
4 november: filmavond in Indische sfeer

Siddharth
18u30-19u30: gratis workshop Bollywooddans i.s.m. Bollylicious

(beperkte plaatsen, liefst vooraf inschrijven: ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92)

19u30: Indisch onthaal, muziek, dans, hapje

20u00: film ‘Siddarth’ met korte inleiding door SOS Zoutmijnkinderen India

dienst Internationale Samenwerking & c.c. CasinoKoksijde



Woensdag 4 november | 20:00
c.c. CasinoKoksijde

Filmavond in Indische sfeer
c.c. CasinoKoksijde en de dienst Internationale Samenwerking organiseren een filmavond in Indische sfeer met 
de film Siddharth.

KORTE INHOUD

Een arme Indische familie kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. De vader verdient bitter weinig als 
“chainwallah”, iemand die op straat ritssluitingen repareert. Daarom sturen ze hun twaalfjarig zoontje Siddharth 
een honderdtal kilometer verder naar een fabriek. Maar Siddharth komt niet terug op de afgesproken datum een 
paar maand later. Vertwijfeld gaat de vader op zoek. Hij botst daarbij op allerlei bureaucratische hinderpalen. 
‘Siddharth’ is een eenvoudige, authentiek aandoende film, zonder opsmuk, die zich afspeelt in de armere buurten 
van Indiase grootsteden. Een hartveroverende, dramatische film met een bij momenten documentaire insteek, 
maar altijd met grote inleving gebracht.

regie Richie Mehta duur 96’ productie Indië 2013 cast Rajesh Tailang, Tannishtha Chatterjee, Anurag Arora e.a. 
palmares winnaar Canvas-award, filmfestival MOOOV 2014

Naast de film valt er nog heel wat te beleven die dag in c.c. CasinoKoksijde. 

Van 18u30-19u30 kan je er gratis de laatste Bollywoodmoves aanleren. Bollylicious verzorgt er voor ons een 
wervelende workshop Bollywooddans. Dit professioneel dansgezelschap brengt een eigen interpretatie van de 
heel vrolijke Bollywood-dansstijl, waarbij authenticiteit en ambiance hand in hand gaan. Gezien het beperkt aan-
tal plaatsen is vooraf inschrijven aangeraden (ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92)!

Vanaf 19u30 verwelkomen we iedereen graag ‘op z’n Indisch’! Wat dit inhoudt, moet u uiteraard ter plaatse 
ontdekken… Maar we kunnen alvast verklappen dat het lekker is, dat er sfeer is, dat er muziek is, dat er ambi-
ance is, dat ook hier Bollylicious voor nog een verrassing zorgt... en vooral: dat deze extraatjes inbegrepen zijn in 
de filmprijs (€5 - vooraf reserveren is niet mogelijk) Onze koksijdse 4de pijlerorganisatie  SOS Zoutmijnkinderen, 
werkzaam in Z-India, mag uiteraard op deze avond niet ontbreken! 

Niet te missen dus!

Meer info: ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.

Bollylicious brengt een opzwepende Indische dans met veel humor, meeslepende muziek, kleurrijke kostuums en een goede dosis glitter and glamour.


