Laura assisteert haar vader Bill bij zijn
optredens als clown. Ze zijn vaak op tournee
en leven een vrij leven. Maar dit is niet de
toekomst die Laura voor zich ziet, tot grote
teleurstelling van Bill.
Terwijl muzikant Mandiep op zijn trekharmonica speelt, kondigt Laura met flair haar vader
aan: ‘Hier is de grappige en unieke clown Bill
Bouchard!’ Laura ziet er prachtig uit. Ze heeft
intussen veel ervaring opgedaan als assistent
en geniet elke keer weer van de optredens en
het vrije circusleven.
Het drietal woont in een caravan, waarmee ze
ook door het land toeren. Nu de zomervakantie
voorbij is, gaat Laura weer naar school en komt
ze bij juf Patricia in de klas. Deze bijzondere
juf merkt al snel dat Laura een slimme meid is
en eigenlijk béter onderwijs verdient. Ze wil
haar best extra les geven om op een goede
privéschool te komen, maar daar is ook een
dikke portemonnee voor nodig. Dat is wel een
probleem, want het kleine circus heeft veel te
weinig inkomsten. Bovendien snapt Bill niet
dat Laura zo graag naar school gaat en meer
vastigheid wil. Het is toch juist fijn als je geen
verplichtingen hebt en kan staan en gaan waar
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je wilt! Laura vraagt haar vader om het geld van
haar overleden moeder voor haar grote wens te
gebruiken. Als blijkt dat ook die rekening leeg
is, is Laura ten einde raad en loopt weg. Bill is
tegelijkertijd boos en wanhopig. Is hij wel een
goede vader voor zijn enige dochter? Hoe moet
hij dit nu weer oplossen?
In de Canadese film MIJN LEVEN IS EEN
CIRCUS is een mooie balans gevonden tussen
het spektakel en serieuze thema’s, waarbij
humor en ontroering nooit ver weg zijn.
regie: Miryam Brouchard
Can 2021 • familiefilm • 105 min.
Vanaf 8 jaar, Nederlands gesproken
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MIJN LEVEN IS EEN CIRCUS
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Kinderen van gescheiden ouders
Anansi de spin
Mijn leven is een circus
Anansi de spin

Kaartjes kunnen vooraf alleen online gekocht worden via onze website – in het Filmhuis is geen kassa!
Er is dit jaar veel veranderd. Uw bezoek aan het Filmhuis is daardoor anders dan u wellicht gewend was.
Bovendien geldt voor ouders en kinderen van 13 jaar of ouder een toegangscheck. Bij de entree heb je
daarvoor een geldige corona-QR-code nodig en een geldig identiteitsbewijs.
Lees vooraf op onze site wat dit precies inhoudt, om teleurstelling te voorkomen. Kijk bij het menu
INFO onder TOEGANGSCHECK en onder UW FILMBEZOEK.

Lethmaetstraat 45 • filmhuisgouda.nl

Cinekid-festival 2021
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do 21
13:30

1

vr 22
13:30

zo 24
13:30

Zoals in elke herfstvakantie kan je in Filmhuis Gouda ook dit jaar weer
komen genieten van het CINEKID-FESTIVAL.

In drie korte sprookjes is de hoofdrol weggelegd voor Anansi, de spin. Hij is niet groot
en niet sterk, maar wel slim én een tikkie
eigenwijs. Daar komt hij niet altijd mee weg.

CINEKID is het grootse filmfestival voor alle supernieuwsgierige
kinderen tussen de 3 en 14 jaar en hun (groot)ouders. Het festival is
dé plek waar je je ogen opent voor de wereld om je heen.
Kom je verwonderen en ontdek de beste films.

