Euroscoop Amsterdam

Events binnenkort
in onze bioscoop

Momenteel
in onze zalen

Niet te missen!

17 september - 23 september 2020

A Night at the Louvre

Buikslotermeerplein 2003 - 1025 XL Amsterdam NL
Tel. 020 210 3990 - amsterdam@euroscoop.nl

11:15 (do) • 11:30 (vr,ma,di) • 12:00 (wo) • 13:30 (vr) • 14:15 (za) 90min
• 17:00 (zo,wo) • 19:00 (do) • 19:30 (ma,di)

Een nachtelijke privé-tour door de Leonardo Da Vinci
tentoonstelling in het Louvre. Exclusieve opnamen gemaakt
van de grote expositie onder regie van de curatoren van het
Louvre zelf.

Programma van de week
Meer info & data op www.euroscoop.nl

Alles is zoals het zou moeten zijn
11:15 (do,vr,ma,di,wo) • 11:30 (zo) • 14:00 (ma,di) • 16:45 (do) • 108min
17:15 (zo,wo) • 18:15 (vr) • 18:30 (zo,ma,di,wo) • 19:00 (do) •
19:15 (za) • 19:30 (vr) • 19:45 (zo,wo) • 20:15
(do,vr,za,ma,di,wo) • 20:30 (zo) • 21:15 (do,ma)

Meteen na de geboorte van hun eerste kind biecht Iris' vriend
Pieter op dat hij dit kind nooit heeft gewild en binnenkort met
zijn nieuwe liefde naar Afrika vertrekt. Zich woedend
wentelend in zelfmedelijden en alcohol komen Iris' prille
moederschap, haar baan in de televisiewereld en haar sociale
leven ernstig in de verdrukking.

Antebellum
105min
11:00 (do,ma,di,wo) • 11:45 (vr) • 13:00 (zo,wo) • 13:15
(do,ma,di,wo) • 14:00 (vr) • 17:15 (za) • 17:30 (do,zo,ma,di,wo) •
18:30 (vr) • 18:45 (zo,di) • 19:15 (wo) • 19:45 (za) • 20:30 (do) •
20:45 (do,vr,zo,ma,di,wo) • 21:30 (ma,di) • 22:15 (za)

De angstaanjagende nieuwe horrorfilm van de producenten
van Get Out en Us. Succesvol schrijfster Veronica Henley
(Janelle Monáe) zit gevangen in een gruwelijke werkelijkheid.

Ava
11:45 (do) • 12:00 (ma,di) • 14:15 (vr) • 14:45 (do) • 20:30
(do,ma) • 20:45 (vr) • 21:15 (za,zo,di) • 21:30 (wo) • 22:15 (vr) •
22:30 (za)

17 september - 23 september 2020

97min

Ava (Jessica Chastain) werkt als huurmoordenaar voor een
geheime organisatie. Haar specialiteit: overal ter wereld
hooggeplaatste doelwitten uitschakelen. Wanneer ze de
verkeerde informatie doorgespeeld krijgt, loopt een van haar
opdrachten fout af.

Avond van de Filmmuziek
12:00 (ma,di) • 14:45 (zo) • 16:30 (za) • 19:00 (ma) • 19:15 (do) 108min

Tijdens De Avond van de Filmmuziek speelt het Grammy Award
winnende Metropole Orkest de mooiste filmmuziek uit de
filmgeschiedenis. Muziek uit de grootste klassiekers, recente
meesterwerken, epische blockbusters en internationale
arthousehits passeren jaarlijks de revue.

Burden

Rocky
11:30 (do,wo) • 11:45 (vr) • 12:00 (ma,di) • 14:15 (do) • 14:30
(ma,di)

11:15 (vr) • 12:15 (do) • 18:45 (zo,wo) • 21:00 (vr,di) • 21:15 (za)

129min

12:00 (za) • 13:45 (zo) • 15:00 (za) • 16:00 (do,vr,zo,ma,di,wo)

Scoob! (NL)
11:00 (za) • 11:15 (do,vr,zo,di) • 11:30 (ma) • 13:30 (za,zo,wo) •
14:45 (zo) • 15:45 (zo,wo) • 16:00 (do,za,ma,di) • 16:15 (vr)

90min

In De Piraten van Hiernaast wordt het saaie kustplaatsje
Zandwijk aan Zee op stelten gezet door de komst van de
zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie
Donderbus.

