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Filmhuis
Amerongen Leersum

Mister Morgan’s last love
Nieuwsbrief nr. 132, april 2015
Beste Filmliefhebber,
Mr Morgan’s Last Love’ is een hartverwarmende film uit 2013 gebaseerd op het boek “La Douceur
Assassine” van Françoise Dorner. Voor iedereen die dol is op Parijse stadsgezichten: je kunt je
opmaken voor sfeervolle herfstige beelden van de Franse hoofdstad.

Matthew Morgan is met zijn vrouw naar Parijs verhuisd om daar hun laatste mooie jaren
samen in stijl door te brengen. Na haar dood blijft hij alleen achter in een stad ver van zijn
geboorteland. Hij spreekt bijna geen Frans. ‘s Middags haalt hij een baguette. Op woensdag
komt Mme Dune schoonmaken. Een keer per week gaat hij dineren met Colette. Soms haalt
hij de dagen door elkaar of denkt dat hij weer hand in hand loopt met zijn vrouw. Thuis is dat
grote, lege appartement. Hij wacht - tot het ook zijn tijd is.
Maar als er een deur is gesloten, kan er elders een raam opengaan. Hij ontmoet per toeval
de jonge Pauline. Er is een klik en de twee bouwen langzaam maar zeker een band op. Hij is
voor Pauline een surrogaatvader, zij doet hem op haar beurt jonger en hoopvoller voelen.
Maar deze verrassende, laatste liefde wekt Morgan weer tot leven. Pauline is een charmante
danslerares met stralende ogen en ze is jonger dan zijn eigen dochter.

Die dochter (een kleine, cynische rol van Gillian Anderson) en zijn zoon Miles (Justin Kirk)
zien die nieuwe vriendin natuurlijk niet zo zitten.
Naast het goede acteerwerk is Parijs als achtergrond prachtig in beeld gebracht en
ondersteunt de gevoelige soundtrack van Hans Zimmer goed de emotie.
Regie: Sandra Nettelbeck Cast: Michael Caine (Matthew Morgan), Clémence Poésy (Pauline
Labie), Gillian Anderson (Karen Morgan), Justin Kirk (Miles Morgan), Jane Alexander (Joan
Morgan),

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 15 april 2015, 20.00 uur, in Stallerij van 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

