BINNENKORT IN HOLLYWOUD
PAASHAAS ACADEMIE

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in, lever hem in bij Service Bioscoop Hollywoud en maak kans op
een leuke prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Naam

......................................................................................................................

Geboortedatum

......................................................................................................................

Telefoonnummer

......................................................................................................................

E-mailadres

..............................................................................................................

Ik geef toestemming om mij op de hoogte te stellen over de uitslag van deze kleurwedstrijd. Wanneer ik jonger ben dan 16 jaar heb ik
toestemming van mijn ouders of voogd om deze persoonsgegevens aan Hollywoud te verstrekken. Kijk voor ons Privacy Beleid op www.hollywoud.

BINNENKORT IN HOLLYWOUD

Kleurplaten kunnen bij de kassa worden ingeleverd of worden opgestuurd naar: Service Bioscoop Hollywoud, Sportlaan 59, 4286 ES Almkerk

2 KLEINE KLEUTERTJES: EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN
Anna (5) en Joey (4) zijn binnenkort niet meer de enige kindjes in het gezin, er komt een
baby’tje bij! Op de dag van de bevalling worden ze door hun oom meegenomen naar de
kinderboerderij. Hier is een klein geitje waar Joey meteen dol op is en wanneer ze samen
uit de kinderboerderij ontsnappen, gaan ze op avontuur. Onderweg komen ze allemaal hindernissen tegen en leren ze om hun krachten te bundelen en maken veel nieuwe vrienden.
Samen komen ze er wel!

NU IN HOLLYWOUD

DE DREKKIES
De Drekkies zoeken een nieuwe plek om te wonen. Ze komen terecht in Stinkiestad, een
prachtig en rustig plaatsje. Helaas heeft Stinkiestad last van een vreselijk stinkende vuilnisbelt. Max hoopt dat hij het stankprobleem kan oplossen met een machine die hij bouwt
met Professor Schuimkop en diens nichtje Lotte. Als Max de Drekkies op de vuilnisbelt
tegenkomt, begrijpt hij al snel wat deze wezentjes voor Stinkiestad kunnen betekenen: ze
eten vuilnis! De vrouw van de burgemeester en de gewetenloze aannemer Hamer hebben
andere plannen. Zij willen de vuilnisbelt vervangen door een luxe wellnesscentrum! Zal het
de Drekkies met hulp van hun vriendjes Max en Lotta lukken hun nieuwe thuis van de ondergang te redden?
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DE AVONTUREN VAN PIL
In de straten van de middeleeuwse stad Nevelburg woont Pil, een jong weesmeisje met
haar drie tamme wezels. Om te overleven stelen ze voedsel uit het kasteel van de gemene
bevelhebber Tristan, die zich de troon heeft toege igend. Op een dag vermomt Pil zich als
prinses om aan de bewakers van het kasteel te ontsnappen. Dit is het begin van een waanzinnig avontuur om Roland te redden, de echte erfgenaam van de troon die werd betoverd
en getransformeerd in een ‘kipkat’ (half kip, half kat). Het is een avontuur dat het hele koninkrijk op zijn kop zet. Pil leert dat adel in elk van ons te vinden is en vindt de familie die ze
nooit heeft gehad.

BINNENKORT IN HOLLYWOUD

PAASHAAS ACADEMIE
Op een geheime plaats, diep in het bos krijgt de jonge haas Max een speciale training op
de Paashaas Academie. Pasen staat immers voor de deur en dan moeten alle kinderen hun
paaseieren krijgen. Wanneer het magische gouden ei ineens zwart kleurt moet Max alles op
alles zetten om het grote feest te redden.

Service Bioscoop Hollywoud Almkerk
Informatie en tickets: www.hollywoud.nl of bel 0183-307286

