
 
 

Zaterdag 26 november FILMHAP 
 

Een heerlijk avondje uit met een lekkere filmhap en aansluitend een film! Dat kan bij Theater de Molenberg in 
Delfzijl op zaterdag 26 november a.s.! Op deze datum vertonen we in nauwe samenwerking met de bibliotheek 
van Delfzijl en Theater de Molenberg de film TONIO. 
 
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: 
17.45 - 18.15 uur Ontvangst in het restaurant van Theater de Molenberg, alwaar een filmhap geserveerd 
  wordt. 

 
Menu Filmhap 

 
Amuse van het huis 

 
**** 

 
Stevige vleesragout geserveerd met gepofte aardappel en herfstsalade 

 
**** 

 
Death by choclate: 

Warm chocoladetaartje met chocoladeroomijs en chocoladesaus 
 

   
20.00 uur -  Aanvang film TONIO 
  Drama gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden met in de  
  hoofdrollen Pierre Bokma en Rifka Lodeizen. 
  Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der Heijden door een auto geschept en in 
  kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. Het leven van Adri en 
  Mirjam, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Tonio’s 
  bestaan laat een fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan 
  hem herinnerd worden. Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen 
  levens in een neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen. 
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 15 november a.s. opgeven voor deze filmhap via info@filmligadelfzijl.nl  
  o.v.v. naam, adres en aantal personen.  
  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!  
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