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Beste leden van onze Seniorenvereniging
Is het al lang geleden dat u naar de bioscoop bent geweest, dan hebben wij voor u een
mooie aanbieding.
Speciaal voor 60 plussers is er op elke 1ste dinsdag van de maand een voorstelling in
combinatie met een kop koffie in de Euroscoop in Tilburg voor het bedrag van € 5,50 De film
begint om 14.00uur.

Op dinsdag 4 juni draait de film Rocketman.

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van Elton John. Elton besluit als jonge jongen
naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens
een muzikale samenwerking met Bernie Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een
wereldbekende superster.

Op dinsdag 2 juli draait de film Tolkien
Tolkien vertelt over de vormende jaren van de befaamde schrijver waarin hij vriendschap,
moed en inspiratie vindt bij een groep mede- schrijvers en kunstenaars op school. Samen
doorstaan zij liefde en verliezen en wordt de broederschap sterker met de jaren, net als
Tolkien’s onstuimige verkering met zijn geliefde Edith Bratt. Maar wanneer de Eerste
Wereldoorlog uitbreekt, dreigt de broederschap uit elkaar te vallen. Al deze ervaringen
hebben Tolkien geïnspireerd om zijn befaamde verhalen over Midden Aarde te schrijven.
Als u aangeeft hier mee naar toe te willen, geef dit dan door via de mail info@sv-gilze.nl en
maak € 5,50 euro over op rekening KBO Gilze NL 90 RABO 0116 6121 26.
Of u vult onderstaand strookje in en levert dit in bij het Trefpunt samen met de € 5,50.
Verzamelen voor vertrek om 12.45 uur bij ’t Trefpunt.
Naam……………………………………………………………………….Lidnummer………..
Adres……………………………………………………………………….Tel……………………
Ik schrijf me in voor de film van

○
○

4 juni
2 juli

○ Ik heb zelf vervoer en kan … personen meenemen
○ Ik heb geen vervoer
Uiterste inleverdatum is 16 mei 2019
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