Christine (codenaam: AC) hem 
ziet, krijgt ze een raar gevoel in haar 
buik. Dat raadsel is zo mogelijk nog 
moeilijker op te lossen.

Op en top Europese animatiefilm in 
de unieke en elegante stijl van Karla 

von Bengtsons. Met 
een heldin in pure 
film noir-stijl: koppig 
en eigenwijs. Een 
prachtige coming of 
age-animatiefilm voor 
kinderen van alle 
leeftijden.

regie: Karla von Bengtsons 
2017 • 75 min.
lesmap: beschikbaar
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DONDERDAG 24 MAART • 9:30 + 13:30 
1ste graad SECUNDAIR

FANTASTIC MR. FOX
Twaalf jaar lang heeft hij genoten van 
een rustig familieleven, maar nu komt 
het wilde dier in Mr. Fox weer naar 
boven. En hij heeft zijn oude streken als 
stiekeme kippendief nog niet verleerd. 
Jammer genoeg brengt hij niet alleen 
zijn geliefde gezinnetje, maar de hele 
dierengemeenschap in gevaar. Samen 
moeten ze het opnemen tegen de lokale 
grootmachten, de gemene 
boeren Bolus, Bits en 
Biet. Vergelding kan niet 
uitblijven.

Deze stopmotionanima-
tiefilm, gebaseerd op het 
boek van Roald Dahl (De 
fantastische Meneer Vos) 
werd bejubeld om zijn 
droogkomische toon, de 
coole nevenpersonages, de 
onderhoudende plotver-
wikkelingen en het hila-
rische stemmenwerk van 
George Clooney, Meryl 
Streep en Bill Murray. Een 
film om van te smullen!

regie: Wes Anderson  
2009 • 87 min.   
lesmap: beschikbaar

VRIJDAG 1 APRIL • 9:30 + 13:30 
2de graad LAGER

BINTI
De 12-jarige Binti droomt ervan om een 
bekende vlogger te worden zoals haar 
idool Tatyana. Maar wanneer ze op een 
dag met haar papa Jovial moet vluchten 
voor de politie, die hen het land wil uit-
zetten, ontmoet ze Elias. Terwijl Binti 
hem al vloggend helpt met zijn Red de 
Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect 
plan: haar papa moet trouwen met Elias 
z’n mama, zodat ze in het land kunnen 
blijven.

Winnaar Beste Film (door professio-
nele jury) op het JEF festival, winnaar 
Beste Film en eervolle vermelding door 
kinderjury op FIFEM (Internationaal 
Kinderfilmfestival Montréal), winnaar 
Beste Jeugdfilm op de Ensors,  
Openingsfilm Cinekid 2019, winnaar 
Teen Choice award op Filmfestival 
Malta.
Kinderen kunnen al vloggend hun 
dromen waarmaken. Zoals Binti, die het 
recht opeist om te dromen, net zoals 
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haar leeftijdsgenoten. 
Binti is een Vlaamse jeugdfilm van 
Frederike Migom met o.a. Bebel Tshiani 
Baloji (Binti), Mo Bakker (Elias), Joke 
Devynck (mama Elias), Baloji (papa 
Binti), Tatyana Beloy en Aboubakr 
Bensaihi.

regie: Frederike Migom • 2019 • 90 min.
lesmap: beschikbaar

DONDERDAG 5 MEI • 9:30 & 13:30 
1ste tot 3de KLEUTER

HET VARKEN, DE VOS 
EN DE MOLEN
Boven op de berg woont een klein var-
kentje met zijn papa. Rond de bergtop 
zweeft een dreigende zwarte wolk. 
Wanneer papa op pad gaat om die boos-
doener te verjagen, blijft het varkentje 
alleen achter. Hij is nu verantwoordelijk 
voor de molen en eigenlijk voor het hele 
dorp. Dat is veel last op de schouders 
van één kleine big. Maar hij krijgt hulp 
van zijn beste maatje, de vos.

