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         = JEUGDFILMFESTIVAL JEF

D     = DIALOGEN

OT  = ONDERTITELS

Filmanjaro, dat is de jeugdfilm-
programmatie van Cinema ZED; 
een breed en erg divers assorti-
ment nieuwe jeugdfilms, gekruid 
met occasionele specials en eve-
nementen. Drie keer per jaar ver-
schijnt er een Filmanjaromagazine. 
In deze editie vind je alvast een 
volledig overzicht van het aanbod 
voor voorjaar 2023 (januari tot mei). 

Filmanjaro presenteert iedere 
woensdag en in het weekend 
een mooie portie jeugdfilms. 
Tijdens de schoolvakanties steekt 
Cinema ZED nog een tandje bij en 
programmeren we iedere dag een 
aanbod voor jonge filmfans. In de 
paasvakantie gaat voor de derde 
keer een Filmkamp voor jongeren 
van 13 tot 18 jaar door. Leer alle 
kneepjes van het filmvak samen 
met 15 jongeren met de remake 
van The Matrix. 

Voor de meest recente info, trailers 
en tickets, verwijzen we je graag 
door naar de website van ZED: 
www.cinemazed.be.

2 0 2 3

januari – mei
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REGIE Carlo Vogele

–

België, Frankrijk,

Luxemburg - 2022

DUUR 1:12

–

D Nederlands

Icarus

Het leven van Icarus, zoon van de beroemde uitvinder Daedalus, 
staat helemaal op z’n kop wanneer hij op een dag een mysteri-
euze jongen met een stierenkop ontdekt, die verborgen leeft 
in het koninklijk paleis. Een geheime vriendschap verbindt de 
twee jongens tot koning Minos het “monster” opsluit in het laby-
rint dat door Daedalus werd gebouwd. Zo verliest Icarus zijn 
enige vriend en ook het vertrouwen in zijn vader. Wanneer prins 
Theseus op Kreta aankomt om de Minotaurus te doden, is Icarus 
tot alles bereid om zijn vriend te redden.

Een wervelend avontuur over de bijzondere vriendschap tussen 
de Minotaurus en Icarus, de jongen die te dicht bij de zon vloog. 
Vrij geïnspireerd op twee van de meest meeslepende Griekse 
mythes.

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 15/1, 18/1, 29/1, 4/2, 8/2, 12/2

Vanaf 8 jaar
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Pim & Pom: het grote avontuur

De Gelaarsde Kat 2: de laatste wens

Pietje Kortstaart

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 11/1, 22/1, 25/1

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 11/1, 22/1, 25/1, 28/1

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 14/1, 18/1, 21/1, 29/1

Vanaf 3 jaar

Vanaf 6  jaar

Vanaf 5 jaar

REGIE Gioia Smid

–

Nederland - 2014

DUUR 1:10

–

D Nederlands

REGIE Rasmus A. 

Sivertsen

–

Noorwegen - 2010

DUUR 1:12

–

D Nederlands

REGIE Christian 

Ryltenius

–

Zweden - 2020

DUUR 1:07

–

D Nederlands

De twee katten Pim en Pom wonen samen bij hun baasje de Vrouw. 
Als de nichtjes Treesje en Sjaantje op bezoek komen, nemen ze de 
poezen mee naar het park voor een picknick. Zij willen dolgraag de 
katten zelf houden en bedenken daarvoor stiekem een plan. Wanneer 
Pim en Pom proberen te ontsnappen aan de nichtjes, verdwalen ze. 
Gaat het Pim en Pom lukken om samen hun baasje terug te vinden?

Tekenares Fiep Westendorp - wereldberoemd  door haar tekeningen 
van Jip en Janneke - maakte vanaf 1958 illustraties bij de verhaaltjes die 
Mies Bouhuys schreef over haar eigen katten Pim en Pom. Die verhaal-
tjes verschenen 10 jaar lang in de Nederlandse krant Het Parool. Nadien 
volgde een boek, een televisieserie en in 2014 deze langspeelfilm.

De beruchte Gelaarsde Kat blijkt acht van zijn negen levens te hebben 
verspeeld. Om die levens terug te krijgen, begint hij aan zijn groot-
ste avontuur tot nu toe: een legendarische reis door het Zwarte Woud 
om de mythische Wensster te vinden. Maar het avontuur verloopt niet 
zonder slag of stoot… 

De eerste verschijning van De Gelaarsde Kat, gebaseerd op het gelijk-
namige sprookje, was in 2014, in Shrek 2. Het personage werd meteen 
populair waardoor de stoere kat met hoed en zwaard een eigen film 
kreeg in 2011. Ruim tien jaar later volgt de sequel: een leuke actiefilm met 
een aaibaar kantje. Plezier verzekerd voor het hele gezin!