In KOEKJE VAN EIGEN DEEG vraagt Anansi zijn
vrienden Schildpad en Otter de zoete aardappels te oogsten, dan kan hij vast beginnen met
koken. Na een poosje staat er een heerlijke
maaltijd klaar, maar met hun modderpoten
mogen de vrienden niet naar binnen. ‘Ga die
eerst maar afspoelen in de rivier.’ Als de twee
terugkomen zijn alle borden leeg. Anansi
had zo’n trek, die kon niet langer wachten.
Schildpad en Otter vinden dit echt niet leuk en
bedenken een list: nu nodigen zij Anansi uit
voor hun etentje. Op de bodem van de rivier
dekken ze de tafel met de heerlijkste gerechten. Maar helaas, Anansi kan niet onder water

Je kaartje koop je makkelijk online op onze website.

zitten. Wie is er hier nou slim? Misschien pakt
Anansi’s rol in DE WIJZE ZIENER en CADEAU
VAN DE KONING wat beter uit…
regie: Patrick Raats
NED 2021 • animatie • 50 min.
Vanaf 4 jaar, Nederlands gesproken
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Onder de titel WONDERLIJKE WERELDEN
zijn vijf korte animatiefilms verzameld die je
steeds even naar een andere wereld brengen.
Maar ook daar gebeuren er dingen die je vast
herkent.
µ DE MARMOTTEN: Waarom willen vier zingende marmotten in hemelsnaam bij Brombeer
Dennis logeren in de winter? Hij heeft een héél
groot huis en héél veel wortels. Helaas, de
beer houdt niet van gezelschap.

µ EEN LEKKER MODDERBAD: Onder een
afdakje schuilen vier mopperende hangkoeien
voor de regen. Al die nattigheid en blubber,
bah! Varkentje Charlie laat zien dat je ook
plezier kunt hebben in de regen en modder.
µ PARAPLU’S: Het hondje van Nana is weg.
Ze wil hem gaan zoeken, maar dan moet
ze eerst iets overwinnen: haar grote angst
voor regen. Zou de liefde voor haar hondje
sterker zijn?
µ DE GROTE OVERSTROMING: Pää drijft met
huis en al weg na een enorme overstroming.
Onderweg redt hij een kind en een paar dieren. Samen verbazen ze zich over alle rotzooi
en afval om hen heen. Dat kan toch niet!
µ KIKI DE VEER: Kanarie Kiki kent alleen haar
kleine wereldje in de kooi. Als die op een dag
open staat, vliegt ze de vrijheid tegemoet.
Heerlijk! Maar niet zonder gevaar…
regie: diversen
GBR 2018 • animatie • 50 min.
Leeftijd vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken
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In vier korte Nederlandse jeugd
documentaires laten kinderen zien hoe ze
omgaan met de scheiding van hun ouders.
Ieder jaar krijgen 86.000 kinderen te horen dat
hun ouders gaan scheiden, een ongekend aantal.
Vaak voelen de getroffen kinderen aankomen dat
er iets staat te gebeuren – zeker rond een vechtscheiding – maar zijn ze toch overdonderd als het
zover is. Onderling praten ze er weinig over, maar
worstelen intussen wel met grote dilemma’s. Ze
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Cinekid: het leuk ste uitje in het donker • Cinekid: het leuk ste uitje in het donker
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zijn verdrietig, snappen het niet, ervaren onrust
en voelen zich ontheemd, ook als ouders hun
kinderen voor dit onheil proberen te sparen.
Zo zien we in SCHEIDS! WISSEL! hoe voetballertje Din geen prater is, maar liever zijn
voeten laat spreken, en blijkt in (HALF)
GESCHEIDEN?! dat de oplossing die Levins
ouders bedachten juist voor verwarring zorgt.
In VANAF DAT MOMENT WAS ALLES ANDERS
vertellen acht kinderen over het moment dat ze
het slechte nieuws te horen kregen en voor het
meisje in SAFIYA THE MOVIE heeft de scheiding ook positieve kanten.
KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS is
eigenlijk een must see voor álle kinderen, ook
als je in een stabiel en warm nest opgroeit.
regie: Diversen
Ned 2021 • jeugdfilm, documentaire • 60 min.
Vanaf 9 jaar

