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16
sept
2015

Razend populaire film (in en buiten productieland Frankrijk) over
een muziekleraar die eind jaren 40 van de voorbije eeuw 'lastige'
jongens van een kostschool probeert te interesseren in
muziek. Acteur Gérard Jugnot speelt de ogenschijnlijk stijve
leraar die ontdekt dat de harde aanpak op school averechts
werkt. Koormuziek blijkt de sleutel naar de harten van de
jongens, kinderen die hunkeren naar orde, regelmaat en
vertrouwen.

Regie: Christophe Barratier 2004

Extremely loud and incredibly close
14
okt
2015

Het verhaal draait om de New Yorkse jongen Oskar Schell
(Thomas Horn). Om zijn sociale neuroses onder controle te
krijgen, zet zijn vader (Tom Hanks) ingewikkelde speurtochten
voor hem uit. Een jaar nadat pa is omgekomen bij de
aanslagen op 9/11, vindt Oskar tussen diens spulletjes een
mysterieuze sleutel. Overtuigd dat dit de aanwijzing is voor
een laatste opdracht, gaat hij door heel New York op zoek
naar de eigenaar.

Regie: Stephen Daldry 2011

Adam is een neonazie die de laatste maanden van zijn straf
moet uitdienen onder de hoede van de ingoede pastoor Ivan .
Het eerste wat hij doet nadat hij zijn intrek heeft genomen in
de maagdelijk witte, afgelegen parochie, is het kruis met
Jezus van de muur afhalen. Hij vervangt het door een
portret van Hitler. Adam houdt er wel van om te provoceren. Thomsen en Mikkelsen zijn soms hilarisch, dan weer
ontroerend. De zorgvuldige fotografie en sprookjesachtige
muziek maken de film af.

Herberg Den Rooden Leeuw

11
nov
2015

Herberg Den Rooden Leeuw

Adam’s Apples

Regie: Anders Thomas Jensen 2005

9
dec
2015

Samba
Een schitterend verhaal, overtuigende acteerprestaties van
Omar Sy en Charlotte Gainsbourg en jammer genoeg een
keiharde waarheid: Samba heeft het allemaal. Het overleven
dat voor duizenden asielzoekers aan de orde van de dag is,
wordt geweldig gevisualiseerd. Met veel humor en een beetje
drama. Heerlijke film om te zien.

Regie: Olivier Nakache en Eric Toledano 2014

13
jan
2016

Verpleegster Lucia de Berk wordt aangezien voor een kille
seriemoordenaar en veroordeeld tot levenslang. Zelf houdt ze
vol onschuldig te zijn. Pas na bijna zeven jaar krijgt ze alsnog
gelijk van de rechtbank. Paula van der Oest maakte een
heldere, ingetogen en – ook al is de ontknoping bekend –
meeslepende reconstructie van de veelbesproken rechtszaak, met een overtuigende hoofdrol van Ariane Schluter.
De feiten blijven onthutsend .

Herberg Den Rooden Leeuw

De zaak Lucia de B.

Regie: Paula van der Oest 2014

Wist u dat ?

* U ons kunt Liken op onze Facebook pagina,
daarop zijn alle trailers te zien van de films die we
gaan draaien.
* U filmtips aan ons kunt doorgeven !
* U zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief op filmhuis.amerongen@skiam.nl

DEN ROODEN LEEUW: Drostestraat 35 Amerongen
DE BINDER:
Hoflaan 29
Leersum
AANVANG: 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR

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

KAARTEN: 6 EURO, voorverkoop bij de bibliotheken
Amerongen en Leersum.
RESERVEREN: 0343-758343, 0343-451234,
of filmhuis.amerongen@skiam.nl

