.

Filmhuis
Amerongen Leersum

Les Choristes
Nieuwsbrief nr. 136, september 2015
Beste Filmliefhebber,
Deze eerste film van de tweede helft van dit jaar wordt
in tegenstelling tot wat er op de flyer staat gedraaid in
de Binder.
Deze film uit 2004 is geregiseerd door Christophe
Barratier met muziek van Bruno Coulais. Gerard Jugnot
speelt de rol van Clément Mathieu
In 1948 is Clément Mathieu een werkloze muziekleraar,
die de betrekking van surveillant aanvaardt in het
jongensinternaat «Au Fond de l'Étang» , waar de
moeilijke opvoedbare gevallen worden geplaatst.
Rachin, de directeur, laat een ijzeren discipline heersen
en zijn devies is: Actie - reactie! : iedere ongewenste
actie van de leerlingen kan rekenen op een
onevenredige, soms bijna onmenselijke reactie van de schoolleiding.
Mathieu is hierdoor geschokt .Realiseert zich dat de kinderen meer behoefte hebben aan begrip en
vrijheid. Hij krijgt van de directeur toestemming om een koortje op te richten in zijn klas. Terwijl de
directeur er niets in ziet slaagt Mathieu er in tot ze door te dringen en ze iets te geven waar ze
enthousiast over kunnen zijn en vol overgave aan kunnen meedoen.

Natuurlijk gaat niet alles van een leien dakje en zijn er vele verwikkelingen, maar de kracht van
de film ligt dan ook niet in spanning, verrassing en sensatie. Regisseur Barratier legt de nadruk veel
meer op sfeer en de subtiliteit van emoties. Naast de visuele geneugten wordt ook het oor
aangenaam bezig gehouden, maar ook daarvoor zult u de film moeten komen zien en horen.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 16 september 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