Pietje is een kat die geboren met een hele korte staart. Na een 
storm belandt Pietje Kortstaart in de grote stad Uppsala. Met de 
hulp van nieuwe vrienden moet Pietje dapper zijn om terug te 
keren naar zijn geliefde Birgitta op de boerderij.

Dit tijdloze verhaal over een unieke kater op het Zweedse platteland 
werd door Christian Ryltenius in een vernieuwd jasje gestoken. Een 
échte klassieker, gebaseerd op de kinderboeken geschreven door 
Gösta Knutsson, die ook vandaag nog een waardevolle boodschap 
meegeven aan zowel kinderen als ouders. 
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Van 2 tot 4 jaar

Cinemini is een voorproefje van echte cinema op maat voor de allerjongste filmkijkers: 
elke eerste zondag van de maand staat er een korte filmvertoning (max. 40 min) met 
leuke randanimatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar op het programma. De deuren zijn 
geopend vanaf 9u30 en de film start om 10u. Je kan samen met je gezin genieten zonder 
zorgen: het geluid staat wat stiller, de lampen zijn gedimd en er is een verzorgingskussen 
binnen handbereik. 

Anima on Tour for Kids 2022

Mironins

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 2/04 om 10u

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 5/02 om 10u

Cinéconcert: 2 ogen, 2 oren
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 5/03 om 10u & 11u

Spits je oren, open je ogen en doe mee! Welkom in ons spektakel van kleurrijke vormen, her-
kenbare taferelen, knotsgekke figuren en stunten. Deze interactieve voorstelling op maat van 
de allerkleinsten laat animerende beelden samensmelten met verrassende muziek en geluiden.

Kiwi & Strit 3
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 7/05 om 10u

Op een open plek in het bos wonen twee grappige, pluizige, knuffelachtige wezentjes. Kiwi 
is geel, netjes en voorzichtig. Strit is paars, groezelig en wild. Maar allebei zijn ze nieuwsgierig 
en willen ze alles uitproberen. Wat ze ook doen, het loopt meestal mis. Gelukkig kunnen ze 
daar heel hard om lachen. Met hun snoepjesvorm en koddige brabbeltaaltje lijken ze wel verre 
familie van de Minions, maar dan nóg schattiger.

Maak kennis met vijf kinderkortfilms, op maat samengesteld door Anima (het internationaal 
animatiefestival van Brussel)! Vrolijke beestjes, mooie vriendschappen, leuke deuntjes en 
lachende gezichtjes, alles om je onder te dompelen in de magische wereld van de animatie.

Drie verfdruppels - een gele, rode en blauwe - zijn ontsnapt uit een van de schilderijen van de 
Spaanse kunstenaar Joan Miró. Elke avond, als het museum sluit, gaan ze op onderzoek in de 
verschillende kunstwerken. Ze komen oog in oog te staan met enkele onvergetelijke figuren 
en moeten onverwachte obstakels en problemen overwinnen. 

CINEMINI
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Choums odyssee

Mini-Zlatan en oom Bestie

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 1/2, 8/2, 12/2, 15/2

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 1/2, 5/2, 11/2, 15/2

Vanaf 3 jaar

Vanaf 6 jaar

REGIE Julie Bisaro, 

Sonja Rohleder, Carol 

Freeman

–

Frankrijk - 2022

DUUR 0:37

–

D Nederlands

REGIE Christian Lo

–

Noorwegen - 2022

DUUR 1:20

–

D Nederlands

Twee eitjes liggen knus in een nest. Tijdens een storm prikt een 
koddig klein uiltje zijn schaal open en komt naar buiten piepen. 
Nog voordat het ei van zijn broertje verder uitgebroed kan wor-
den, rollen ze samen uit hun nest. Door weer en wind gaat Choum 
met het ei op tocht, vastbesloten om een moeder te vinden.

Deze warme animatiefilm voor de allerkleinste kijkertjes is ideaal 
als eerste bioscoopervaring: mooi, lief, boeiend én niet te lang. 
Choums odysee wordt aangevuld met twee woordenloze kortfilms:
Nest, Sonja Rohleder, Duitsland, 4 min. 
De vogel en de walvis, Carol Freeman, Ierland, 7 min.

De BFF van voetbalfan Ella is haar oom Tommy, die een kapsalon 
heeft en de enige is die haar begrijpt. Maar dan komt daar plots 
een zekere Steve op de proppen, die met alle aandacht van haar 
bestie gaat lopen! Er zit voor de jaloerse Ella niets anders op dan 
de relatie te saboteren, met alle hilarische gevolgen vandien. 

