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Beste Filmliefhebber,
Dit jaar zal de ‘Openlucht film in de tuin van kasteel Amerongen’ plaats vinden op
19 augustus 2015. Het jaar is weer voorbij gevlogen en midden in de vakantie schrijf ik deze
Nieuwsbrief om bij u onze keus voor de zomerfilm te introduceren.

The Hundred-Foot Journey wordt onder meer
geproduceerd door Oprah Winfrey en Steven
Spielberg en is gebaseerd op de bestseller van Richard.
C Morais.

In de DreamWorks Studios productie The Hundred-Foot Journey volgen we het Indiase gezin
Kaddam dat naar een klein plaatsje in Zuid-Frankrijk verhuist om een Indiaas restaurant te openen.

De familie Kaddam had een restaurant in Bombay dat tijdens politieke rellen in het land door een brandbom
vernietigd wordt, waarbij ook de moeder van het gezin omkomt. De familie vlucht het land uit en komt via
allerlei toevalligheden in Zuid Frankrijk terecht. Zij besluiten in het dorp een verlaten restaurant te
restaureren en om te vormen tot een Indisch restaurant "Maison Mumbai" Dit restaurant bevindt zich
tegenover het sterrenrestaurant "Le Saule Pleureur" . Wanneer de eigenaresse van dit Franse

restaurant, een rol gespeeld door Oscarwinnares Helen Mirren, protesteert tegen de opening, lijkt
een rustig begin van een nieuw leven er niet in te zitten...
U begrijpt dat er tussen de twee restaurants meer dan een wereld van verschil zit.

De snobistische eigenares Madame Mallory doet er alles aan om het restaurant van de familie Kaddam te
saboteren. Ze ontdekt echter ook het kooktalent van de zoon Hassan en zo komen er nog veel meer
verwikkelingen, maar daarvoor zult u 19 augustus zelf moeten komen kijken.

De jaarlijkse kasteelfilm zal ook nu weer een bijzondere happening zijn.

Indien het weer de voorstelling buiten niet toelaat gaat deze binnen toch door.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 19 augustus 2015 in de tuin van Kasteel Amerongen. De tuin gaat
open om 20.15 uur en de film begint om 20.45 uur.
Kaarten te koop à € 10, -( entree plus twee consumpties) bij de bibliotheken van Amerongen en
Leersum) of via e-mail 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

