Filmhuis
Amerongen Leersum

Tous Ensembles
En verder in deze Nieuwsbrief 108 van maart 2013: 10 jaar filmhuis met komedie en diner.
‘En wat als we allemaal samen zouden wonen?’ Dat is de vraag die Claude aan zijn
vrienden voorlegt, nadat hij een hartaanval heeft gehad en van zijn zoon naar een
verzorgingshuis moet. Hij voelt zich bepaald niet op zijn gemak tussen ‘die fossielen’
daar. ‘Maar als we samen zouden wonen konden we een beetje op elkaar passen.’ Zo
gezegd, zo gedaan en ze trekken met zijn vijven in één huis. De echtparen Jeanne en
Albert, en Albert en Jean en tot slot Claude. Heel verschillende karakters die al jaren
bevriend zijn met elkaar.

In het kort is dit waar het in Tous ensembles (2010) over gaat. Het doel van regisseur
Stéphane Robelin was om een heerlijke tragikomedie te maken. Wel, dat is hem gelukt.
Hij haalde er een paar bekende actrices voor bij elkaar (Jane Fonda en Geraldine
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Chapman), maakte een prettig script en wist er een amusante en soms zelfs
ontroerende film van te bakken waarin hij het onder andere vrijmoedig heeft over liefde
in de de herfst van het leven. Een film ook die bij verreweg het grootste deel van ons
publiek zeer in de smaak zal vallen, voorspellen wij.
Na het stevige In a better world van Susanne Bier op 6 februari wilden wij u op 6 maart
reeds wat lente-achtigs voorzetten. Iets vrolijks ook omdat wij op deze datum als
filmhuis 10 jaar bestaan. Een feestje dus! Begonnen in maart 2003 in Den Rooden Leeuw
met de komedie Le fabuleux destin d’Amélie Poulain vieren we ons 10-jarig bestaan weer
met een Franse komedie en opnieuw in Den Rooden Leeuw. We doen er zelfs nog een
schepje bovenop.
Ter gelegenheid van het jubileum is het namelijk mogelijk om deze avond ook te dineren
in Den Rooden Leeuw. U kunt vanaf 17.30 uur aanschuiven voor een driegangendiner
van € 25 (exclusief drankjes). Het keuzemenu vermeldt:
Zalm op 3 manieren met kleine groene salade
of
Dungesneden lende met wasabi mayonaise, kleine salade en crouton met tapenade
Tamme eendenborst met kruidenpuree en gemengde groenten
of
Op de huid gebakken kabeljauw met kruidenpuree en gemengde groenten
Koffie met lekkers

Dit alles is te beleven op woensdagavond 6 maart in De Stallerij van Den Rooden Leeuw.
De film begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. De prijs van de kaartjes is
antiek: nog steeds € 6. Voorverkoop ook nog steeds in de bibliotheken van Amerongen
en Leersum. Reserveren voor film en maaltijd kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van
Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p.
aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw eigen naam en
telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt reserveren. Wilt u, wanneer u van het diner
gebruik wilt maken, dit ook duidelijk vermelden! NB: pas bij bevestiging van onze kant is
de reservering definitief.
U kunt voor het diner (maar niet voor de film!) ook rechtstreeks reserveren bij Herberg
Den Rooden Leeuw: via reserveringen@denroodenleeuw.nl of 0343-454055.
Met een vriendelijke groet namens het Filmhuis,
Theo Witkamp
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