Mini-Zlatan en oom Bestie geeft perfect weer hoe het vanbinnen 
voelt om een kind te zijn. De vrolijke film vertaalt hoe verschillend 
kinderen en volwassenen met jaloezie omgaan, en is een zonnige 
les in openheid en verdraagzaamheid. Aanstekelijke feelgoodfilm 
vol innemende personages, een vermakelijke maar begripvolle 
inkijk in het perspectief van kinderen op de wereld.
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Ieder jaar tijdens de krokusvakantie gaat het JEF festival door. Traditiegetrouw kan je ook 
in Cinema ZED terecht voor een extra dosis filmplezier op maat van de jongere kijkers. 
Kom met je gezin genieten van de nieuwste jeugdfilms, een klassieker en specials!

Krokusvakantie: JEF Festival

5+

8+

6+

9+

5+

10+

7+



99

Ook judoheld worden? Na de film leer je moves!

Zit je niet graag stil in de cinema? Dan is de belevingsvertoning iets voor jou. 
Bewegen en geluid maken toegelaten!

Kiwi & Strit 3
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 22/2, 25/2

De twee grappige en harige wezentjes Kiwi en Strit wonen in het bos. Kiwi is voorzichtig en 
geel, terwijl Strit wild en paars is. De speelse en nieuwsgierige Kiwi en Strit en hun bosvrienden 
ontdekken dat ze niet de enigen zijn die in het bos wonen. Ze ontmoeten een drakenfamilie 
en een wandelend huis van de bosheks. De twee ontdekken nieuwe manieren om plezier te 
maken waardoor het nog leuker wordt om Kiwi en Strit te zijn. 

Jumanji
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 18/2

Jumanji, een uniek en magisch bordspel, valt in 1969 in de handen van de nieuwsgierige tiener 
Alan Parrish. Wanneer Alan samen met zijn vriendinnetje Sarah het spel gaat spelen, slokt het 
spel de nietsvermoedende jongen op in de weelderige, woeste bossen van een mythisch rijk. 
26 jaar later laat het spel hem vrij voor de verbaasde ogen van de jonge kinderen Judy en Peter 
Shepherd. Samen met Judy en Peter moeten de inmiddels volwassen geworden Alan en Sarah 
het spel uitspelen om hun levens terug te krijgen.

No-No’s ruimteavontuur
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 19/2, 22/2, 26/2

Drie...Twee...Een...Go! In een wolk van rook en vonken verlaten No-No en zijn vriendjes de 
aarde. Zwevend in de ruimte hebben ze nauwelijks tijd om de landschappen te bewonde-
ren voordat een meteorietenregen hen van hun oorspronkelijke koers doet afwijken en hen 
rechtstreeks naar een onbekende planeet stuurt. Hun ontmoeting met Ribbit, een klein groen 
wezentje, verandert dit ruimteavontuur in een intergalactisch verhaal over vriendschap.

Dojo

Judo demonstratie

Belevingsvertoningen 

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 23/2, 24/2

Brandon doet steeds meer klusjes voor Billy, de leider van een plaatselijke jeugdbende. 
Wanneer Brandon en zijn beste vriend Stefano inbreken in een judoschool, wordt Brandon 
betrapt door Kai, de judoleraar. Brandon krijgt de kans om uit de bende te stappen en te trai-
nen voor een belangrijke judowedstrijd. Maar Brandon wil Stefano, die zich ook bij de bende 
heeft aangesloten, niet kwijt en het wordt steeds moeilijker om de juiste keuzes te maken. 9+

2+

3+

10+

Specials

24/02 om 14u30
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Vanaf 6 jaar

In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt filmjournalist en The 
Original Soundtrack auteur Robin Broos telkens een Disney Pixarfilm. Elke maand staat er één 
Pixar-film in the picture en zal Robin deze op een speelse manier (en op kindermaat) inleiden. 

De Pixar-films zullen in Vlaamse versie worden vertoond.

Pixar Special Robin Broos

15/01 om 15u • DUUR 2:10

19/03 om 15u • DUUR 1:34

26/02 om 15u • DUUR 1:29

16/04 om 15u • DUUR 1:43

10
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REGIE Mascha 

Halberstad

–

Nederland  - 2022

DUUR 1:12

–

D Nederlands

Knor

Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit 
Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo 
blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, 
mag Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plan-
nen te hebben met Knor. Hij doet mee met de worstenwedstrijd 
van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens…

Deze allereerste Nederlandse stop-motion animatiefilm is geba-
seerd op het boek De wraak van Knor van Tosca Menten. Regisseur 
Mascha Halberstad won met Knor als allereerste animatiefilm ooit 
het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste Regie en Beste Production 
Design én Knor is de Oscarinzending voor Beste lange animatie-
film voor Nederland.

