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The Visitor
Economieprofessor en eenzame weduwnaar Walter Vale reist naar New
York om een conferentie bij te wonen. Daar aangekomen treft hij in
zijn appartement twee illegale immigranten aan. Na aanvankelijke
afweer raakt hij betrokken bij het leven van deze twee mensen die
tegen de verdrukking in streven naar een beter bestaan.

Regie: Thomas McCarthy

2010
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B
lack Venus
Drama. Verfilming van het leven van Saartjie Baartman(1789-1815), de zwarte

vrouw die in de negentiende eeuw vanuit Zuid-Afrika meeging met haar blanke
meester Caezar om als circusattractie te worden opgevoerd voor sensatiezoekende blanken in Londen. Deze vrijgevochten vrouw die haar korte leven lang
werd misbruikt en beledigd, werd als ‘Hottentot Venus’ een icoon in de
sloppenwijken. Roem en glorie werden haar beloofd, ellende en vernedering is
wat ze toebedeeld kreeg.

2
mei
2012

Incendies

Hartverscheurend en fascinerend drama. Als de notaris het testament van hun
moeder voorleest, hoort de tweeling Jeanne en Simon Marwan dat ze een broer
hebben en dat hun dood gewaande vader nog leeft. Zij vertrekken naar het
Midden-Oosten om meer te weten te komen over hun familiegeschiedenis. Hier
ontdekken ze het tragische lot van hun moeder, dat zowel getekend was door
oorlog en haat, als door de moed van een uitzonderlijke vrouw.

Regie: Dennis Villeneuve 2010

Pina
Documentaire en dansfilm als eerbetoon van Wim Wenders aan Pina Bausch.
Pina toont de aangrijpende en unieke danskunst van de legendarische Duitse
choreografe en danseres Pina Bausch, die overleed in de zomer van 2009. De film
neemt je mee op het podium van het legendarische ensemble van het Tanztheater
Wuppertal en ook buiten het theater, door de stad en het industriële gebied van
Wuppertal - de plek waar Pina meer dan 35 jaar haar creatieve leven leidde.

30
mei
2012

Tous les Soleils
Komedie van Philppe Claudel. De Italiaanse alleenstaande weduwnaar Alessandro
doceert barokmuziek en woont samen met tienerdochter Irina. Wanneer zijn
gekke, anarchistische en lanterfantende broer een tijdje komt inwonen en zijn
dochter voor het eerst verliefd wordt, voelt het alsof hij twee tieners moet
opvoeden en staat het leven volledige op zijn kop.

Regie: Philippe Claudel 2011
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aug
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Regie: Wim Wenders 2010

The Artist
The Artist is een variant op A Star is Born en gaat over de filmster George
Valentin, die zijn carrière in elkaar ziet storten als in Hollywood plotseling films
met geluid kunnen worden gemaakt. Dit is lastig te verkroppen voor George,
zeker als hij een relatie krijgt met de jonge Peppy Miller, wiens carrière door de
technologische ontwikkelingen juist als een raket omhoogschiet. Fantastische
hommage aan de zwijgende cinema.

Regie: Michel Hazanavicius 2011

Onze kasteeltuin film ! U wordt nog op de hoogte
gebracht van de datum.

Les Femm es du 6ème étage

Komedie. Parijs, de vroege jaren 60: de tijd van cocktails, mantelpakjes en dure
Chevrolets. De vermogende Jean-Louis Joubert is een brave maar saaie man die
ontdooit als hij de vrije meisjes van de 6de etage leert kennen

Regie: Philippe Le Guay 2010

Wist u dat ?

DEN ROODEN LEEUW: Dr ostestr a a t 35 Am er o ng en
DE BINDER:
Hoflaan 29
Leersum
AANVANG: 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR

* Wij gaan investeren in een nieuwe beamer !
* U filmtips aan ons kunt doorgeven !
* U zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief op info@filmhuis.amerongen.nl

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

KAARTEN: 6 EURO, voorver koop bij de bibliotheek
Am er ongen en bij de bibliotheek in Leersum
RESERVEREN: 0343-758343, 0343-451274,
of filmhuis.amerongen@skiam.nl

Herberg Den Rooden Leeuw

18
april
2012

Herberg Den Rooden Leeuw

Regie: Abdellatif Kechiche 2010