The War with Grandpa

125min

11:15 (zo,wo) • 11:45 (vr) • 12:15 (zo,wo) • 13:00 (do,ma,di) •
14:00 (vr) • 16:30 (do) • 16:45 (ma,di) • 17:15 (vr,za) • 19:45
(do,ma,di,wo) • 20:00 (zo) • 21:15 (vr) • 21:30 (do,zo,ma,di,wo) •
21:45 (za) • 22:15 (vr)

112min

Twee concurrerende a capella zanggroepen, de Barden Bellas
(allemaal meisjes) en de Barden Treblemakers (allemaal
jongens), strijden om het “International Championship of
Collegiate A Capella” (ICCA) te winnen, dat elk jaar in de lente
gehouden wordt op Carnegie Hall.

Relic
14:00 (ma,di) • 17:00 (do) • 18:15 (vr,zo,ma,di,wo) • 19:00 (za) •
22:00 (do,vr,za,ma,di,wo) • 22:15 (zo)

94min

Twentieth Century Fox presenteert in samenwerking met
Marvel Entertainment The New Mutants, een originele horror
triller dat zich afspeelt in een geïsoleerd ziekenhuis waar een
groep jonge mutanten vastgehouden wordt voor psychiatrisch
onderzoek.

Pitch Perfect

90min

11:00 (za) • 11:15 (do,zo,ma,di,wo) • 13:15 (za) • 14:00 (zo) •
14:15 (wo) • 15:30 (za) • 16:15 (zo,wo) • 16:30 (ma,di)

Queen Poppy en Branch doen een verrassende ontdekking - er
zijn andere Troll-werelden dan hun eigen, en hun duidelijke
verschillen zorgen voor grote botsingen tussen deze
verschillende stammen.

Unhinged

Wanneer Rachel, een alleenstaande moeder, wordt
opgehouden in het drukke verkeer door een trage chauffeur
voor haar, laat ze toeterend haar onvrede blijken. Niks
ongewoons in Los Angeles, waar gefrustreerde bestuurders zich
maar al te vaak af reageren op anderen in het verkeer en zeker
wanneer het verkeer muurvast zit.

Unhinged (Dolby Atmos)
13:45 (vr) • 14:30 (ma,di) • 14:45 (do) • 19:00 (di) • 20:15 (vr) •
21:15 (zo,wo) • 21:30 (do,ma)

The Secret
11:45 (ma,di) • 12:15 (do) • 12:45 (vr) • 13:00 (za) • 14:00 (do) • 106min
14:30 (ma,di) • 15:00 (vr) • 15:30 (za) • 16:15 (vr,zo,ma,di) • 16:45
(wo) • 18:00 (za) • 18:45 (do,vr) • 19:00 (ma,di) • 19:15 (zo,wo) •
20:15 (vr,ma) • 20:30 (za,zo,di,wo) • 21:00 (do)

De jonge weduwe Miranda Wells (Katie Holmes) worstelt zich
samen met haar drie kinderen door het leven. Na een
opeenstapeling van pech is een naderende orkaan de volgende
uitdaging die zich aandient. Dan botst zij -letterlijk- tegen de
aantrekkelijke Bray Johnson (Josh Lucas) aan, die een
helpende hand biedt.

Wanneer de bejaarde weduwe Edna (Robyn Nevin) vermist
raakt, reizen haar dochter Kay (Emily Mortimer) en
kleindochter Sam (Bella Heathcote) naar het afgelegen
familiehuis om haar te zoeken. Maar als Edna plotseling weer
opduikt blijft een verklaring uit.

* programma onder voorbehoud

86min

18:30 (do,ma) • 18:45 (vr) • 19:00 (za) • 21:15 (di) • 22:15 (zo,wo) 91min
• 22:45 (vr,za)

The New Mutants

Wanneer houtsnijder Geppetto (Oscarwinnaar Roberto
Benigni) uit een blok hout een pop maakt gebeurt er iets
magisch. De brutale pop begint te praten en kan lopen, rennen
en eten zoals elke kleine jongen. Gepetto noemt hem
Pinocchio en voedt hem op als zijn eigen zoon. Maar Pinocchio
vindt het lastig om braaf te zijn.