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 18/2, 20/2, 21/2, 1/3, 5/3, 11/3, 15/3, 19/3, 2/4, 12/4

Vanaf 5 jaar
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DALTON
D I S T R I B U T I O N

PANIEK IN HET DORP: DE GROTE VAKANTIE (STÉPHANE AUBIER, VINCENT PATAR): 
 PRODUCTIE PANIQUE SPRL, AUTOUR DE MINUIT, SCOPE PICTURES, BEAST ANIMATION 

KAYAK (ANTOINE ROSSI, AUGUSTE LEFORT, FLORE DECHORGNAT, SOLÈNE BOSSEBOEUF, TIPHAINE KLEIN) 

HEATWAVE (FOKION XENOS)

O28 (MEYRAN FABIEN) 

BELLY FLOP (JEREMY COLLINS, KELLY DILLON)

VRO L IJKE  V AKAN T IE
 EN  ANDER E VERH A LEN
VRO L IJKE  V AKAN T IE
 EN  ANDER E VERH A LEN

Vrolijke vakantie en andere verhalen

Comedy Queen

Emil en Ida van de Hazelhoeve

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 8/3, 12/3, 15/3, 22/3

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 19/2, 21/2, 4/3, 12/3

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 1/3, 8/3, 18/3

Vanaf 7 jaar

Vanaf 10 jaar

Vanaf 3 jaar

REGIE Verschillende 

regisseurs

–

België, Frankrijk,

Noorwegen, Spanje - 

2022

DUUR 1:12

–

D Nederlands

REGIE Sanna Lenken

–

Zweden - 2022

DUUR 1:33

–

D Zweeds

REGIE Per Åhlin

–

Zweden - 2014

DUUR 1:02

–

D Nederlands

Het is grote vakantie. Maar die duurt wel erg lang en Cowboy en 
Indiaan vervelen zich een beetje. Tot ze een oude film over pira-
ten zien die hen op ideeën brengt. Ze besluiten een boot te bou-
wen en op avontuur te gaan. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals 
verwacht. De eerste bouwpoging is een ramp. Gelukkig kunnen 
ze de hulp van hun dierenvrienden inschakelen. 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier en Vincent Patar 
startte in 2001 met de hilarische stop-motion animatiereeks Panique 
au Village waarin de speelgoedfiguurtjes van een paard, een cow-
boy en een indiaan de hoofdrollen vertolken. In 2009 verscheen er 
een eerste langspeelfilm en na lang wachten is er nu eindelijk een 
vervolgfilm, die wordt aangevuld met drie kortfilms.

Sasha is na de dood van haar moeder kwaad op haar verdriet. 
Ze vindt het ook vreselijk dat haar vader zo moet huilen. Daarom 
bedenkt het dappere meisje een plan. Ze weet hoe ze tranen kan 
tegenhouden, ze knipt haar haar af en besluit standup-komiek te 
worden, zodat ze haar vader weer kan laten lachen.

Dit ontroerend en intens verhaal gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Jenny Jägerfeld toont op een tedere manier het proces van rouw 
en hoe daarmee om gaan, vooral als jong meisje wiens jeugd hard en 
oneerlijk wordt onderbroken. 

In de prachtige boerderij De Hazelhoeve woont de familie 
Svensson: papa Anton, mama Alma, zoon Emil en dochter Ida. 
Emil haalt veel kattenkwaad uit, waardoor hij als straf in de schuur 
moet zitten. Tijdens zijn straf maakt hij met veel plezier houten 
popjes. Ida wil, net als haar broer, ook eens in de schuur vastzit-
ten, maar het lukt haar maar niet om ondeugend te zijn.

Astrid Lindgren had een zwak voor ondeugende kinderen en 
bedacht naast de legendarische Pippi Langkous ook kwajongen 
Emil. De film is gepast vormgegeven in een heerlijk nostalgische 
sfeer van een geanimeerd prentenboek.



Doolhof
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Oh nee! Het ondeugende jongetje is weer alleen op stap gegaan. 
Langs welke weg vindt de papa hem terug?



Workshop Documentaire

Wat is het verschil tussen een documentaire 
en een fictiefilm? Hoe worden documentaires 
gemaakt? Jij wordt een expert in documentai-
res. Je bekijkt één van de docu’s uit de Ket & Doc reeks 
met Vlaamse kinderdocumentaires. Je ontdekt de typi-
sche stijlkenmerken van een documentaire en bestu-
deert het maakproces. Vervolgens experimenteer je 
met de iPads. Wat voor documentairemaker ben jij? 
Ga je al interviewend of observerend aan de slag? Je 
experimenteert met bepaalde technieken en verfilmt 
een korte scène. Zo ontdek je de kneepjes van het vak.

Prijs: € 15

14

REGIE Verschillende 

regisseurs

 –

België - 2022

DUUR 1:15

–

D Nederlands

Ket & Doc 2022

In vijf hapklare brokjes van telkens 15 minuten zien we een bijzon-
der stukje van de wereld door de ogen van een kind. Niet alleen 
boeiend voor de jonge doelgroep (kinderen tussen 9 en 12 jaar) 
maar voor iedereen in het pedagogische veld die graag wil wer-
ken rond een bepaalde thematiek.

