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Beste Filmliefhebber,
Door vele gebeurtenissen kunnen levens
uit evenwicht geraken.
Marc is een gelukkig man die van zijn passie
voor paarden zijn beroep heeft gemaakt. Hij
verdient goed zijn kost als paardenstuntman.
Tijdens een filmopname slaat het onheil toe. Een ernstig ongeval doet hem alle hoop op het verder
uitoefenen van zijn beroep verliezen. Na een lange revalidatie komt hij in een rolstoel thuis.
De bij het ongeluk betrokken verzekeringsmaatschappij heeft Florence aangewezen om die zaak te
behandelen. Maar Florence is niet gewend om gevoelens te hebben voor de zaken die men haar
toevertrouwt. De ontmoeting brengt hun levens in de war.

De film is gebaseerd op de roman Sur mes quatre
jambes van Bernard Sachsé en Véronique Pellerin.
Sachsé was ook artistiek en technisch raadgever voor de
paardenscènes.

Deze film uit 2015 is geregisseerd door Dennis Dercourt met Cécile De France als Florence en
Albert Dupontel als Marc in de hoofdrollen.
Heel mooi gefilmd zijn de sprookjesachtige beelden van de paarden en het oude huis en de stal. Ook
mag niet onvermeld blijven het bijzonder sterke spel van de beide hoofdrolspelers. Een film die u niet
mag missen.

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 21 februari 2018, 20.00 uur, en vindt plaats, in
tegenstelling met de vermelding op onze Flyer, in de Binder, Hoflaan 29 Leersum
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Prijs: € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-452119 (Hanneke Kamphuis) of b.g.g. 0343702941 (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

