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Beste Filmliefhebber,
Dit jaar zal de ‘Openlucht film in de tuin van kasteel Amerongen’ plaats vinden op
17 augustus 2016. Het jaar is weer voorbij gevlogen en midden in de vakantie schrijf ik deze
Nieuwsbrief om onze zomerfilm ‘La Famillle Bélier’ te presenteren.
Het gezin Bélier bestaat uit twee doofstomme ouders,
gespeeld door Karin Viard en François Damiens, en hun
twee kinderen, hun dochter Paula (Louane Emera) en zoon
Quentin (Luca Gelberg), deze laatste is ook doofstom. Vanaf
haar vroege jeugd runt Paula, die de gebarentaal volledig
beheerst, in feite de familieboerderij, omdat hun handicap
haar ouders hen belemmert het zelf te doen. Als Paula zich
inschrijft voor een zangklas ontdekt haar leraar haar
zangtalent onmiddellijk. Hij stimuleert haar om zich hierin
verder in te ontwikkelen en in te schrijven voor een
zangauditie in Parijs. Daar begrijpen haar ouders natuurlijk
helemaal niets van. Voor Paula blijkt het echter niet zo
gemakkelijk om haar taken thuis zomaar op te geven en
haar ouders aan hun lot over te laten.
Lukt het haar om haar toekomst in eigen hand te nemen?
Een meesterlijk debuut van hoofdrolspeelster Louane Emera en een ode aan het werk van Michel
Sardou, dat is La famille Bélier. Maar bovenal is het verhaal van Paula Bélier en haar coming of age
ontroerend, hartverwarmend, en hilarisch.
Indien het weer de voorstelling buiten niet toelaat gaat deze binnen toch door.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 17 augustus 2016 in de tuin van Kasteel Amerongen. De tuin gaat
open om 20.15 uur en de film begint om 20.45 uur.
De kaarten kosten € 10, -( entree plus twee consumpties). Bij de bibliotheken van Amerongen en
Leersum kunt u kaarten ophalen en voor de voorstelling bij het kasteel afrekenen. Reserveren kan
via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via e-mail
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

