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Beste leden van de Filmkring, 

Deze maand geen film in de ochtend, sterker nog, we openen in juli en augustus de deuren pas om 12:00. 
We missen de reuring van de Filmkring in de ochtend... Tegelijkertijd is er iedere dag na 12:00 genoeg te 
beleven. 
 
Voor de liefhebber van de openlucht en van het zomerfestivalsfeertje (lees: niet al te comfortabel zitten, 
niet het beste geluid, maar altijd supergezellig) is er natuurlijk de Buitenfilm op onze binnenplaats. Gratis, 
gezellig en levendig. 

 
Kijk voor het programma op www.natlab.nl/buitenfilm 

Aanbieding 

De inschrijving voor het nieuwe Filmkringseizoen is in volle gang. Er komen weer een aantal nieuwe leden 
bij, maar ken je filmliefhebbers uit je omgeving die ook zin hebben in een serie films die nog door niemand 
anders bekeken is. Maak ze dan deze zomer lid van de Filmkring!  
 
Als bedankje ontvangen jullie allebei een originele Natlab-plu, zodat jullie altijd droog bij de film 

aankomen. En maak je nog iemand lid, dan ontvang jij behalve deze plu ook nog 2 vrijkaartjes voor de film. 
  
Gebruik het aanmeldformulier op de website. Deze ligt ook klaar bij de receptie als printen lastig gaat. 

Filmkringpas is kortingspas 

Met de Filmkringpas ontvang je nog steeds € 2,00 korting op een regulier filmticket op maandag t/m vrijdag 
overdag.   

Opzeggen bij de Filmkring kan tot 1 augustus 

We vinden het uiteraard jammer als je weggaat, maar opzeggen kan nog tot 1 augustus. Op www.natlab.nl 
lees je alle informatie hierover. 

Incasso voor een nieuw seizoen Filmkring 

Tussen half augustus en half september zullen we het bedrag voor de Filmkring van de rekening 
afschrijven. Tegen die tijd ontvang je een mail met de vooraankondiging voor de incasso-afschrijving. 

Contact 

Voor opmerkingen, vragen over het programma of administratieve abonnementsvragen kun je met ons 
contact opnemen via secretariaat@natlab.nl.  

Fijne zomer! 
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