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17
sept
2014

IJzersterk speelfilmdebuut van de Britse theaterregisseur Rufus
Norris. Over een reeks gebeurtenissen rond tienertomboy Skunk
(Laurence), die ziet hoe haar agressieve buurman de wat simpele
overbuurjongen Rick zomaar in elkaar slaat. Broken gaat over
onrecht en veerkracht, is liefdevol warm en griezelig duister
tegelijk, soms surrealistisch onwerkelijk, en ook nog grappig.
Diep menselijk drama over moed, met indrukwekkende rolbezetting en gevoel voor detail.

Regie: Rufus Norris 2012

Herberg Den Rooden Leeuw

Ons programma 2e deel 2014/15
Broken

Poetry
8
okt
2014

Subliem melodrama over een oma die zich inschrijft bij een
poëziecursus, en vervolgens hoort ze dat ze Alzheimer heeft en
dat haar kleinzoon meedeed aan een fatale groepsverkrachting.
Hoe kan ze dan nog gedichten schrijven? Regisseur Lee blijft met
haar, ondanks alles, naar de schoonheid en waarachtigheid van
het leven zoeken. Het Zuid-Koreaanse filmicoon Yun Jeong-hie, die
al met pensioen was, werd gestrikt voor de rol. Deed het goed op
diverse festivals in Cannes.

12
nov
2014

I n v i c tu s

Drama van Clint Eastwood over jaar waarin de kersverse
president Nelson Mandela (Morgan Freeman) zich vierkant
opstelt achter de Springboks, het uit voornamelijk blanke
spelers bestaande rugbyteam van Zuid-Afrika.

Regie: Clint Eastwood 2009

10
dec
2014

Herberg Den Rooden Leeuw

Regie: Lee Chang-Dong 2010

Avant L‘Hiver
Schrijver en filmmaker Philippe Claudel vertaalt de twijfels die
hij als vijftiger allicht goed kent in een literair aanvoelend
drama dat zich afspeelt in de welgestelde kringen van de
Franse middenklasse. Hij laat zijn hoofdrolspelers worstelen
met existentiële vragen en voorziet de film van wat
voorzichtige psychologische thriller-elementen.

Regie: Philippe Claudel 2013

Life in a Day

14
jan
2015

De titel zegt het al: Life in a day is een aaneenschakeling geworden
van alle momenten tussen opstaan en slapen, van toiletbezoek tot
trouwerijen, van geboortes tot gelal. Langere filmpjes gemengd met
thematische sequenties.
Wel verrassend: het blijft anderhalf uur lang afwisselend ontroerend
en fascinerend. Dat komt omdat er genoeg pareltjes tussen de 331
gekozen fragmenten zitten. Of die nu een enkel shot beslaan, of
miniatuurverhaaltjes zijn.

Regie: Ridley Scott 2013

Wist u dat ?

DEN ROODEN LEEUW: Drostestraat 35 Amerongen
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

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

* 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

