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Beste Filmliefhebber,
In het tragische Avant l'hiver toont schrijver/filmmaker
Philippe Claudel mensen die ondanks alle luxe hun leven
voorbij rennen.
Een perfect leven?
Daniel Auteuil speelt Paul, een succesvolle neurochirurg
die een paar jaar voor zijn pensioen staat. Hij leidt ook
nieuwe artsen op en één daarvan, Zoë, is al zo goed dat
Paul zich weinig zorgen hoeft te maken over zijn
opvolging. Daarnaast is hij op het eerste gezicht al vele
jaren gelukkig getrouwd met Lucie. Ze zijn inmiddels
grootouders en hebben een mooi groot huis, compleet
met een tennisbaan. Dat veld wordt ook volop gebruikt door Paul en Gerard, een
gezamenlijke vriend van Lucie en Paul (Richard Berry). Al vroeg in het verhaal wordt echter
duidelijk dat het leven van Paul en Lucie niet zo perfect is als op het eerste gezicht lijkt.
Aanvankelijk stelt Paul, de neurochirurg, zichzelf geen vragen. Hij heeft nooit de tijd gehad
om na te denken. Zijn werk is zo slopend dat hij zich nooit afvroeg of dit zijn ideale leven is.
Maar nu, in de herfst van zijn carrière, zet iets dit misschien allemaal onder druk. Het begint
met een toevallige ontmoeting met de jonge, mysterieuze Lou.
De seizoenen zijn nadrukkelijk aanwezig. . Van de herfstschakering in het begin naar de
grijsheid, vochtigheid en kou van de winter. Uit het beeld moet geleidelijk een zekere kilte
spreken. Alle gevoelens, alle woorden zijn bevroren. Bij de muziek wilde Claudel, als
regisseur, aanvankelijk alleen La Bohème gebruiken vanwege het gegeven van de tragische
liefde maar dat kwam te nadrukkelijk over. Daarom behield hij enkel de operascène en liet
de componist André Dziezuk variaties maken op Puccini's thema's. Het nummer 'Gentil

Coquelicot', gezongen door de Algerijnse zangeres Biyouna en door Leïla Bekhti, versterkt de
tragiek.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 10 december 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,
Maarten Stratenus

