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een film van JEAN-CHRISTOPHE ROGER & JULIEN CHHENG

vanaf 21 december in de bioscoop

MET DOEBOEKJE VOOR KINDERENWAAR IS DE VIOOL VAN ERNST? 

In ERNEST & CELESTINE: OP AVONTUUR IN 
BRABBELLAND wordt de onwaarschijnlijke 
vriendschap van de onzekere beer Ernest 
en de dappere muis Célestine op de proef 
geteld. Deze prachtige animatie weet in 
zijn eenvoud elke emotie over te brengen, 
net als het belang en plezier van muziek.

Ernest en Celestine gaan naar Brabbelland, 
het land waar Ernest vandaan komt, om zijn 
kapotte viool te laten repareren. Ernest wil 
helemaal niet terug, maar Celestine weet 
hem over te halen. Daar komen ze erachter 
dat muziek in het hele land verboden is, 
wat voor onze twee helden ondenkbaar is. 
Gelukkig krijgen ze hulp uit onverwachte 
hoek. Samen met een mysterieuze, geheime 
vriend brengen ze muziek en plezier terug 
voor iedereen in Brabbelland!

Ernest en Celestine werden bedacht door 
tekenaar Gabrielle Vincent. De eerste 
fi lm in 2012 werd genomineerd voor een 
Oscar. Sindsdien zijn de muis en de beer 
uitgegroeid tot een hartverwarmend 
gezelschap voor de hele familie. De fi lm 
laat zien dat echte vriendschap geen 
grenzen kent.

OP WEG NAAR BRABBELLAND 

De pers over

'ERNEST & CELESTINE'


‘Een animatie hoogstandje’

de Filmkrant


‘Oase van rust in de bioscoop’

de Volkskrant
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1.1.

OP WEG NAAR BRABBELLAND! 

2.

3. 4.

Ernest & Celestine zijn op weg naar het geboorteland van Ernest. 
Maar wat is de juiste weg naar Brabbelland? En welke voorwerpen 
verliezen ze onderweg uit de bus (omcirkel ze)? 

WAAR IS DE 

VIOOL VAN ERNEST? 

Knip deze afbeelding uit langs de 
stippellijnen en plaats je wijs- en 
middelvinger in de twee gaten. Je kunt 
nu nieuwe avonturen bedenken van 
Ernest en Celestine met deze kleine 
papieren pop!

Wil je ook op avontuur met Ernest en 
Celestine?
Knip een foto van jezelf en je vriendje of 
vriendinnetje uit,  maak onderaan twee 
gaten en bedenk nieuwe avonturen 
samen. 

PAPIEREN VINGERPOPJE

NAAM: 

LATER WIL IK WORDEN: 

MIJN BFF IS:

* BFF = je beste vriend/in voor altijd

*

Help! Ernest is 
zijn mooie viool 
kwijt. Kun jij zijn 
viool voor hem 
terugvinden? 

WELKE MUZIEKINSTRUMENTEN ZIE JE?

VIOOL

TROMPET
TROMBONE

TROMMEL
SAXOFOON

ACCORDEON

DJEMBE TROMMEL

BLOKFLUIT

TAMBOERIJN

TRIANGEL

BANJO

Zoek alle muziek-
instrumenten 
zodat het orkest van 
Brabbelland weer 
samen kan spelen.
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