Bijzonder buitengewoon
Is ASS een stoornis of een kracht?
Eneris
Een paarse walvis in een kapsalon? Soms lijkt een documentaire             
wel een sprookje!
Leonie, Skeet en de biggen
Het boeiende portret van een meisje dat boerin wil worden!
Skate the city
Skaters op zoek naar een plek.
Warre en de Drie Wilgen
Beestjes in de tuin, beestjes in beeld.

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 26/3

Deze workshop gaat door op 25/03 van 14u - 17u

Vanaf 9 jaar

 Van 9 - 12  jaar

DOCVILLE: 22 tot 30 maart

Documentaires staan al enkele jaren mijlenver weg van de slaapverwekkende schooltelevisie 
uit het verre verleden. Het documentairefestival DOCVILLE pakt uit met een selectie documen-
taires op maat van de jonge kijker. Films die hun blik op de wereld verruimen. 

Alle info & tickets van DOCVILLE zullen vanaf 1 maart te vinden zijn op www.docville.be. 



REGIE Maria Lise Van 

Lente, Pim Niesten & 

Dick Harrewijn

–

2022

DUUR 1:30

–

D Nederlands

Onze Natuur, De Film

Natuurwandeling

Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om verwon-
derd te geraken over de wondermooie natuur. Prachtige beelden 
van bekende en minder bekende dieren in onze streken, van het 
Zwin tot diep in de Ardennen, leren je met een totaal nieuwe blik 
kijken naar onze eigen natuur. 

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familiefilm, 
die iedereen onderdompelt in de prachtige wereld van onze natuur. 
Het is het hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in België die 
onder druk staat, maar toch weet te overleven.

Tijdens DOCVILLE op zondag 26 maart kan je om 15u, aansluitend na de vertoning van Onze Natuur, De Film, de won-
dere wereld van het Stadspark ontdekken. Leven er kreeft en in het Stadspark? Herken je de dieren aan hun kakaatjes? 
De wandeling is geschikt voor gezinnen en duurt anderhalf uur. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!
In samenwerking met Natuurpunt Leuven.

Combo ticket film + natuurwandeling = € 14

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 26/3

Vanaf 9 jaar

15

REGIE Cees 

van Kempen

–

Nederland - 2022

DUUR 1:40

–

D Nederlands

Wolf

Wolf Scout wordt geboren in Duitsland, waar hij opgroeit tussen zijn 
broertjes en zusjes en waar hij alles leert wat nodig is om als volwassen 
wolf de wereld in te trekken. Scout legt vele duizenden kilometers af 
en strijkt neer in Nederland, waar hij uiteindelijk zelf een nestje pups 
krijgt. Onderweg krijgt hij te maken met allerhande obstakels, van 
waterbarrières, gebrek aan voedsel tot aan de dreiging van de mens.

Deze onderhoudende, knap gefilmde natuurdocumentaire volgt 
de wolf op de voet tijdens zijn opgroeien, z’n lange reis en volwas-
senwording. 

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 25/3, 29/3, 1/4, 10/4

Vanaf 8 jaar

Vanaf 2023 lanceert DOCVILLE een nieuw onderdeel binnen het festival. Scienceville verzamelt 
documentaires, lezingen, workshops, live podcasts, een expo, ... over wetenschap. Speciaal 
voor kinderen worden talloze activiteiten georganiseerd. Hetty Helsmoortel komt haar kleine 
nerds toespreken of kruip zelf in een camouflagetent gebruikt om de wolf te spotten.

SCIENCEVILLE



Pasen special
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Bim
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 9/4, 10/4

REGIE Tom Van Gestel

–

België - 2023

DUUR 1:10

–

D Nederlands

Bim, Bommel en Pi zijn drie paasklokken die voor een groot avon-
tuur staan. Ze vertrekken op een tocht vol onverwachte wendin-
gen en gevaarlijke avonturen met als doel het magische elixer te 
gaan halen. Zonder dit elixer zal de winter immers niet eindigen. 
Lukt het de dappere klokken om voor Pasen het elixir te verzame-
len zodat de lente eindelijk kan beginnen?

De Hazenschool
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 9/4

Vanaf 4 jaar

Max, een konijnenjongen uit de stad, wil indruk maken op een 
andere jongen door een stoere vlucht in zijn modelvliegtuigje. 
Maar zijn plannetje mislukt want zijn vliegtuigje stort neer op een 
vreemde plek in het bos. Hier is de geheime Hazenschool waar 
toekomstige paashazen worden opgeleid. Samen met konijnen-
meisje, Emmy en dankzij de lessen van de mysterieuze Mevrouw 
Hermione, leert Max niet alleen over de geheime magie van de 
Paashaas, maar ook over waar hij echt thuishoort.

