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Beste Filmliefhebber,
De heilige Philomena was een jonge maagd die een bestaan als martelares had en als zodanig ook de
boeken en de herinnering in is gegaan. De hoofdpersoon uit onze film, Philomena Lee was alles
behalve maagd en raakt als tiener in 1952 zwanger in Ierland. Zwangerschap bij ongehuwde
vrouwen werd door de RK kerk als een grote zonde beschouwd. Ze werden in kloosters gestopt,
waar ze aan de zware arbeid werden gezet. Ze mochten hun baby’s slechts sporadisch zien en
meestal liep het uit op adoptie door veelal kinderloze Amerikaanse gezinnen. Alle sporen werden
vervolgens uitgewist en de moeders zagen hun kroost nooit meer terug.
Philomena Lee wordt ook naar een klooster gestuurd om verzorgd te worden. Wanneer haar kind
een peuter is sturen de nonnen hem voor adoptie naar Amerika. Zij heeft het afstaan van haar zoon
nooit een plek kunnen geven en eigenlijk heeft ze er ook nooit met iemand over kunnen praten.
Philomena gaat de daaropvolgende 50 jaar op zoek naar hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een
vermoeide, cynische journalist, ontmoet vertrekken ze samen naar Amerika om hem te zoeken.

De combinatie tussen een ijverige journalist die een goed verhaal moet zien te brengen en een oude
vrouw die op zoek is naar de waarheid werkt uitermate goed. Coogan, als journalist zet een
weergaloze vertolking neer, maar het is met name Dame Judi Dench, als Philomena , die hier
onmiddellijke sympathie en diepe bewondering opwekt.
Prachtige film met verrassend veel humor. Het onderwerp is zwaar en waargebeurd. Desondanks zit
er veel humor in die niet de zwaarte van het onderwerp tekort doet. Steve Coogan weet als regisseur
erg goed een balans te houden. Philomena is een prachtig mens met een wijsheid en kracht die haar
bewonderenswaardig maakt.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 11 februari 2015, 20.00 uur, in de Stallerij van Herberg den

Roode Leeuw te Amerongen.

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

