Animatiefilm The Queen’s Corgi in première
Op 13 februari gaat de animatiefilm The Queen's Corgi in première. Het verhaal volgt de avonturen van Rex, de
meest geliefde hond van de Britse vorstin. Wanneer hij op een dag van zijn bazin gescheiden raakt, stuit hij op een
vechtclub waar allerlei verschillende honden het tegen elkaar opnemen.
Corgi Rex is de meest geliefde hond van het Britse koningshuis en ondanks dat hij zich niet altijd aan de regels houdt
is hij lievelingetje van de Koningin. Wanneer Rex door de andere, jaloerse corgi’s het paleis uit wordt gejaagd en niet
terugkomt is de paniek groot. Iedereen denkt dat hij de koude winter buiten de paleismuren niet zal overleven! Rex
zet alles op alles om thuis te komen, maar onderweg wordt hij aangezien voor een zwerfhond en naar een
hondenkennel gebracht.

Hier gelooft niemand dat Rex een koninklijk hondje is en hij moet zich zien te redden tussen nieuwe vrienden en
vijanden met wie hij spannende avonturen beleeft. Zo moet Rex het opnemen tegen de sterke en intimiderende
Tyson, wordt hij verliefd op de stoere Wanda en leert hij zichzelf beter kennen dan ooit. Zal Rex zijn weg terug naar
het paleis nog vinden? En zijn ze hem daar dan nog niet vergeten?

Bioscoop Pathe in Groningen (aan het Gedempte Zuiderdiep) wil in de komende voorjaarsvakantie iets voor de
kinderen organiseren en heeft daarom de hulp van de NWCC gevraagd.
Het bestuur heeft deze uitnodiging graag aangenomen. We gaan daar met een aantal Pembrokes naar toe.
Binnen de bioscoop is een klein en goed verlicht café dat makkelijk afgesloten kan worden zodat de honden alle
vrijheid hebben om rustig hun gang te kunnen gaan.
De sessie wordt begeleid door een gediplomeerd dierenverzorgster. Het doel van de NWCC is om goede voorlichting
te geven over het ras, daar we verwachten dat het succes van de animatiefilm zal leiden tot meer vraag naar Corgi’s.
Als er eigenaren zijn die graag de NWCC willen helpen met een deze goede voorlichting met hun Pembroke kunnen
zich aanmelden bij het secretariaat. E-mailadres: secretaris@welshcorgiclub.nl

