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De 100 jarige man die uit het raam klom
en verdween

20
sept
2 017

Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het
bejaardentehuis, echter de jarige krijgt het op zijn
heupen en klimt voordat het feest losbarst uit het raam
en vertrekt. Hij beleeft de meest onwaarschijnlijke
avonturen. Nu kijken of wij als Nederlandse publiek net
zo weten te smullen van de Zweedse humor?

Regie: Felix Herngren

2013

The theorie of everything
Deze film over natuurkundige Stephen Hawking centreert
zich om zijn vroege jaren op de Universiteit van Cambridge
waar hij verliefd wordt op de arts-studente Jane, waar hij
later mee trouwt. Net na het huwelijk wordt bij Hawking
ALS gediagnosticeerd. Zonder al te zwaarmoedig te worden,
en met veel menselijkheid, legt de film alle pijnpunten op
een prachtige manier bloot.

11
okt
2 017

Regie: James Marsh

2014

15
nov
2 017

Eén moment van onnadenkendheid. Dat is alles wat
nodig was om het leven van klusjesman Lee Chandler
volledig af te breken. Het heeft hem alles en iedereen
afgenomen die hem lief waren en Lee tot een paria
gemaakt. IJzersterk drama dat weet te raken.

Herberg Den Rooden Leeuw

Manchester by the sea

Regie: Kenneth Lonergan 2017

A street cat named Bob
Straatmuzikant James Bowen wil een leven als dakloze
achter zich laten en probeert af te kicken van zijn heroïne
verslaving. In de hal van zijn flat vindt hij een gewonde
rode kater. Hij besluit het dier te verzorgen tot hij beter is.
Na herstel wijkt de kat niet meer van zijn zijde. Wellicht is
dit James’ redding naar een beter bestaan. Gebaseerd op
een waar gebeurd verhaal.

13
dec
2 017

Regie: Roger Spottiswoode 2016

The Light between Oceans
Het is 1926. Een vuurtorenwachter en zijn vrouw
bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van
Australië. Het paar probeert al jaren kinderen te krijgen.
Ze vinden een baby en besluiten haar te houden. Hun
leven lijkt dan perfect, maar dat blijft niet zo. Naar de
gelijknamige debuutroman van M.L. Stedman.

17
jan
2 018

Regie: Derek Cianfrance 2016
Wist u dat ?

DEN ROODEN LEEUW: Drostestraat 35
Amerongen
DE BINDER:
Hoflaan 29
Leersum
ALLEMANSWAARD:
Allemanswaard 27 Amerongen
AANVANG: 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR
KAARTEN:7,50 EURO per stuk
RESERVEREN:
0343-758343, of
filmhuis.amerongen@skiam.nl

0343-702941

of

via mail

U krijgt een bevestiging gemaild

* U ons op onze Facebook pagina, waarop alle
trailers van onze films staan, kunt liken.
* Wij in maart 15 jaar bestaan, dat gaat gevierd
worden, wij houden u op de hoogte !
* U zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief op filmhuis.amerongen@skiam.nl

