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Beste Filmliefhebber,
Deze Deense film uit 2005 vertelt het verhaal van
Adam, een neonazi, die na zijn vrijlating uit de
gevangenis en ter aanpassing aan de
maatschappij in een parochie onder leiding van
de priester Ivan terecht komt. Ivan vertelt Adam
dat hij al verschillende ex-criminelen op het rechte
pad heeft weten te krijgen. Khalid heeft vroeger
benzinestations overvallen en Gunnar was alcoholist,
kleptomaan en verkrachter. Beide zijn nu veranderd in
goede mensen. Ivan wil dat Adam zich een doel stelt
dat hij wil bereiken en Adam stelt voor dat hij een
appeltaart gaat bakken. Ivan blijft heel rustig en geeft
hem de opdracht de appelboom op het erf voor de
kerk drie maanden lang te bewaken om daarna de appels te plukken en een appeltaart te bakken.
Al snel komt Adam erachter dat Ivan zich afsluit voor de realiteit. Gunnar en Khalid zijn helemaal niet
veranderd. Gunnar steelt en drinkt nog steeds en Khalid pleegt nog steeds overvallen.
Het bewaken van de appelboom valt nog niet mee. De kraaien eten van de appels en later blijken
deze ook vol met wormen te zitten.

De zorgvuldige fotografie en sprookjesachtige muziek maken deze film, geregisseerd door
Anders Thomas Jensen en met de acteurs Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen en Paprika Steen, zeer
de moeite waard.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 11 november 2015, 20.00 uur, in Stallerij van 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

