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Extremely loud en incredibly close
Nieuwsbrief nr. 137, oktober 2015
Beste Filmliefhebber,
De film die wij voor u gaan draaien gaat over
het autistische jongetje Oscar Schell, dat bij
de aanslag van 9/11 zijn vader heeft verloren.
Oscar had een hechte band met zijn vader
Thomas, een Joodse juwelier die zijn zoon de
opdracht heeft gegeven op zoek te gaan naar
de verdwenen zesde wijk van New York, als
een soort therapie voor zijn autisme
Op die dramatische dinsdag in 2001 bevindt
zijn vader zich in een van de twee torens van het WTC en komt om het leven. Een moeilijk
jaar later snuffelt Oskar – uitvinder, brievenschrijver en amateur-detective – in wat oude spullen
en laat een blauwe vaas op de grond donderen. Tussen de scherven vindt het jochie een
envelopje, waarop het woord ‘Black’ is geschreven, met daarin een sleutel. Het is het begin
van een zoektocht kriskras door New York. Oskar is ervan overtuigd dat Black de achternaam
is van de persoon die hem meer kan vertellen over het slot waar de sleutel in past. Hij hoopt
hiermee de herinnering van zijn vader levend te houden. Oskar gaat met de Duitse huurder
van zijn oma (een zwijgende, voor een Oscar genomineerde rol van Max von Sydow) op stap
om de puzzel op te lossen.

De regisseur Stephen Daldry, bekend van zijn Billy Elliot regie en de scenarist Eric Roth, die
ook het scenario van Forrest Gump heeft geschreven, hebben van het verhaal van Safran
Foer hun filmische versie gegeven. Met als acteurs Thomas Horn, Tom Hanks en Sandra
Bullock.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 14 oktober 2015, 20.00 uur, in Stallerij van Herberg 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

