
Nieuwstool Pagina

Onze vier topfilms Cartoon van de week

21/22 Jumpstreet (****) Life as we know it (****)

The last song (****) Dear john (*****)

Het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk komt eraan meiden. Stel je voor
één maand lang van voetbal voetbal voetbal en meer voetbal.

Toegegeven, je kan shoppen, ijsjes eten, studeren, appen, gamen, ... om te ontsnappen
aan die voetbalgekte. Wat kan je nog doen? Jawel de beste films van onder het stof
halen. Wij helpen een handje!

door Nina Mockers, Jona Op 't Roodt en Nele Soons

Laten we even beginnen met de films die het net niet haalden:

The longest Ride (***)
De film gaat over twee koppels en hoe ze elkaar, met ieder zijn deel van ups en downs,
hebben gevonden. De film is bijna even geweldig als het boek! Veel romantiek en net
genoeg drama zorgen voor een zeer goede verhaallijn met een heel mooi maar
onverwacht einde.

The Maze runner (***)
Deze film is een science fiction actiefilm. Het is een movie over een groep jongens en
één meisje die vast zitten in een gebied omringd door een doolhof. Ook de sequels zijn
de moeite waard!

Inside out (****)
Animatiefilm waarin vier mannetjes in het hoofd van een persoon leven en diens gedrag
bepalen. Bij één meisje geraken de vier gekjes in de problemen. Het is een leuke film
om met je familie te bekijken en er zit ook nog eens een moraal achter.

En nu onze vier topfilms!

Cartoon door Jarni Schreurs

De film gaat over twee jongens die undercover gaan op een school. Het is een aanrader
voor mensen die van humor houden en toch tegen seksistische en overdreven grappen
kunnen. Deze film blijft zelfs na meerdere kijkbeurten de moeite waard.

Twee mensen die elkaar niet kunnen uitstaan moeten voor een kind zorgen dat haar
beide ouders is verloren. Ondanks deze dramatische gebeurtenis, is het lachen
geblazen met de vele oerdomme en grappige belevenissen.

Dit is zeker een heel romantische film, die geschikt is voor voor jong en oud. De ouders
van Ronnie en Jonah zijn gescheiden en ze zijn met hun moeder naar New York
verhuisd. Na drie jaar in The Big Apple vindt hun moeder dat ze de zomer met hun
vader moeten doorbrengen op Tybee Island...

Voor de mensen die van Channing Tatum houden is dit zeker een aanrader. En wie
houdt nu niet van Channing Tatum? Er is veel romantiek tussen twee jonge geliefden in
deze zeer emotionele film. Meer verklappen we lekker niet...


