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Beste lezers,

De laatste film van Woody Allen, Blue Jasmine uit 2013, is weer een grote hit geworden. Hij
geldt als een van zijn betere en heeft eindeloos veel weken in de filmtheaters gedraaid. Cate
Blanchet speelt de genoemde Jasmine en won er kort geleden een Oscar voor beste
vrouwelijke hoofdrolspeler mee. Woody Allen neemt met deze film de situatie van de
puissant rijke mensen op de korrel, die (sommigen tenminste) door de grote koersdalingen
op de beurs van de laatste jaren, het hard te verduren hebben verkregen. Jasmine is de
vrouw van zo' n man. Ze heeft geld als water, heeft nog nooit gewerkt, kijkt neer op armere
mensen (waaronder haar zus) en heeft geen idee wat het gewone leven met zich mee
brengt. Totdat ook zij te maken krijgt met financiële tegenslagen en nog wat andere
ongemakken. Ze verliest haar man aan een jongere trut, raakt haar huis kwijt, en naast haar
geld ook haar zoon; alleen haar Louis Vuittontas houdt ze gelukkig nog over. Geen wonder
dat je daar een zenuwinzinking van krijgt! Ze kan dan alleen nog maar bedenken naar haar
erge zuster Ginger af te reizen en daar iets totaal nieuws te beginnen.

1

We volgen Jasmine in haar zoektocht naar een nieuwe manier van leven en zien in
flashbacks hoe haar vroegere leven eruit gezien heeft. Je kunt je voorstellen hoe Woody
Allen daar op heerlijk tragi-komische manier en met gevoel voor ironie en dramatiek mee
aan de haal gaat. Het is verleidelijk meer van het verhaal te onthullen, maar waarom zouden
we? U kunt het zelf zien op 9 april en dat is veel leuker. We nodigen u gewoon graag uit om
te komen. En, o ja, naast Cate Blanchet spelen ook Alec Baldwin, Peter Sarsgaard en Sally
Hawkins prima rollen. Dat kan ook niet anders, want een Oscar win je nooit alleen.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 9 april 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 met een hartelijke groet,
Theo Witkamp
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