Wat zou jij doen als je jouw slaapkamer zou moeten afstaan aan
niemand minder dan je eigen opa? Dit overkomt de tienjarige
Peter (Oaks Fegley) omdat zijn opa Jack (Robert de Niro)
noodgedwongen bij de familie intrekt.

151min

Gewapend met slechts één woord - Tenet - en vechtend voor
het voortbestaan
van de hele wereld, reist de hoofdrolspeler
door een schemerige wereld van internationale spionage op
een missie die zich in iets meer dan realtime zal ontvouwen.

Pinocchio (NL)

98min

Trolls Wereldtour NL
11:00 (do,vr,za,zo,ma,di,wo) • 12:00 (do,vr,za,zo,ma,di,wo) •
13:30 (do,za,zo,ma,di,wo) • 14:15 (do,vr,za) • 15:15
(do,vr,za,zo,ma,di,wo) • 16:45 (do,za,zo,ma,di,wo) • 17:30
(do,vr,za) • 18:15 (do,zo,ma,di,wo) • 18:30
(do,vr,za,zo,ma,di,wo) • 19:15 (vr,za) • 20:00
(do,vr,za,zo,ma,di,wo) • 21:00 (do,vr,za,zo,ma,di,wo) • 21:45
(do,vr,za,zo,ma,di,wo)

Engel (11) is een verlegen, clumsy meisje dat maar moeilijk nee
kan zeggen en graag thuis is. Thuis voelt voor haar vertrouwd,
met haar knappe koppen van ouders, haar lieve kat Saturnus
en de gekke oom Tobias, die oppast als haar ouders naar een
congres gaan.

12:15 (za) • 13:30 (do) • 13:45 (vr,ma,di) • 18:15 (do,ma)

13:15 (wo) • 13:30 (zo) • 13:45 (do,vr,ma,di,wo) • 14:15 (za) •
15:15 (do,zo,ma,di,wo) • 16:15 (za) • 16:45 (vr) • 18:00
(do,vr,za,ma,di,wo) • 18:15 (zo) • 19:30 (za)

94min

Tenet
11:30 (za) • 12:00 (zo) • 13:00 (wo) • 13:45 (za) • 15:45 (vr,zo,wo) 95min
• 16:00 (ma,di)

99min

Als de ouders van de 10-jarige Mary Lennox (Dixie Egerickx)
overlijden, wordt ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar zieke neefje
Colin, die eigenlijk niet het huis uit mag. Samen gaan ze op
onderzoek uit in honderden kamers en uitgestrekte tuinen.

Scoob!! onthult hoe vrienden voor het leven Scooby en Shaggy
elkaar ontmoet hebben en hoe ze samen met jonge
speurneuzen Fred, Velma en Daphne het beroemde Mystery Inc.
vormden.

Engel (NL)

11:30 (za) • 12:00 (zo) • 14:15 (wo) • 14:30 (za) • 15:30
(do,ma,di,wo) • 15:45 (zo)

14:15 (za) • 15:45 (vr) • 16:30 (zo,wo) • 16:45 (do,za,ma,di) •
18:00 (vr)

0min

Rocky Balboa is een tweederangs bokser uit Philadelphia. Hij is
een mislukking: hij woont in een afgedankt appartement en als
bijbaantje is hij een inner van schulden.

South Carolina, 1996. Mike Burden (Garrett Hedlund) is een
zwijgzaam man en loyaal lid van de Ku Klux Klan. Maar hij
verandert van gedachten wanneer hij verliefd wordt op de
alleenstaande moeder Judy (Andrea Riseborough).

De Piraten van Hiernaast

The Secret Garden (Dolby Atmos)

91min

Wanneer Rachel, een alleenstaande moeder, wordt
opgehouden in het drukke verkeer door een trage chauffeur
voor haar, laat ze toeterend haar onvrede blijken. Niks
ongewoons in Los Angeles, waar gefrustreerde bestuurders zich
maar al te vaak af reageren op anderen in het verkeer en zeker
wanneer het verkeer muurvast zit.

