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Beste Filmliefhebber,
Oktober werd vroeger de wijnmaand genoemd en dat een goede reden om deze
Bourgondische film uit te kiezen. Een uitgestrekt landgoed in de Bourgogne, inclusief
wijngaard; geen verkeerde plek om te wonen. Toch is de jonge Jean er klaar mee zoals in de
opening van het lichtvoetige familiedrama Retour en Bourgogne laat zien. Hij wil meer van
de wereld zien en beleven, trekt de wijde wereld in en keert pas tien jaar later weer terug.
Noodgedwongen, want zijn vader ligt op sterven. Hoewel hij onbewust misschien wel meer
redenen heeft.
Want waarom is hij anders niet ook langsgekomen toen zijn moeder vijf jaar geleden stierf?
Na een paar snelle omhelzingen van zijn jongere broer en zus komen al snel de verwijten over en
weer.
Dat ze allemaal een gelijk stuk van de grond en
het familiebedrijf erven, betekent ook dat ze
samen moeten werken en op elkaar moeten
vertrouwen. . Lastig, want aan de ene kant
zouden ze een belangrijke familietraditie in
stand moeten houden, maar aan de andere
kant hebben ze ook nog steeds hun eigen
ideeën over wat ze met hun leven willen doen.

Deze film uit 2017 is geregisseerd door
Cédric Klapisch.
De hoofdrolspelers zijn Pio Marmaï (Jean), Ana
Girardot (Juliette), François Civil (Jérémie),

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 17 oktober 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

