
Tickets (incl. hapje, drankje): € 5,- per persoon. 
Gezinsticket (2 volwassenen en 2 kinderen): € 18,-

Tickets reserveren kan op maandag 8 en dinsdag 9 februari per e-mail: vlaardingen@jt.nl. 
vermeld in uw e-mail de namen van alle gezinsleden, de leeftijd van de kinderen, de films  
waarvoor u tickets wilt reserveren en uw telefoonnummer.
U krijgt uiterlijk op 10 februari per e-mail antwoord van de JT bioscoop.
Het aantal stoelen is beperkt: op = op.

Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Lees deze

filminformatie
of kijk voor trailers en tickets op www.jt.nl of de JT app

Filminformatie
Alvin en de Chipmunks: Roadtrip

Genre 
Komedie

Kijkwijzer  

2g

Verhaal
Na een opeenstapeling van misverstanden 
denken Alvin, Simon en Theodore dat Dave  
zijn nieuwe vriendin ten huwelijk zal vragen 
in New York en de jongens zal ‘dumpen’. Ze 
hebben drie dagen de tijd om het aanzoek te 
dwarsbomen, zodat ze Dave niet kwijtraken 
én niet worden opgezadeld met een 
verschrikkelijke stiefbroer.

Lengte 
92 minuten

Regie 
Walt Becker

Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Lees deze

filminformatie
of kijk voor trailers en tickets op www.jt.nl of de JT app

Filminformatie
Brasserie Valentijn

Genre 
Romatiek, komedie

Kijkwijzer  

3dt
 
Cast
Géza Weisz, Sigrid ten Napel, Georgina 
Verbaan, Roeland Fernhout, Megan de Kruijf, 
Tarikh Janssen, Jonas Smulders

Verhaal
Brasserie Valentijn is een gerenommeerd 
restaurant dat met succes wordt gerund door 
Valentijn en chef kok Angelo. 14 februari is de 
dag van de liefde: één van de drukste avonden 
van het jaar. Angelo zorgt voor een passend 
liefdesmenu en Valentijn heeft de tafels 
tiptop gedekt. Ze heeft alles onder controle 
in haar brasserie. In de keuken en in de zaal 
zijn de verwachtingen hoog gespannen. Elk 
koppel dat een tafel heeft bemachtigd, hoopt 
die avond de liefde op hun bord te krijgen. 
Er mag niks fout gaan. Dan staat Frank, een 
oude vlam van Valentijn, ineens op de stoep...

Lengte 

Regie 
Sanne Vogel

UN1EK en JT bioscoop organiseren samen de UN1EKE Romantische Valentijnsdag!
Ouders en kinderen (vanaf 4 jaar) zijn van harte welkom in de JT bioscoop in Vlaardingen. 
Op 14 februari om 10.30 uur ontvangen we je met een hapje, een drankje en leuke activiteiten.

Ouders kunnen naar de romantische film ’Brasserie Valentijn’. Kinderen kunnen kiezen uit 
‘Alvin & The Chipmunks’ of ‘Race naar de maan’. Pedagogisch medewerkers van UN1EK 
begeleiden de kinderen in de bioscoop.
 

Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Lees deze

filminformatie
of kijk voor trailers en tickets op www.jt.nl of de JT app

Filminformatie
Race naar de maan

Genre 
Familiefilm

Kijkwijzer  

2ag
 
Cast
Sander Slingerland, Tara Hetharia, Tim 
Knol, Sipke Jan Bousema, Frits Lambrechts, 
Charly Luske, Peggy Vrijens, Inge Ipenburg

Verhaal
Race naar de maan is de nieuwe animatie-
avonturenfilm voor de hele familie van de 
makers van Ted en de Schat van de Mummie. 
De jonge surfer Mike Goldwing gaat samen 
met zijn opa, zijn beste vriendin en een 
grappige hagedis op een spannend avontuur 
naar de maan. Een miljonair die beweert dat 
er nog nooit een mens op de maan is geweest, 
gaat op ruimtereis om een duivels plan uit 
te voeren. Hij wil een zeer krachtige en 
gevaarlijke nieuwe vorm van energie (Helium 
3) bemachtigen waarmee hij de machtigste 
man van de wereld zal worden.

Lengte 
101 minuten

Regie 
Enrique Gato

UN1EK.nl