Een spannend verhaal over een moedig konijntje dat door zijn 
avonturen zijn thuis, familie en vrienden nog meer naar waarde 
gaat appreciëren. Een vrolijke aanrader in prachtige kleuren die 
je meteen een lentegevoel geven. 

REGIE Ute von 

Münchow-Pohl

–

Duitsland - 2022

DUUR 1:16

–

D Nederlands

Vanaf 6 jaar
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Superkat Maurice
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 3/4, 6/4, 16/4, 26/4, 30/4

Vanaf 6 jaar

REGIE Toby Genkel, 

Florian Westermann

–

Duitsland, Verenigde 

Staten, Verenigd 

Koninkrijk - 2023

DUUR 1:30

–

D Nederlands

Maurice is een sluwe, gemberkleurige kat die altijd iemand pro-
beert op te lichten. Op een dag ontmoet Maurice een jongen en 
zijn leger dat bestaat uit pratende en goed opgeleide muizen. Ze 
besluiten op pad te gaan naar de stad die Bad Blintz heet, waar 
ze de boekenwurm Malicia tegenkomen. Samen richten ze een 
kleine rebellie op.

Dit komisch animatie avontuur, gebaseerd op het boek The Amazing 
Maurice and His Educated Rodents uit 2001, is geselecteerd voor het 
aanstaande Sundance Film Festival. Het verhaal, dat inspiratie haalt 
uit het bekende sprookje De rattenvanger van Hamelen, kreeg door 
Toby Genkel en Florian Westermann een frisse en gevatte update. 

Filmkamp ‘The Matrix’ in de paasvakantie
Van 3 tot 7 april 2023, telkens van 9u tot 16u30. Vanaf 13 jaar

Een week lang alle kneepje van het filmvak leren? Het kan op Filmkamp! Met 15 jongeren (13- 18 jaar) werken we 
samen aan de remake van een bekende film, deze keer aan de beurt: The Matrix. Het uitschrijven van het scenario, bedie-
nen van de camera’s en de geluidsset, acteren, regisseren en monteren ... Elke dag krijg je een andere rol in de filmploeg. 
Op de laatste dag zijn alle vrienden en familie van harte welkom op de exclusieve première in een echte cinemazaal! 
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Zeevonk

Kleine All: De menselijke antenne

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 7/4, 13/4, 23/4, 29/4

Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 19/2, 24/2, 25/2, 5/4, 14/4, 22/4, 30/4, 1/5

Vanaf 8 jaar

Vanaf 6 jaar

REGIE Domien 

Huyghe

–

België - 2023

DUUR 1:30

–

D Nederlands

REGIE Amalie Næsby 

Fick

–

Denemarken - 2022

DUUR 1:22

–

D Nederlands

Lena verliest haar vader wanneer zijn vissersboot vergaat op zee. 
Er wordt gefluisterd dat het ongeluk haar vaders schuld is, maar 
Lena is ervan overtuigd dat er een mysterieus beest rondwaart in 
de Noordzee. Een monster dat het schip deed vergaan… Lena 
gaat tot het uiterste om het bestaan van het monster te bewijzen.

Deze ontroerende en spannende film vormt het langspeeldebuut van 
regisseur Domien Huyghe. Domien en zus Wendy, die het scenario 
schreef samen met Jean-Claude Van Rijckeghem, lieten zich inspireren 
door een persoonlijke ervaring: net zoals het hoofdpersonage verlo-
ren ze hun vader op jonge leeftijd. Huyghe wist een topcast te strikken 
om dit eerlijke verhaal over verdriet en verlies te vertellen. 

Wanneer All optreedt als menselijke antenne zodat zijn buurman 
contact kan zoeken met UFO’s, zet hij een geweldig avontuur in 
gang. Er landt een telepathisch groen ruimtemeisje, net wanneer 
All zich wat eenzaam voelt door de scheiding van zijn ouders, 
en ze worden snel vrienden. Maar een gemene verzamelaar van 
opgezette dieren wil het meisje voor zijn collectie. All zet alles op 
alles om haar zo snel mogelijk weer de ruimte in te helpen.

Een spannende en grappige animatiefilm die aan een levendig 
tempo de avonturen aan elkaar rijgt. Met een Pixar-achtige emo-
tionele finale over de waarde van vriendschap en het belang van 
zeggen wat je écht denkt.

