Zaterdag 19 januari FILMHAP
Een heerlijk avondje uit met een lekkere filmhap en aansluitend een film! Dat kan bij Theater de Molenberg in
Delfzijl op zaterdag 19 januari a.s.! Op deze datum vertonen we in nauwe samenwerking met Theater de
Molenberg de film A STAR IS BORN.

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om niet vooraf te eten en alleen de film te komen kijken!
Het programma ziet er als volgt uit:
Aanvangstijden:
17.30 - 18.15 uur Ontvangst in het restaurant van Theater de Molenberg, alwaar een filmhap geserveerd
wordt. Garderobe bewaakt.
Menu Filmhap
Amuse van het huis
****
Oerhammetje met mosterdsaus en zuurkoolpuree
****
Mini donut dessert
20.00 uur -

Aanvang film A STAR IS BORN
'A Star is Born' vertelt het aangrijpende verhaal van Jackson Maine (Bradley Cooper),
een in verval geraakte country ster. Hij ontdekt het onbekende talent Ally (Lady Gaga). De
twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen.
Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt
te staan. Dat Lady Gaga kan zingen dat wisten we al. Met een ijzersterke stem blaast ze live
bijna iedereen van het podium. Maar dat de zangeres ook kan acteren is een verrassing. Al bij
de eerste ontmoeting met Jack als 'La Vie en Rose' wordt ingezet, ben je als kijker al snel
verkocht.

Prijzen:

Voor slechts € 15,00 krijgt u een heerlijke Filmhap. (Let wel dit is exclusief drankjes, deze kunt
u apart afrekenen met muntjes die u vooraf bij de kassa van Theater de Molenberg kunt
kopen.) Pinnen is mogelijk!
Een entreebewijs voor de film is € 6,00 (voor leden) en € 7,50 (voor niet leden). De
entreebewijzen voor de film dienen cash bij de Filmliga te worden voldaan!

Aanmelding:

U kunt zich tot 5 januari a.s. opgeven voor deze filmhap via info@filmligadelfzijl.nl
o.v.v. naam, adres en aantal personen. Indien u een vegetarische maaltijd wenst dit gaarne
ruim van te voren aangeven evenals allergieën.
We hebben maar beperkt plaats in het restaurant, dus meld je op tijd aan! Bij onvoldoende
opgave vooraf voor de filmhap zijn we genoodzaakt deze te laten vervallen. Uiteraard wordt
de film dan wel vertoond!

Eet smakelijk en veel kijkplezier!

