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Beste Filmliefhebber,
De klassieker die dit jaar wordt gedraaid is ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ uit 1975 onder regie
van Milos Forman met in de hoofdrollen Jack Nicholson, Louis Fletcher en Danny de Vito.
De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ken Kesey. Deze baseerde z'n boek op zijn
observaties als lid van de nachtploeg in een instelling voor geestelijke gehandicapten. Het was een
aanklacht tegen praktijken die toen gangbaar waren in de psychiatrie.
De hoofdfiguur, Randy McMurphy, gespeeld door Jack Nicholson zit een straf uit in de gevangenis en
denkt dat hij onder het werken daar uit kan komen door te doen alsof hij gek is. Zijn plan keert zich
echter tegen hem wanneer hij naar een psychiatrische inrichting wordt gestuurd. Hij probeert de
plek wat levendiger te maken door het spelen van kaarten en basketbal, maar de hoofdzuster zit
hem telkens op de huid. Het drama voor McMurphy wordt nog groter als hij merkt dat hij pas
ontslagen kan worden als de dokters hem genezen hebben verklaard en niet als zijn oorspronkelijke
straf er op zit. Als door zijn creativiteit zijn mede patiënten uit hun lethargie ontwaken krijgt hij
echter te maken met het bureaucratische systeem in al zijn facetten.
De hele film is zowel tragisch als komisch in een perfecte balans. Deze klassieker mag u niet missen.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 14 juni 2017, 20.00 uur, in de Binder, Hoflaan 29 Leersum
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Prijs: € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-702941
(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.

Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,
Maarten Stratenus

