
 
      Uitnodiging
        Filmavond

 “Film kijken in
een relax-
   seat”      Pathé 

Leeuwarden



Wij worden gesteund door:

 
Wat gaan we doen?
We gaan naar het schitterende nieuwe filmtheater
Pathé! Heb je zin om er met Hang-aut naar toe te
gaan meld je dan aan! We gaan vrijwel zeker naar
de film Avatar. Dit is nog niet met 100% zekerheid
te zeggen omdat 30 januari het filmprogramma
bekend is voor 3 februari. Pathé geeft aan dat het
vrijwel zeker is dat Avatar 3 februari nog draait.
30 januari na 18:00u krijgen jullie opnieuw een
uitnodiging met daarin de definitieve gegevens
over de film. 
 
Rond 19.00 uur zal de film beginnen. De film is in
Dolby (extra goed geluid) en 3D, dus als je een
3D-bril hebt (of meerdere om te delen met
deelnemers) neem deze dan mee. 
 
Avatar: The Way of Water vertelt het verhaal van
de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen) en
de problemen waar ze tegenaan lopen, de moeite
die ze doen om elkaar te blijven beschermen, de
gevechten die ze moeten aangaan om in leven te
blijven en de tragedies die ze te verduren krijgen. 
 
Wil jij ook deelnemen?
Vul uiterlijk 31 januari het aanmeldingsformulier in
op www.hangaut-leeuwarden.nl of stuur een
e-mail naar
hangaut.leeuwarden@humanitas.nl. Kosten zijn
€15,50 voor de film en 2 euro voor een 3D-bril (of
zelf een 3D-bril meenemen). Je kunt dit bedrag
betalen bij de kassa van Pathé. We verzamelen
ons een half uur voor het begin van de film in de
ontvangsthal van Pathé.

Contact
Emiel is een uur voor aanvang van de activiteit
telefonisch bereikbaar. Indien je toch niet kunt
komen, vertraging hebt, ons niet kunt vinden of er
iets anders is kun je bellen naar: 06-25436489

"We zien je
graag 3
februari"

 De
vrijwilligers

.

Datum:
3 februari 2023
Tijd:
Avond tussen 19.15 - 22:45u
Adres:  
Pathé Leeuwarden        
Ruiterskwartier 6a
Vrijwilligers:
Emiel 
Kosten: €15,50 plus 2 euro
voor een 3D-bril.
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