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Beste Filmliefhebber,

Graag wil ik u namens de gehele vrijwilligersgroep van het
Filmhuis een heel gelukkig, gezond en filmisch jaar toewensen.
The Light Between Oceans, de debuutroman van de Australische
schrijfster M.L. Stedman, is zo'n typisch voorbeeld van een
bestseller die het fantastisch zou kunnen doen op het witte doek.
Tom Sherbourne (Michael Fassbender) is een oorlogsveteraan van
de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog zoekt hij rust en vindt deze
wanneer hij een aanstelling accepteert als vuurtorenwachter op een
eiland in West-Australië, waar verder niemand woont. Na enige tijd trouwt hij met Isabel (Alicia
Vikander), die hij op het vasteland heeft leren kennen. Ze willen graag een kind, maar na jaren is dit
helaas zonder succes . Een bizarre speling van het lot vervult hun kinderwens.
Als het echtpaar na enige jaren terugkeert naar het vasteland blijkt die gebeurtenis nog een staartje
te hebben.
The Light Between Oceans, geregisseerd door
Derek Cianfrance met Michael Fassbender,
Alicia Vikander en Rachel Weisz in de
hoofdrollen, heeft als thema hoe je het leven
kunt aanvaarden als je getekend bent door het
verleden. Over verlies en teleurstelling, en de
manier om daarmee om te gaan. De keuze
tussen hart en hoofd.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 17 januari 2018, 20.00 uur, in de Allemanswaard aan de
Allemanswaard 27 in Amerongen. De parkeergarage is vanaf de Koenestraat bereikbaar. Dan
melden bij het café ‘de Proloog’. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Prijs: € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-702941 (Marlou Roete) of 0343-452119
(Hanneke Kamphuis) 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