De avonturen van No-No
Deze film wordt vertoond in Cinema ZED-Vesalius op 4/4, 8/4, 11/4, 15/4, 23/4, 1/5

Vanaf 3 jaar

REGIE Mathieu Auvray

–

2017

DUUR 0:41

–

D Nederlands

No-No is een vrolijk vogelbekdiertje dat niets liever doet dan op 
avontuur gaan samen met zijn vriendjes. Zo maakt hij reclame voor 
wortelijsjes en brengt hij een mislukte maanreiziger weer aan het 
lachen. Zelfs wanneer een regenbui het dorp onder water zet, 
betekent dat voor No-No en zijn gekke vriendenclub het begin 
van een nieuw avontuur.

Deze gezellige animatiefilm in knallende plasticinekleurtjes neemt 
de kleinste kijkertjes mee op reis, van het verre heelal tot in de 
woeste zee. Met de Vlaamse stemmen van o.a. Gene Thomas, 
Anne Mie Gils, Tom Audenaert en Dominique Van Malder.



Wil je graag met de hele klas naar de cinema? Zou je eens een 
filmfestival willen bezoeken? Of vertoon je liever een (kort)film 
of documentaire in de klas? 

Met Filmklap kan het allemaal!

Meer weten? 
www.filmklap.be

Film in de klas
Filmklap presenteert een uitgebreid aanbod kortfilms 
en documentaires die je met je leerlingen online in de 
klas of bij je lokale vertoner (cinema of cultuurcen-
trum) kan bekijken. Voor heel wat documentaires en 
kortfilms is een gratis lesmap voorhanden die je via 
ons kan verkrijgen bij de filmreservatie. 

Kom met je klas naar Cinema ZED
Hoe?

Via School met cultuur
• Filmvertoningen op vooraf geplande tijdstippen

• Divers aanbod met thematische filmdagen

• Inschrijven met grote of kleine groep 

• Reserveren? www.schoolmetcultuur.be

Of u vraagt, wij draaien
• Film en datum naar keuze

• Wij regelen alles!

• Min. 50, max. 215 leerlingen

• Tips of inspiratie nodig? Contacteer ons voor suggesties 

of blader eens door onze online schoolfilmcatalogus.

Schoolvertoning boeken? Mail naar evelien@cinemazed.be
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Elke vakantie snack en drankje op kindermaat

Elke schoolvakantie 
kan je voor en/of na 
de f ilm genieten van 
een snack en drankje 
o p  k i n d e r m a a t  i n 
Het Strand boven de 
cinema!

Kom met je jeugdbeweging naar Cinema ZED

Wil je graag met de jeugdbeweging of -werking in groep naar de film komen? Dat kan! Stuur een mailtje naar 
evelien@cinemazed.be om tickets te reserveren of een privé vertoning (vanaf minstens 50 kinderen) aan te vragen. 

Tarieven (vanaf 15 kinderen):
€ 6 per kind (begeleiders gratis)
€ 1,8 per persoon met (Groeps)UiTPAS



HAAL EEN FILMFESTIVAL IN HUIS

DE MOOISTE KINDERFILMS NU ONLINE BIJ

www.dalton.be
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Woensdag 1/2
14u30  Mini-Zlatan en oom Bestie
15u00  Choums Odyssee

Zaterdag 4/2
14u30  Icarus

Zondag 5/2
10u00  Mironins  
15u00  Mini-Zlatan en oom Bestie

Woensdag 8/2
14u30 Icarus
15u00 Choums Odyssee

Zaterdag 11/2
14u30 Mini-Zlatan en oom Bestie

Zondag 12/2
10u30 Choums Odyssee
15u00 Icarus

Woensdag 15/2
14u30 Mini-Zlatan en oom Bestie
15u00 Choums Odyssee

Zaterdag 18/2
14u30 Jumanji
15u00 Knor

Zondag 19/2
11u00 Kleine All: de menselijke ...
14u30 No-No’s ruimteavontuur
15u00 Comedy Queen

Maandag 20/2
10u30 Knor
14u30 Dounia en de prinses ...

Dinsdag 21/2
11u00 Yuku en de Himalayabloem
14u30 Comedy Queen
15u00 Knor 

Woensdag 22/2
10u30 No-No’s ruimteavontuur
11u00 Yourland
15u00 Kiwi & Strit 3

Donderdag 23/2
10u30 Dojo
11u00 Totem
14u30 Yuku en de Himalayabloem

JANUARI FEBRUARI

Woensdag 11/1
14u30  De Gelaarsde Kat 2
15u00  Pim & Pom

Zaterdag 14/1
14u30  Pietje Kortstaart

Zondag 15/1
10u30  Icarus
15u00  Coco 

Woensdag 18/1
14u30 Pietje Kortstaart
15u00 Icarus

Zaterdag 21/1
15u00 Pietje Kortstaart

Zondag 22/1
10u30 Pim & Pom 
15u00 De Gelaarsde Kat 2

Woensdag 25/1
14u30 De Gelaarsde Kat 2
15u00 Pim & Pom

Zaterdag 28/1
14u30 De Gelaarsde Kat 2

Zondag 29/1
10u30 Pietje Kortstaart
15u00 Icarus
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Programmaschema voorjaar 2023
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MAART APRIL

MEI

Zaterdag 1/4
14u30  Kleine All, de menselijke ...

