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Beste Filmliefhebber,
Samba [Omar Sy] is van origine een Senegalees die al 10
jaar clandestien in Frankrijk woont en zich met allerlei
zwarte klusjes in leven houdt even als zijn vriend Wilson
[Tahar Rahim]. Ze regelen voor zichzelf vervalste
papieren. Maar Samba wil een werkvergunning van
Alice. Alice, weergaloos gespeeld door Charlotte
Gainsbourg, is afkomstig uit het hectische bedrijfsleven
waar ze een ernstige burn-out opliep. Als vrijwilligster
probeert ze nu tijdelijk immigranten verder te helpen,
maar ze komt er al snel achter dat ze ook hier niet haar
rust zal vinden. Deze nieuwe baan is eigenlijk net zo
stressvol ook al zijn het nu geen gesjeesde zakenlieden,
maar wanhopige immigranten die met hun schrijnende
verhalen haar opzadelen met hun ellende. Samba maakt een onuitwisbare indruk op Alice,
waardoor het schier onmogelijk wordt om werk en privé van elkaar te scheiden.
Langzamerhand ontstaan er warme gevoelens tussen Alice en Samba waardoor de code:
‘afstand houden van immigranten’ wordt doorbroken.
Deze film is gebaseerd op het boek Samba pour la France van Delphine Coulin is door de
zelfde regisseurs, Olivier Nakache en Eric Toledano, gemaakt als de film Les Intouchables, die al
eerder in het filmhuis werd vertoond en ook de hoofdrolspeler Omar Sy speelde in die film.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 9 december 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

Dringende Oproep!
Het filmhuis is wegens het vertrek van een vrijwilliger op zoek naar versterking van het team.
Iemand die wil helpen de filmapparatuur voor de voorstelling op te zetten en na afloop weer
af te breken. Nadere inlichtingen hierover bij Hans Kooper tel 453734 of email
hans@kooper.eu

