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There will be blood
Ambitieus, gedurfd en vernieuwend epos. Regisseur Anderson fileert de
Amerikaanse volksaard met duivels genoegen. Met een magistraal
acterende Daniel Day-Lewis in een adembenemende rol. Geen enkele andere acteur
kan gedrevenheid en onverzettelijkheid zó tastbaar maken en bovendien een hele
film lang vasthouden..

Regie: Paul Thomas Anderson 2008

Cloud 9

Bejaarde personages die verliefd worden, seks hebben en vreemd gaan: in de op
jeugd gefixeerde cinema van tegenwoordig blijft het taboe.
Cloud 9 is in Cannes bekroond met de speciaal daarvoor in het leven geroepen
Coup de Coeur-prijs, eigenlijk een klassiek melodrama over al even klassieke
liefdeskwesties; een twintiger of dertiger kan zich er net zozeer in herkennen als
een zestigplusser.

Regie: Andreas Dresen 2008
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Regie: Hou Hsiao-hsien 2007

Ver van familie

Een schets van de lotgevallen van een "Indische" familie in Nederland.
Deze film draaien we ivm de jaarlijkse bibliotheek campagne "Nederland leest" in
samenwerking met de bibliotheken in Amerongen en Leersum en sluit aan bij de
lezing van Marion Bloem (de regisseur dus) die zij zal houden in de Binder op 20
november. Speciale prijs voor film én lezing: € 10,-.

Regie: Marion Bloem 2008

T
he Banishment
Mysterieuze, tevens stijlvolle vertelling over een echtpaar dat met twee kinderen
verhuist naar het platteland. Zij is zwanger, maar niet van hem. Zvjagintsevs
wijdlopigheid, melancholieke blik en opzettelijke, ambitieuze geheimzinnigheid
maken zijn werk tot zware kost. Maar het zijn ook juist die eigenschappen,
versterkt door het verbluffende camerawerk, die de film zijn kracht verlenen.

Regie: Andrej Zvjagintsev 2007
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Le voyage du ballon rouge
Met zijn eerste buiten Azië opgenomen, Franstalige film toont de Taiwanese
regisseur wederom zijn meesterschap. Met actrice Juliette Binoche, die alle
registers opentrekt voor haar rol als de alleenstaande moeder Suzanne, die
balanceert op de rand van overspannenheid.

Juno
(Anti-)zwangerschapskomedie, over een 16-jarig meisje dat ongewenst
en onverwacht zwanger is en moet besluiten wat ze met de vooralsnog
ongeboren vrucht gaat doen. Gevatte dialogen van scenarioschrijver
Diablo Cody, in een naar het einde toe steeds sterker wordend komisch
drama. Hoofdrolspeelster Ellen Page werd genomineerd voor een Golden
Globe, net als de film en het scenario.

Regie: Jason Reitman 2007

Into the wild
Into the Wild is deels een barokke, soms ronduit bombastische roadmovie, met
overweldigend woest, schitterend in beeld gebracht natuurschoon, en
een heroïsche Chris die bovenop bergtoppen staat, terwijl de camera om hem
heen cirkelt, en de galmende stem van componist Eddie Vedder (Pearl Jam) over
de dalen schalt.

Regie: Sean Penn 2007
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Ons programma t/m januari 2010

DEN ROODEN LEEUW: Dros tes traat 35
Am erong e n
DE BINDER:
Hoflaan 29 Leersum
AANVANG: 20.15 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR

Bezoek ook andere
SKIAM activiteiten!
Kijk op www.skiam.nl

KAARTEN: 6 EURO, voorverkoop bij de bibliotheek
Amerongen en bij de bibliotheek in Leersum
RESERVEREN: 0343-450261, 0343-451274 of,
filmhuis.amerongen@skiam.nl

