Thanks for
sharing!
Een fijne filmavond mét avant-première
n.a.v. Dag van de Geestelijke Gezondheidszorg

Do 10/10/13
19:00 Budascoop, Kortrijk

Omdat we vroeg of laat allemáál wel e’s
te maken krijgen met problemen, maar
slechts weinigen durven nadenken over
therapie of weten hoe het er in de psychi
atrie aan toe gaat, nodigen de medewer
kers van geestelijke gezondheidszorg
Zuid-West-Vlaanderen jou i.s.m. kunsten
centrum ∫UDA uit op een verrassende
en exclusieve filmkomedie in Budascoop.
Je zou wel zot zijn om thuis te blijven!
PROGRAMMA:
19:00 onthaal in Budascoop

Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk
(Parking is er op en rond Broelkaai)

19:15 verwelkoming
19:30 getuigenis door Guy Swinnen

frontman van The Scabs en peter van Te Gek!?

20:15 unieke filmvertoning van
Thanks for sharing
22:05 receptie en praatcafé
Guy Swinnen, de frontman van de legendarische rockband The Scabs, getuigt over
de depressie die hem overviel toen hij 40
was en hoe hij met hulp van buitenaf langzaam weer recht kon krabbelen. Sindsdien
is hij één van de weinige BV’s die het taboe
over depressies systematisch helpt doorbreken. Dat hij peter is van de organisatie
Te Gek!?, zegt voldoende. Op 10/10 staat hij
ook open voor vragen uit het publiek.

regie:	STUART BLUMBER
met: MARK RUFFALO
	GWYNETH PALTROW
TIM ROBBINS e.a.
Thanks for sharing toont drie seksverslaafden in hun strijd om te functioneren in de
samenleving. Adam (Mark Ruffalo) probeert
een relatie op te bouwen met de wilde en
onafhankelijke Phoebe (Gwyneth Paltrow),
die na haar breuk met een alcoholist heeft
gezworen niet meer te daten met welke
verslaafde dan ook. Mike (Tim Robbins) is
getrouwd met zijn grote liefde van de middel
bare school, maar raakt net zo verslaafd
aan zijn therapie als aan seks. Neil (Josh
Gad) verbergt een camera in zijn tennisschoen om stiekem onder de rokken van
vrouwen te filmen, terwijl hij zijn vrienden
probeert te overtuigen dat hij kan leven
zonder seks. Allen proberen ze om te gaan
met hun verslaving, wat leidt tot hilarische
en ongewone situaties …

tickets: 8 € eenheidsprijs
(inclusief drankje)

voorverkoop bij de organisatoren:
– PZ H. Familie Kortrijk:
johndeloof@pzhfamilie.be
056 24 52 32
– PC Menen:
h.syx@cigb.be
056 52 14 68
– kunstencentrum ∫UDA:
	Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk
info@budakortrijk.be
056 22 10 01

Dit programma kwam tot stand met de steun van:

∫UDA
kunstencentrum

v.u.: Julie Vandenbroucke, Kuipebosstr. 6, 8880 St-Eloois-Winkel

–

THANKS FOR SHARING

komedie/drama, VS 2012, 1u50
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