Deze handgetekende animatie sleept 
het jongste publiek mee in een surreële 
wereld. De beelden zijn soms abstract, 
maar de emoties van het vertederende 
biggetje voelen levensecht. De charme 
van de eenvoud.

regie: Erick Oh • 2020 • 50 min.
lesmap: beschikbaar

MAANDAG 30 MEI • 9:30 & 13:30 
3de graad LAGER 

WOLFWALKERS
Wanneer Robyn met haar vader naar 
Ierland reist om er op de laatste wolven 
te jagen, hoort ze verhalen over de 
mysterieuze ‘wolfwalkers’. 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 de Oscargenomineerde 
films Song of the sea en The secret of 
Kells brengen opnieuw een must-see 
familiefilm naar het grote scherm. Een 
instant klassieker vol magie, fantasy, 
vriendschap en wilde natuurkrachten.

regie: Ross Stewart, Tomm Moore  • 2020 • 103 min.  
lesmap: beschikbaar
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PRAKTISCH
TICKETS KOPEN
Je kan tickets kopen vanaf donderdag 20 mei. 
Scholen van buiten Duffel kunnen overige tickets 
bestellen vanaf donderdag 3 juni.
Plaatsen reserveer je via onze website  
www.cinema-plaza.be/scholen. 

RESERVATIE
- Laat ons per ingeschreven klas de (voorlopige) 

leerlingenaantallen weten en het aantal begelei-
ders/leerkrachten. We houden graag rekening met 
rolstoelgebruikers, slechthorenden (ringleiding) of 
slechtzienden. 

- Geef enkel de data door waarop je klassen kunnen. 
Op die manier kunnen wij de puzzel gemakkelijker 
leggen. Kan je klas kiezen uit enkele voorstellingen? 
Geef dan een eerste en tweede keuze. 

- Na je aanvraag ontvang je van ons een bevestiging 
nadat de administratie de aanvragen chronologisch 
verwerkte met de juiste data. Dan is je reservatie 
definitief. Controleer zo snel mogelijk de datum, 
uur, prijs en het aantal leerlingen. 

- Eind september koppelen we terug met lesmappen 
en de definitieve leerlingenaantallen.

PRIJS
Scholen bezoeken Cinema Plaza aan een voordelig 
tarief. Begeleiders en leerkrachten mogen gratis 
mee. 

Tip: Schrijf de ouders die als chauffeurs optreden in 
als begeleiders. Zo genieten ze gratis mee van de 
voorstelling. 

- Kleuter en lager onderwijs: 
Film €4 / Podium €5

- Secundair onderwijs 
Film €4 / Podium €6

FACTURATIE 
Cinema Plaza (AGB Duffel) maakt na de voorstelling 
een factuur op ter attentie van de directie van de 
deelnemende scholen

ANNULEREN 
Annuleren is enkel mogelijk in geval van overmacht. 
Tussen het aantal bevestigde plaatsen en het aantal 
effectief aanwezigen is een maximum afwijken van 
5% toegestaan.  
In het geval van meer dan 5% afwezigheden zal de 
facturatie berekend worden op de 5% ondergrens

CONTACT
CINEMA PLAZA
Handelsstraat 8, 2570 Duffel
015 30 72 50 (vrijetijdsloket)
015 30 72 83 (kantoren) 
www.cinema-plaza.be/scholen
cinemaplaza@duffel.be

BLIJF OP DE HOOGTE 
- Schrijf je in op onze nieuwsbrief via  

www.cinema-plaza.be/nieuwsbrief. 
- Vind ons met @cinemaplaza2570 op Facebook en 

Instagram en laat zelf iets van je horen. 
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor scholen via 

www.cinema-plaza.be/scholen

JE BEZOEK VOORBEREIDEN
LESMAPPEN
Laat je inspireren door de lesmappen van de 
gezelschappen die jullie kunnen vinden op  
www.cinema-plaza.be/scholen.  
Cultuurcentra, acteurs en leerlingen voelen het 
positieve effect van een goede voorbereiding.w

AANKOMST
Scholen worden verzocht zich ten laatste 15 minuten 
voor aanvang aan te melden bij een medewerker met 
het exact aantal leerlingen. Laatkomers kunnen niet 
meer toegelaten worden in de zaal. Kom ook niet veel 
té vroeg. te lang wachten brengt de kinderen zeker 
niet in de juiste stemming. De medewerker van het 
cultuurcentrum zal de plaatsen toewijzen. 