Zondag 2/4
10u00  Anima on Tour for Kids  
15u00  Knor

Maandag 3/4
14u30 Superkat Maurice

Dinsdag 4/4
15u00 De avonturen van No-No

Woensdag 5/4
14u30 Kleine All, de menselijke ...

Donderdag 6/4
15u00 Superkat Maurice

Vrijdag 7/4
14u30 Zeevonk

Zaterdag 8/4
14u30  De avonturen van No-No

Zondag 9/4
10u30  De Hazenschool
15u00  Bim

Maandag 10/4
10u30  Bim
15u00  Kleine All, de menselijke ...

Maandag 1/5
10u30 De avonturen van No-No
15u00  Kleine All, de menselijke

Zondag 7/5
10u00  Kiwi & Strit 3  

Dinsdag 11/4
14u30 De avonturen van No-No

Woensdag 12/4
14u30 Knor

Donderdag 13/4
15u00 Zeevonk

Vrijdag 14/4
14u30 Kleine All, de menselijke ...

Zaterdag 15/4
14u30  De avonturen van No-No

Zondag 16/4
10u30  Superkat Maurice
15u00  Onward 

Woensdag 19/4
BUITENSPEELDAG

Zaterdag 22/4
14u30  Kleine All, de menselijke ...

Zondag 23/4
10u30  De avonturen van No-No
15u00  Zeevonk

Woensdag 26/4
14u30 Superkat Maurice

Zaterdag 29/4
14u30  Zeevonk

Zondag 30/4
10u30  Kleine All, de menselijke ...
15u00  Superkat Maurice

Woensdag 22/3
14u30  Vrolijke vakantie en ...

Zaterdag 25/3
11u00  Wolf
14u00  Workshop documentaire

Zondag 26/3
11u00  Ket & doc 
13u30  Onze Natuur, De Film 
15u00  Natuurwandeling

Woensdag 29/3
14u30 Wolf

Woensdag 1/3
14u30  Knor
15u00  Emil en Ida van de Hazelhoeve

Zaterdag 4/3
14u30  Comedy Queen

Zondag 5/3
10u00  Twee Ogen, Twee Oren  
11u00  Twee Ogen, Twee Oren  
15u00  Knor

Woensdag 8/3
14u30 Vrolijke vakantie en ...
15u00 Emil en Ida van de Hazelhoeve

Zaterdag 11/3
14u30 Knor

Zondag 12/3
10u30 Vrolijke vakantie en ...
15u00 Comedy Queen

Woensdag 15/3
14u30 Vrolijke vakantie en ...
15u00 Knor

Zaterdag 18/3
14u30 Emil en Ida van de Hazelhoeve

Zondag 19/3
10u30 Knor
15u00 Inside Out 
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Cinema ZED - Vesalius, A. Vesaliusstraat 9c, Leuven

Vrijdag 24/2
10u30 Kleine All: de menselijke...
11u00 Dounia en de prinses ...
14u30 Dojo

Zaterdag 25/2
11u00 Kiwi & Strit 3
14u30 Totem
15u00 Kleine All: de menselijke ...

Zondag 26/2
10u30 No-No’s ruimteavontuur
11u00 Yuku en de Himalayabloem
14u30 Yourland

15u00 Toy Story 4 



www.cinemazed.be/filmanjaro

!  F I L M A N J A R O     

"  C I N E M A Z E D     

$  C I N E M A Z E D

 L O C A T I E  
TICKETPRIJS JEUGDFILMS: € 9

ZES X ZED-KAART: € 54 
(= 6 toegangtickets)

- Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 
- 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

BELANGRIJK!
- Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen. 
- Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden
  door een volwassene. 
- De deuren gaan 10 min. voor de vertoning open.
-Wil je met de jeugdbeweging of -werking in groep naar
  de film komen, neem dan contact op met evelien@fonk.be

ZED-KORTING VOOR PARKING LADEUZE 
Aan de ticketbalie van ZED-Vesalius kan je een parkeer-
ticket voor Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. 
€ 7/3u (ipv € 8.6)  of € 9/4u ( ipv € 11) in Parking Ladeuze. 
Enkel bij aankoop van een filmticket.

 T A R I E V E N  
1. Cinema ZED-Vesalius
 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

 016/679.235, ticket@cinemazed.be

 Grote zaal: 147 plaatsen 

 Kleine zaal: 68 plaatsen

 Eetcafé Het Strand 
Boven de cinema

2. Cinema ZED-STUK 
 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 96 plaatsen
 
       STUKcafé
 Food - drinks - music
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