.

Filmhuis
Amerongen Leersum

El secreto de sus ojos
Nieuwsbrief nr. 133, mei 2015
Beste Filmliefhebber,

Benjamín Esposito, voormalig onderzoeksmedewerker van justitie, is onlangs met pensioen
gegaan en voornemens een boek te schrijven over een brute zaak van moord en
verkrachting. Een zaak die onder de bureaucratische en politieke misstanden in het
Argentinië van de jaren zeventig altijd onopgelost is gebleven. Om onderzoek te doen voor
zijn boek keert Esposito terug naar zijn oude werkplek. Daar ontmoet hij niet alleen oudcollega Pablo, een zeer innemende en inventieve alcoholicus, maar ook Irene, destijds zijn
meerdere en de vrouw die hij altijd heimelijk heeft bemind. Wat volgt is enerzijds een
spannende misdaadthriller en anderzijds een romantisch drama.
El Secreto de Sus Ojos (Het geheim van hun ogen) is bovenal een heel sfeervolle en boeiende film
over zaken als schuld en boete, ouder worden en hartstocht.
Vooral de gesprekken zijn vaak erg mooi en vol emotie zodat het moeilijk wordt om niet in de
gevoelens van de hoofrolspelers meegezogen te worden.

Deze film uit 2009, gebaseerd op de roman La pregunta de sus ojos van Eduardo Sacheri, won de
Oscar 2010 voor Beste Buitenlandse Film. Dit gebeurde slechts drie weken na de toekenning van de
Goya Award voor beste buitenlandse film in de Spaanse taal (de Goya Award is het Spaanse
equivalent van de Amerikaanse Academy Award).

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 20 mei 2015, 20.00 uur, in de Binder, Hoflaan 29 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

