Ons programma 1e deel 2018
En Equilibre
21
feb
2018

Marc is een stuntman. Na een ernstig ongeval bij de opnames van een film
verliest hij alle hoop op het verder uitoefenen van zijn beroep. Zijn
verzekeringsmaatschappij heeft Florence aangewezen om zijn zaak te
behandelen. Maar Florence is niet gewend om gevoelens te hebben voor de
zaken die men haar toevertrouwt. Deze film is het verhaal van twee mensen
die opnieuw evenwicht vinden...

Regie: Denis Dercourt 2015

Demain tout commence
7
mrt
2018

Samuel leeft zijn leven aan de zuidkust van Frankrijk zonder banden of
verantwoordelijkheden en zonder zich veel te vermoeien. Tot één van zijn
vroegere veroveringen bij hem een baby van een paar maanden achterlaat, zijn
dochter Gloria. Samuel is niet in staat om te zorgen voor een baby en
vastbesloten het kind terug te geven aan de moeder. Tevergeefs. Acht jaar later
komt moeder haar dochter weer ophalen.

Regie: Hugo Gélin 2016

The Sense of an Ending
18
april
2018

Tony Webster leidt een teruggetrokken en rustig bestaan. Op een dag zorgen al
lang begraven geheimen ervoor dat hij de gebrekkige herinneringen uit zijn
jeugd onder ogen moet komen. De waarheid over zijn eerste liefde, Veronica
Ford en de verwoestende gevolgen van beslissingen die hij een mensenleven
geleden heeft genomen.

Regie: Ritesh Batra 2016

Lion
16
mei
2018

Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta,
duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door
een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan
naar zijn verloren familie.

Regie: Garth Davis 2016

The Bucket List
6
juni
2018

Miljonair Edward Cole (Jack Nicholson) en arbeider Carter Chambers (Morgan
Freeman) ontmoeten elkaar op een speciale kanker-afdeling in een ziekenhuis.
Beide mannen zijn terminaal ziek en hebben niet lang meer te gaan. Toch
hebben ze beiden nog genoeg dingen die ze willen gaan doen.

Regie: Rob Reiner 2007

Kasteelfilm
22
aug
2018

Noteer alvast de datum 22 augustus 2018 in uw agenda!
In augustus is het weer tijd voor onze jaarlijkse zomerfilm. Bij mooi weer buiten
in de tuin van Kasteel Amerongen.
U wordt hierover nog nader geïnformeerd op onze website, via onze
nieuwsbrief, en op onze facebook pagina.

DE BINDER

Hoflaan 29, Leersum

ALLEMANSWAARD

Allemanswaard 27, Amerongen

AANVANG:

20:00 UUR; ZAAL OPEN: 19:30 UUR

KAARTEN:

7,50 EURO per stuk

RESERVEREN:

0343 - 758343, of 0343 - 702941, of via e-mail
filmhuis.amerongen@skiam.nl. U krijgt een bevestiging gemaild

Wist u dat?
* Wij in maart 15 jaar bestaan !!
* Wij nog vrijwilligers zoeken
* U zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief op filmhuis.amerongen@skiam.nl
* FB: filmhuisamerongenleersum. LIKE US!

