Schouwerzijl, augustus 2018

Beste filmliefhebber,
Het filmjaar 2017/2018 ligt alweer achter ons en we maken ons op voor weer een nieuw seizoen met
mooie films, bekeken door een enthousiast publiek tijdens gezellige avonden.
Zoals te doen gebruikelijk vertonen we ook nu weer, behoudens een enkele uitzondering, de films op
de 3e zaterdag van de maand:
15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en
tot slot 18 mei.
Aanvangstijd van de film is steeds 21:00 uur, de zaal is open vanaf 20:30 uur.
We trappen het seizoen op 15 september af met de film “Loveless”
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GaY-_BO8hOs)
Ook voor het seizoen 2018/2019 zullen we ons uiteraard maximaal inspannen om voor u een mooi
programma samen te stellen met mooie, boeiende films en we hopen dat u onze inspanning weer
zult belonen met een mooie opkomst!
Graag stippen we nog even aan wat het betekent om donateur van Sienemarne te zijn:
•
Voorrang bij speciale voorstellingen
•
U bent het hele seizoen verzekerd van 9 kwaliteitsfilms
•
Entreeprijs voor donateurs is € 4, - en voor niet-donateurs € 6, •
U bent donateur door € 8, - te storten op bankrekeningnummer NL54INGB0004427486
t.n.v. Stichting Sienemarne te Saaxumhuizen.
U krijgt uw donateurskaart aan de kassa bij de eerste voorstelling die u bijwoont.
Ook kunt u donateur worden door contante betaling aan de zaal.
•
Donateurs krijgen korting op de entreeprijs bij de andere provinciale filmhuizen.

Natuurlijk betekent een bezoek aan Sienemarne ook dat u mensen ontmoet met hun gedeelde
belangstelling voor goede films, waarover in de pauze en na afloop van de film nog even rustig kan
worden (na)gepraat.
En achter de bar en aan de kassa ziet u, zoals u gewend bent, de vertrouwde gezichten van de
Sienemarnebestuurders!

Informatie over Sienemarne en onze films kunt u vinden op www.sienemarne.nl en/of
www.groningerforum.nl/filmliga; tevens kunt u zich bij het Groninger Forum/Filmliga ook opgeven
voor ontvangst van de digitale filmladder.
Sienemarne is telefonisch bereikbaar via 0595 577463 (Tineke Knape) of 0595 425231 (Ernst Kuitert)
Samenvattend:
 Voor de provinciale digitale filmladder aanmelden bij: www.groningerforum.nl/filmliga
 U kunt donateur van Sienemarne worden door € 8, - p.p. te storten op
bankrekeningnummer NL54INGB0004427486 t.n.v. Stichting Sienemarne te Saaxumhuizen.
 Indien nog niet gedaan: graag uw e-mailadres doorgeven op www.sienemarne.nl of met
een e-mailtje aan sienemarne@hotmail.com

Tot slot willen we u graag nog wijzen op de bijgevoegde Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

We hopen u allen (weer) te zien op onze voorstellingen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Sienemarne,
Rolien Groeneveld, voorzitter

