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La Tête en Friche

Nieuwsbrief nr. 149, oktober 2016

Beste Filmliefhebber,
In deze Franse film uit 2010 van Jean Becker heeft
Gérard Depardieu de hoofdrol en hij speelt
tegenover Gisèle Casadesus, een actrice die op haar
95e nog even actief acteert als op haar 30e. Dit
tweetal staat garant voor een mooie sprankelende
film.
Klusjesman Germain (Gérard Depardieu) is een man
van middelbare leeftijd die een eenvoudig leven leidt
en zijn tijd verdeelt tussen zijn vriendin Annette, zijn
moestuin en zijn cafévrienden. Hij woont in een caravan achter in de tuin van zijn moeder. Met haar
heeft hij geen goede relatie omdat ze hem van jongs af aan heeft laat voelen dat hij een ongewenst
kind was. De onderwijzer van de lagere school moest ook al niet veel van hem hebben en heeft nooit
naar hem omgekeken. Op vijftigjarige leeftijd is Germain wel een gelukkig maar weinig ontwikkeld
man, zo kan hij amper lezen. Hij is dan ook vaak de kop van jut in zijn stamcafé. Dat alles verandert
wanneer hij kennismaakt met de bejaarde Margueritte.
Deze twee tegenpolen ontmoeten elkaar op een bankje in een park. Margueritte introduceert
Germain langzaam in de wereld van de literatuur. Ze leest hem verhalen voor en merkt al gauw dat
hij daar gevoelig voor is. Het bevalt Germain zozeer dat ze besluiten elke dag in het park af te
spreken.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 9 november 2015, 20.00 uur, in de Stallerij van Herberg den
Roode Leeuw te Amerongen.

Prijs: € 6. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou
Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de
naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt
hebben.
NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.
Tot januari 2017 zijn er ook nog kaarten af te halen in de bibliotheken van Amerongen en
Leersum. Deze worden afgerekend aan de kassa voor de voorstelling.
Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,
Maarten Stratenus

