Euroscoop Lanaken

Events binnenkort
in onze bioscoop

Momenteel
in onze zalen

Niet te missen!

16 oktober - 22 oktober 2019

60+: Pavarotti

Europaplein 35 - 3620 Lanaken BE
Tel. 089 73 10 88 - info@euroscoop.be

14:30 (vr)

114min

Pavarotti werd in 1935 in Italië geboren en stierf in 2007 aan
kanker. Hij begon zijn professionele loopbaan als tenor in 1961
in Italië en gaf zijn laatste optreden op de Olympische
Winterspelen van 2006 in Turijn.

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

Angry Birds 2 (Vlaamse versie)
14:30 (wo,za,zo) • 17:00 (wo,za,zo)

99min

De vete tussen de humeurige vogels en de gemene groene
biggen krijgt in Angry Birds 2 een nieuwe wending.

Blinky Bill
14:30 (wo,za,zo)

93min

Blinky Bill is een jonge koala met veel fantasie. Hij is op zoek
naar avontuur en droomt ervan het dorpje Green Patch te
verlaten en de wijde wereld in te trekken. Meneer Bill, de vader
van Blinky Bill, is al een tijdje spoorloos verdwenen in de
Outback. Blinky is de enige die gelooft dat zijn vader nog leeft.

De Leeuwenkoning NV
14:30 (wo,za,zo) • 17:00 (wo,za,zo)

118min

Simba is een jonge leeuw en zoon van leeuwenkoning Mufasa.
Hij kijkt op tegen zijn vader en neemt zijn koninklijke
bestemming ter harte. Dat zint Mufasa's jaloerse broer Scar
absoluut niet en smeedt samen met een groep hyena's een
plan om zowel Mufasa als Simba uit de weg te ruimen, zodat hij
zelf de macht kan grijpen.

16 oktober - 22 oktober 2019

Downton Abbey
14:30 (do,vr,ma,di) • 17:00 (do,vr,ma,di) • 20:00
(wo,do,vr,za,zo,ma,di)

122min

De bekende acteurs uit de populaire televisieserie over de
Britse familie Crawley en hun bedienden keren terug voor de
film.

Everest: De jonge Yeti
14:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 17:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

Joker
14:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 17:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) •
20:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 22:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

100min

Wanneer Yi een jonge Yeti op het dak van haar
appartementencomplex in Sjanghai aantreft, besluit ze hem
Everest te noemen. Samen met haar ondeugende vrienden Jin
en Peng gaat Yi op een episch avontuur om het magische
wezen met z'n familie op het hoogste punt van de aarde te
herenigen.

Friends 25th: The One With The Anniversary
19:00 (za)

360min

20:00 (do)

107min

De getalenteerde strippers Ramona (Jennifer Lopez) en
Destiny (Constance Wu) zien hun inkomsten zo sterk
verminderen na de beurscrash van 2008 dat ze besluiten om de
rollen om te draaien. Door hun voormalige Wall Street klanten
op te lichten leiden ze al snel een luxueus en decadent
leventje.

Late Night
117min

14:30 (do,vr,ma,di) • 17:00 (do,vr,ma,di) • 20:00
(wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 22:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

Henry Brogen is een moordenaar op leeftijd, werkzaam voor
de NSA, die van plan is zijn carrière de rug toe te keren. Zijn
opdrachtgevers willen hem echter niet laten gaan en maken
een kloon van hem. Hierdoor moet Henry het opnemen tegen
zijn jongere en nog snellere en sterkere versie, een die al zijn
handelingen kan voorspellen. HFR = High Frame Rates, wat wil
zeggen: nog beter beeld.

102min

Katherine Newbury (Emma Thompson) is een legendarische
talkshow host die te kampen krijgt met dalende kijkcijfers en
bazen die liever een jonger, hipper iemand haar plaats zien
innemen. Katherine neemt Molly (Mindy Kaling) aan als het
enige vrouwelijke lid van haar redactie.

