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Beste Filmliefhebber,
Elk jaar draaien we in juni een klassieke film en dit jaar is onze keus
op On Golden Pond gevallen. Deze film uit 1981 geregisseerd door
Mark Rydell, is een echte klassieker met een sterk verhaal en
ontroerende karakters. Gespeeld door Katharine Hepburn ,Henri
Fonda en zijn dochter Jane Fonda.
Norman en Ethel Thayer, een lang getrouwd echtpaar, brengen de zomer door in hun vakantiehuisje
aan het meer. Op Normans 80e verjaardag krijgen ze bezoek van hun dochter Chelsea met haar
verloofde Bill en zijn zoontje Billy. Chelsea zou graag Billy bij haar ouders achterlaten zodat ze met
Bill een rustige vakantie kan doorbrengen.

Norman gespeeld door Henry Fonda is een brommerige, wat vergeetachtige cynische professor die
zich verschanst heeft achter die grommige façade. Ethel zijn echtgenote begrijpt hem heel goed en
het is ontroerend te zien hoe deze echtlieden met elkaar omgaan. De relatie van Norman met zijn
dochter Chelsea is veel moeizamer en Ethel moet voortdurend de buffer tussen die twee zijn. Ethel

weet haar Norman over te halen om Billy bij hun te laten logeren zodat Chelsea en haar vriend Bill
samen op vakantie kunnen gaan.

In die maand weet Billy op zijn eigen wijze een relatie met Norman op te bouwen.
Hoe voorspelbaar alles ook moge zijn in al zijn eenvoud blijft het een parel van een film die altijd blijft
boeien.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 15 juni 2016, 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 0343-452119 (Hanneke Kamphuis) 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

