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Beste Filmliefhebber,
Als slotfilm van dit voorjaar wil het filmhuis u graag ‘The Fisher King’ uit 1991 laten zien. De
film is geregisseerd door Terry Gilliam met Jeff Bridges, Robin Williams en Mercedes Ruehl in de
hoofdrollen.
D.J. Jack Lucas is een vertegenwoordiger van een nieuwe trend in radioland, shock-radio. Luisteraars
worden door Lucas uitgescholden, beledigd en voor schut gezet. Als op een dag een luisteraar belt
met de mededeling dat hij een trendy café gaat bezoeken vol met yuppen waar hij een bloedhekel
aan heeft, roept Lucas hem zich op geen enkele manier in te houden. Vol van zichzelf vertrekt hij
vervolgens naar zijn luxe appartement om zich voor te bereiden op een rol in een nieuwe tv-comedy.
Niet lang daarna komt het gruwelijke nieuws binnen. Een man heeft een geweer leeggeschoten op
een café vol met mensen. Jack Lucas is kapot van het nieuws. Hij raakt alles kwijt, zijn baan, vriendin
en appartement. Na drie jaar is hij nog altijd niet over zijn depressie heen. Hij woont in bij een
nieuwe vriendin, Anne, de wat ordinaire eigenaresse van een buurtvideotheek. Jack is volkomen van
de kaart en op zeker ogenblik staat hij op het punt om zelfmoord te plegen door in het water te

springen. Op dat ogenblik wordt hij aangevallen door twee jongens die hun buurt willen ‘bevrijden’
van zwervers. Ze gieten benzine over Jack heen en willen hem in brand steken. Net op tijd schiet een
merkwaardige uitgedoste groep zwervers hem te hulp. Ze worden aangevoerd door een zekere
Parry. Als Jack later Parry opzoekt blijkt dat de aanvoerder van de zwervers alleen maar wartaal
uitslaat. Hij ziet zichzelf als een ridder die op zoek is naar de heilige graal. Dan ontdekt Jack dat Parry
in het café was dat is beschoten door de door hem opgehitste schutter. Parry was daar met zijn
vriendin die werd getroffen door een regen van kogels. Het psychisch trauma dat Parry heeft
opgelopen is zo groot dat hij zich niets meer kan herinneren van zijn vroegere bestaan.
De ontmoeting van Jack en Parry heeft voor hun beiden grote consequenties omdat Jack zich
realiseert dat zij een verbinding met elkaar hebben door de schietpartij in het café. Lucas ziet
plotseling een kans om met zichzelf in het reine te komen

Voor beide zwaar getraumatiseerde komt er door hun ontmoeting een helingsproces op gang dat
prachtig in beeld wordt gebracht.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 10 juni 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