Maleficent: Mistress of Evil

Huisdiergeheimen 2

14:30 (wo,do,za,zo,ma,di) • 17:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) •
20:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 22:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

92min

Secret Life Of Pets 2 is de nieuwe vrolijke animatiefilm van
Illumination Entertainment en Universal Pictures, de makers
van De Grinch, Minions en Sing. Het is het vervolg op de grote
bioscoophit uit 2016 die onthulde wat onze huisdieren
uitspoken als de baasjes van huis zijn.

118min

'Maleficent: Mistress of Evil' volgt de complexe relatie tussen
de heks Maleficent en prinses Aurora. Het is inmiddels enkele
jaren geleden dat Maleficent besloot om Aurora te vervloeken.
Samen moeten ze nu nieuwe bondgenoten vinden in hun
pogingen de magische wezens van de wereld te beschermen.

Misfit

Hustlers
14:30 (do,vr,ma,di) • 17:00 (do,vr,ma,di) • 20:00
(wo,vr,za,zo,ma,di) • 22:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

107min

'Hustlers' volgt het waargebeurde verhaal van een groepje
voormalige strippers tijdens de financiële crisis in Amerika. Ze
besluiten de handen ineen te steken om louche
beurshandelaren een oor aan te naaien. Door de mannen te
drogeren weten ze hun creditcards te bemachtigen en een
hoop geld te stelen.

17:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

20:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 22:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

86min

Julia keert na jaren wonen in Amerika weer terug naar
Nederland. In Amerika had ze een perfect leventje: ze was
populair, had een goed bekeken vlog en veel vriendinnen. Haar
leven staat op zijn kop als ze in Nederland door de VIP squad,
de drie populairste meisjes van de school, als “Misfit”, een
buitenbeentje, wordt bestempeld.

IT: Chapter Two
170min

Het kwaad huist zich opnieuw in het stadje Derry als regisseur
Andy Muschietti in It Chapter Two de Losers Club – jong en oud
– weer bij elkaar brengt naar waar het allemaal begon. De film
is Muschietti’s opvolger van de in 2017 veelgeprezen en
wereldwijde hit It, die meer dan 700 miljoen dollar opbracht.
* programma onder voorbehoud

14:30 (do,vr,ma,di) • 20:00 (wo,do,vr,zo,ma,di) • 22:30
(wo,do,vr,zo,ma,di)

100min

John Rambo is met pensioen en woont op een boerderij in de
Verenigde Staten. Op een dag hoort hij van Maria, een oude
familievriendin en vastgoedmanager, dat zijn dochter is
ontvoerd door een Mexicaans drugskartel. Al snel komt John
terecht in de gewelddadige wereld van de sekshandel.

Shaun het Schaap: Ruimteschaap

Ladies Night: Hustlers

Gemini Man 3D HFR

14:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 17:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

122min

De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck genaamd, voelt zich
uitgekotst en verstoten door de maatschappij. Geleidelijk aan
wordt hij krankzinnig, en ontpopt hij zich van vriendelijke,
vrolijke clown tot schurk, beter bekend als 'de Joker'. Iemand
die kickt op haat en het creëren van chaos. The Joker
toegankelijk voor bezoekers vanaf 16 jaar.

Voor het eerst op het grote scherm! Ter ere van de 25ste
verjaardag van Friends krijgen alle fans de kans om 12 van de
leukste afleveringen opnieuw te beleven in de bioscoop. Ook
zullen er nooit vertoonde bloopers getoond worden, een mustsee voor echte fans!

20:00 (wo,do,vr,za,zo,ma,di) • 22:30 (wo,do,vr,za,zo,ma,di)

Rambo V: The Last Blood

14:30 (wo,za,zo) • 17:00 (wo,za,zo)

100min

Shaun en de kudde krijgen te maken met een buitenaardse
invasie. Hierdoor moeten ze noodgedwongen op een nieuwe
queeste vertrekken. Niet alleen zal hun reis grotere proporties
aannemen, ook de waanzin neemt onderweg toe.

