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Het op ware gebeurtenissen gebaseerde Philomena is
een komisch drama over de zoektocht van een
journalist en een oude dame naar haar door
kwaadaardige nonnen weggenomen zoon. Stephen
Frears vindt de perfecte balans tussen melodrama,
humor en de spanning van het onderzoek.

Herberg Den Rooden Leeuw
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Philomena

Regie: Stephen Frears 2013

The Help
11
maart
2015

In de zuidelijke staten van Amerika was de slavernij in de
jaren zestig van de vorige eeuw weliswaar afgeschaft, maar
de rassenscheiding vierde hoogtij. Afro-Amerikanen mochten
geen gebruik maken van dezelfde wc's, scholen en
ziekenhuizen als blanken en gemengde relaties waren
strafbaar. The Help speelt zich af gedurende deze roerige tijd
in de Amerikaanse geschiedenis en maakt duidelijk wat de
gevolgen waren voor alle betrokkenen.

15
april
2015

Mister Morgan’s last love
Michael Caine speelt het personage van Matthew Morgan,
een man die nadat hij de liefde van zijn leven heeft verloren
alleen in de meest romantische stad van de wereld woont.
Hij is te koppig om Frans te leren maar bloeit tegen wil en
dank op wanneer hij de jonge, charismatische Française
Pauline ontmoet.

Regie: Sandra Nettelback 2013

Herberg Den Rooden Leeuw

Regie: Tate Taylor 2011

El secreto de sus ojos
20
mei
2015

Op het einde van de twintigste eeuw is Benjamin Esposito een
gepensioneerde man die zijn leven heeft doorgebracht als een
strafrechtelijke onderzoeker. Hij besluit een roman te schrijven
gebaseerd op een oude zaak uit 1974, waarin een mooie
vrouw op brutale wijze werd verkracht en vermoord. Hiermee
rakelt hij het verleden uit het Argentinië van destijds op - een
verleden dat vervolgens het heden gaat beïnvloeden.

Regie: Juan José Campanella 2009

The Fisher King

10
juni
2015

De arrogante radiopresentator Jack (Jeff Bridges) stopt
geschokt met zijn werk wanneer een gestoorde
luisteraar na afloop van een uitzending zeven yuppies
neerschiet. Jack zet het op een zuipen en probeert
zelfmoord te plegen, maar wordt hiervan weerhouden
door de dakloze Parry (Robin Williams) die hem opdraagt
de Heilige Graal te gaan zoeken.

Regie: Terry Gilliam 1991
Wist u dat ?

DEN ROODEN LEEUW: Dros tes traat 35 Amerong en
DE BINDER:
Hoflaan 29
Leersum
AANVANG: 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR
KAARTEN: 6 EURO, voorverkoop bij de bibliotheek
Amerongen en bij de bibliotheek in Leersum
RESERVEREN: 0343-758343, 0343-451234,
of filmhuis.amerongen@skiam.nl

* Wij 19 Augustus weer een prachtige zomerfilm
in de tuin van het kasteel draaien. Hou onze FB
pagina en de kranten in de gaten.
Bezoek ook andere
SKIAM activiteiten!
Kijk op www.skiam.nl

* U filmtips aan ons kunt doorgeven !
* U zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief op filmhuis.amerongen@skiam.nl

