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Beste Filmliefhebber,
Aan het eind van het seizoen hebben we er een
gewoonte van gemaakt om een film te draaien die
wat ouder is een z.g. klassieker. Dit jaar is The Bucket List uit 2007 aan de beurt.

al

Twee compleet vreemden die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven
hebben, sluiten vriendschap in het ziekenhuis en maken samen een persoonlijke lijst van de
dingen die ze nog willen doen voordat ze er niet meer zullen zijn. De succesvolle zakenman
Edward Cole neemt de afgepeigerde automonteur Carter Chambers mee op een wereldreis
om zo nog zoveel mogelijk wensen op hun verlanglijst in vervulling te laten gaan.

De twee nieuwe vrienden hebben natuurlijk een verschillende achtergrond en daarom is hun
vriendschap des te specialer en zij worden prachtig vertolkt door Jack Nicholson en Morgan
Freeman onder regie van Rob Reiner, een doorgewinterde hollywoodregisseur.

Gaandeweg komen de mannen erachter dat het er niet op aan komt hoeveel afstand je
aflegt op aarde en welke wensen je nog weet te vervullen, maar wie er op je wacht als je
terugkomt.

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 6 juni 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.
Tot slot kan ik u vertellen dat op 22 augustus de film The Greatest Showman onder regie van
Michael Gracey (2017) in de tuin van kasteel Amerongen zal worden gedraaid. Dit zal weer
een heel bijzondere avond worden voor de hele familie.
Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,
Maarten Stratenus

