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Beste Filmliefhebber,
Na een moeilijke jeugd heeft straatmuzikant James Bowen een leven als dakloze achter zich gelaten
en probeert hij af te kicken van zijn heroïneverslaving. Als hij in de hal van zijn flat een gewonde rode
kater vindt, verandert dat zijn leven. Hij kan geen eigenaar ontdekken en besluit het dier te
verzorgen tot hij beter is. Wanneer Bob echter weer op eigen pootjes kan staan, blijft hij trouw aan
James en wijkt niet meer van zijn zijde. Bob vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en
verkoper van de daklozenkrant. Van de straatzanger en zijn kat worden vele filmpjes gemaakt die op
You Tube kunnen worden bekeken en zo worden de twee beroemd. Met behulp van een ghostwriter
wordt er een boek over geschreven dat een internationale bestseller wordt en zo krijgt de
straatmuzikant zijn leven weer op de rit.
Bob de kat, die eerst zelf hulp nodig hadij blijkt het medicijn voor de verdwaalde mens James
Bowen.
Bij de keuze voor de cast is er in deze film gekozen voor wat minder bekende acteurs en actrices en
dat komt de film ten goede. Zij zorgen ervoor dat het verhaal goed overkomt zonder te veel op de
cast te focussen. James wordt gespeeld door Luke Treadaway en hij weet zijn personage

geloofwaardig neer te zetten. Daarnaast heeft regisseur Roger Spottiswoode (Tomorrow Never Dies)
het voor elkaar gekregen dat de echte Bob als een van de kat-acteurs meespeelt in deze film. En wie
kan Bob de kat nou beter overbrengen dan Bob de kat?

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 13 december 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.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 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

