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Beste lezers,
The Broken Circle Breakdown is –op zijn kortst samengevat- een emotioneel verhaal over een
romantisch muzikaal stel dat een kindje verliest aan leukemie. Dat stel bestaat uit Didier
(Johan Heldenburgh), die een Amerika-fanaat is, en de tikje zweverige tattookunstenares
Elise (Veerle Baetens).

Een film met een zwaar onderwerp dus, maar tegelijk vol van lekkere bluegrassmuziek, zodat
de heftige emoties in balans gehouden worden door ontspannen liedjes. Het verhaal focust
op de beide hoofdpersonen, anderen vormen de omgeving. De acteerprestaties die zij
neerzetten is formidabel genoemd. Baetens ontving er de Europese Filmprijs voor Beste
Actrice 2013 mee. De film zelf won op het filmfestival van Berlijn het Europa Cinemas Label
voor Beste Europese Film (2013). Op het Tribeca Film Festival (New York, 2013) sleepte de
film de prijs voor beste scenario in de wacht en ook hier werd Veerle Baetens geloofd om
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haar totale spel en de prijs van beste actrice toegekend. Reden genoeg om nieuwsgierig te
worden en de film naar onze dorpen te halen, vonden wij.
Vlaming Felix Van Groeningen is de regisseur van onze film. Eerder scoorde hij in eigen land
een grote hit met zijn verfilming van de bestseller De helaasheid der dingen van Dimitri
Verhulst. The Broken Cricle Breakdown is de opvolger hiervan. Van Groeningen gaf toe, dat
hij het niet eenvoudig vond een nieuwe film te maken nu de verwachtingen zo hoog lagen.
Toen hij echter de theatervoorstelling The Broken Circle Breakdown zag van het Belgische
Compagnie Cecilia, was hij zo onder de indruk dat hij besloot dat hij dit stuk wilde verfilmen.
Het is een intense film geworden, die uitersten kent en dus niet schuwt de hoogte en de
diepte in te gaan. En altijd is er ook weer die lekkere muziek.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 26 februari 2014, 20.00 uur, in De Binder te Leersum. Prijs: €
6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren 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 naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben. NB: pas
bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.
Namens het filmhuis Amerongen-Leersum weer van harte uitgenodigd,
Theo Witkamp
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