Bigfoot Family 3D

Sinds zijn terugkeer uit de wildernis is Bigfoot een echte ster, tot groot ongenoegen van zijn zoon Adam die niets
liever wil dan een normaal leven. De drukte op school, zijn eerste liefde en uitvissen hoe hij zijn geërfde superkrachten
moet temmen, is al gedoe genoeg. Maar Bigfoot wil zijn bekendheid inzetten voor het milieu en vertrekt halsoverkop
naar Alaska, waar de oliemaatschappij X-tract met verdachte boringen een heel natuurgebied in gevaar brengt. Enkele
dagen later verdwijnt de harige avonturier… Adam zet koers naar het Hoge Noorden om, samen met z’n mama, de
ondernemende wasbeer Trapper en de onhandige beer Wilbur, zijn vader te redden.
Er kunnen momenteel enkel tickets aangekocht worden voor voorstellingen en films in het aanbod van het najaar
(tot Nieuwjaar).
Reserveren doe je best on-line en met je bubbel (achteraf mensen toevoegen aan je reservatie is niet mogelijk!).
Doordat we overgeschakeld zijn naar een gebruiksvriendelijker ticketsysteem zal er opnieuw geregistreerd
moeten worden. Dit doe je automatisch door de aankoopstappen te volgen.
Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen: je kan je zitplaatsen niet zelf kiezen dit doet het systeem
voor jou via het principe van best beschikbare plaatsen. Je krijgt ook enkel een rijnummer toegewezen om het
kruisen van andere bezoekers te vermijden. op deze manier kunnen we de zaal zo veilig mogelijk vullen.
Een mondmasker dragen binnen het CC is verplicht. Probeer ten allen tijde 1,5 m afstand te houden van de andere
bezoekers en onthaalpersoneel van het CC.
Voorjaar 2021 wordt pas in verkoop gezet tegen het einde van het jaar.

Wanneer
zondag 11 oktober 2020 van 15:00 tot 16:30

Waar
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€7.00
€6 korting

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart
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