VESTIAIRE
Cinema Plaza heeft geen klassieke vestiaire, maar 
verzamelt jullie jassen op een tafel per klas. Snoep, 
gsm’s en drank horen niet thuis in de zaal.
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Handelsstraat
Kapelstraat
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AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN
Plaatsen voor de voorstellingen voor het secundair 
onderwijs zijn beperkt. We bepaalden de hoeveelheid 
voorstellingen op basis van het aantal inschrijvingen 
van vorig jaar. 

TOEGANKELIJKHEID
ROLSTOELGEBRUIKER
Met uitzondering van het balkon en de projectie- 
cabine is de hele Plaza toegankelijk voor rolstoel- 
gebruikers.  
Neem vooraf contact op met de organisatie zodat we 
je een aangenaam bezoek kunnen garanderen. 

SLECHTHOREND
Cinema Plaza is voorzien van een ringleiding.  
Meld vooraf aan een medewerkers dat je hiervan 
gebruik wil maken. 

SLECHTZIEND
Assistentiedieren zijn toegelaten in Cinema Plaza. 
Meld dit vooraf aan de organisatie. 

HUISREGELS
TICKETS
- Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.
- Kan een voorstelling niet doorgaan omwille van 

overmacht voor Cinema Plaza of het gezelschap? 
We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte en con-
tacteren je voor de compensatie van je ticket(s).

- Na aanvang van de voorstelling worden laatkomers 
niet meer toegelaten, tenzij tijdens de pauze of bij 
staande muziekconcerten.

FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
- Bij het inschrijven voor een voorstelling geef je 

automatisch toestemming dat de foto’s genomen 
tijdens de activiteit gebruikt mogen worden door 
Cinema Plaza voor publicaties, website en sociale 
media. Indien je hier niet mee akkoord gaat, dien je 
dit bij inschrijving schriftelijk te melden.

- Het is verboden foto’s, film-of geluikopnmaes te 
maken tijdens de voorstelling zonder voorafgaande 
toestemming. 

BEREIKBAARHEID
FIETS 
Cinema Plaza ligt langs de fietsostrade en is vlot 
bereikbaar met de fiets.

TREIN
Cinema Plaza ligt op 20 minuten wandelen van het 
station. Er zijn regelmatig treinen richting Antwerpen 
en Brussel 

BUS 
Bussen 2, 52, 53, 550, 555 en 556 rijden tot aan de 
halte Gemeentehuis, Hogevelden of Onze-Lieve 
Vrouwlaa, op wandelafstand van Cinema Plaza. 

AUTO OF SCHOOLBUS
Rijd bij het binnenkomen van Duffel richting het 
gemeentehuis. Cinema Plaza ligt aan de brug over 
de Nete. Gratis parkeren kan op de parking in de 
Boomgaardstraat of op de Bruul.

Cinema Plaza is een initiatief van 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

 
v.u.: Autonoom Gemeentebedrijf Duffel, 
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel

15

Schoolbrochure_21-22.indd   15Schoolbrochure_21-22.indd   15 14/05/2021   15:5414/05/2021   15:54



www.cinema-plaza.be
V.U.: Autonoom Gemeentebedrijf Duffel - Gemeentestraat 21, 2570 Duffel

Schoolbrochure_21-22.indd   16Schoolbrochure_21-22.indd   16 14/05/2021   15:5414/05/2021   15:54


