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Beste Filmliefhebber,
Helaas moet ik deze nieuwsbrief beginnen met het droevige bericht van overlijden van Hans Kooper
een van de oprichters van ons filmhuis. Hans Kooper, de stille kracht achter de schermen hielp mee
met de start van het filmhuis in Amerongen en daarna bracht hij de samenwerking met Leersum tot
stand. We verliezen met hem een gepassioneerd filmliefhebber en zullen hem zeer missen.
The Theory of Everything is een Britse film uit 2014 van regisseur James Marsh. De film is gebaseerd
op de memoires Travelling to Infinity: My life with Stephen, waarin Jane Hawking vertelt over haar
huwelijk met wetenschapper Stephen Hawking. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Eddie
Redmayne en Felicity Jones. De titel van de film verwijst naar de theorie van alles, de briljante
bijdrage van Stephen zelf aan de moderne natuurkunde.
Wanneer we Hawking ontmoeten in de film is hij een
nerderige twintiger met een verbazingwekkende
intelligentie. Hij ontmoet de vrolijke Jane, studente
literatuur tijdens een Cambridge studentenfeestje en
de vonk slaat over. Maar hun idylle is van korte duur,
wanneer Stephen problemen krijgt met zijn motoriek
en zich laat onderzoeken. Hij heeft de ziekte ALS, die de
zenuwcellen aantast totdat het lichaam helemaal is
verlamd. De doktoren geven hem hooguit twee jaar.
Maar Jane houdt van hem en is bereid alles wat op hun
pad komt, samen aan te gaan en dat is heel veel. Maar ondanks zijn zeer ernstige ziekte en daarmee
gepaard gaande handicap blijft hij leven en ontwikkelt zich tot de wereldberoemde natuurkundige
die hij nog steeds is.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 11 oktober 2017, 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.nrs. 0343-758343 (Moniek vanEk) en 0343-702941
(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

