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DI 28/01 Pétanque Wommelgem
Als het weer het toelaat, spelen we
buiten, zoniet gebruiken we de
binnenbanen.
Afspraakplaats: aan PC De Evers,
gelegen in Fort II.
Vanaf:: 19u
Reservatie: Reservatie is niet nodig.
Info: Herman 0476 23 94 14
DI 28/01 Badminton Kessel
Voor € 2,50 kan je elke dinsdagavond
anderhalf uur spelen.Er zijn 4 velden
beschikbaar.
Afspraakplaats: Sportzaal De Putting,
Puttingbaan 8a, te Kessel.
Uren: Van 21u tot 22u30
Afspraakuur: een kwartier voor
aanvang.
Info: Franz 0498 18 75 81
Reservatie: Reservatie is niet nodig.

DI 28/01 Dinsdagavondfilm
The Farewell 3** UGC
Antwerpen

filmticketje is € 11,40! Breng gepast
geld mee als het kan!
Wegwijzer: Door het feit dat UGC
gelegen is aan de Van Ertbornstraat 17,
een zijstraat van De Keyserlei, is het
zeer vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, tram, bus). Met je
filmticket kan je ook goedkoper
parkeren (€3 voor 3 uren!) in de
ondergrondse, bewaakte parking De
Keyser aan de Van Ertbornstraat (net
naast de inkom van de UGC)! Valideer
je parkingticket op de verdieping.
Achteraf gaan we samen nog iets
drinken.
Afspraakuur: 19u25
Afspraakplaats: UGC, Van
Ertbornstraat 17, Antwerpen. Rechts
van de kassa's!
Aanvangsuur: 19u45
Info: Luc F - 0484 98 38 37
of: Paula W - 0496 60 49 51

Wat betekenen de termen thuis,
vaderland en identiteit? Het zijn zware
topics die Lulu Wang in haar tweede
langspeelfilm aansnijdt, maar de
regisseuse - geboren in China,
opgegroeid in de States - maakt er een
gevoelige, met humor geparfumeerde
crowdpleaser van. Dat is ook te danken
aan haar hoofdrolspeelster en alter ego
Awkwafina, de Chinees-Amerikaanse
rapster en Crazy Rich Asians-revelatie.
Zij speelt de vrijgevochten Billi die
samen met haar ouders naar China
trekt. Bij nai nai ('oma' in het Mandarijn)
blijkt immers kanker vastgesteld, alleen
mag niemand haar dat vertellen, zo wil
de traditie, tot onbegrip van de
veramerikaanste Billi. Wang, die zich
inspireerde op het verhaal van haar
eigen grootmoeder, laat oost en west,
drama en sitcom, soapsentiment en
cultuurschets op elkaar botsen en met
elkaar blenden, wat haar in de VS een
vette indiehit en de nodige awards
opleverde. Geen grootse cinema, wel
een frisse, warmhartige kijk op de clash
der culturen en generaties.
Van Lulu Wang met Awkwafina, Zao
Shuzen, Tzi Ma
Gelezen in Knack Focus van
22/01/2020

Bijdrage: Op vertoon van je geldige
Oever lidkaart koop je van de
verantwoordelijke een filmticket aan
€ 7,40. Normale prijs van een UGC
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