Ter gelegenheid van het derde lustrum

Demain tout commence
Nieuwsbrief nr. 164, februari 2018

Beste Filmliefhebber,
In maart 2003 draaide het Filmhuis Amerongen
haar eerste film in Amerongen en een paar jaar
later gingen we ook in Leersum draaien. Wij vieren
met deze film nu ons 3e lustrum.
De filmkeuzecommissie heeft hiervoor Demain tout commence onder regie van Hugo Gélin
uit 2016 gekozen. De hoofdrol wordt door Omar Sy gespeeld, die we ook uit Untouchables
en Samba kennen.
Playboy Samuel (Omar Sy) heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en woont
dicht bij de mensen van wie hij houdt. Totdat één van zijn vroegere veroveringen voor de
deur staat met Gloria, zijn dochter... Samuel ziet het niet zitten om voor een baby te gaan
zorgen en is vastbesloten om met het kind terug te keren naar haar moeder. Hij haast zich
naar Londen om te proberen haar te vinden, maar zonder succes. Dit alles terwijl hij geen
woord Engels spreekt.

Noodgedwongen kiest hij er voor om te leren omgaan met de verantwoordelijkheid en het
kersverse vaderschap. Hij bouwt met haar een bijzondere band op tot 8 jaar later er weer
een verrassing voor de deur staat.

Onze lustrumcommissie is er van overtuigd dat het een heel gezellige voorstelling zal worden
en hoopt op een grote opkomst voor deze feestelijke avond.

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 7 maart 2018, 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. 0343-452119 (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

