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The Leisure Seeker
Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad.
Wanneer ziekte in hun leven komt, besluiten ze nog
eenmaal met hun geliefde camper The Leisure Seeker op
stap te gaan op de vlucht voor de bemoeienis van dokters
en volwassen kinderen. Het wordt een reis vol verrassingen,
tegenslagen en herinneringen. Helen Mirren en Donald
Sutherland stelen de show in deze ode aan het leven.

26
sept
2 018

Regie: Paolo Virzì

.

2017

Retour en Bourgogne
Twee broers en hun zus beheren met passie de
wijngaard van hun familie, maar moeten ondertussen
hun eigen weg vinden. Na het overlijden van hun vader
worden de drie gedwongen keuzes te maken en
beslissingen te nemen over de toekomst én de
wijngaard. Een geraffineerde feelgoodfilm over familie en
wortels.

17
okt
2 018

Regie: Cédric Klapisch 2017

Three Billboards outside Ebbing,Missouri

14
nov
2 018

Film met zwarte humor, drama dat alom bejubeld wordt
als een van de beste films van 2017. De eigenzinnige
moeder van een vermoord meisje kan het niet
verkroppen dat er 1 jaar na dato nog steeds geen dader
is opgepakt. Ze laat drie plaatselijke reclameborden met
provocerende uitspraken beplakken en ontketent
daarmee een felle strijd met de plaatselijke politie.

Regie: Martin McDonagh 2017

Victoria & Abdul
12
dec
2 018

Victoria & Abdul vertelt het waargebeurde verhaal over een
uitzonderlijke vriendschap. Abdul Karim reist vanuit India
om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden
Jubileum van Koningin Victoria. Er blijkt een klik te zijn
tussen hen beiden en terwijl de Koningin steeds meer
moeite heeft met de strenge regels waaraan zij zich te
houden heeft, wordt de band tussen hen beiden steeds
hechter. Tot grote ergernis van velen.

Regie: Stephen Frears 2017

Woman in Gold

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Maria Altmann.
Maria zij is een Holocaustoverlevende die al jaren in gevecht
is met de Oostenrijkse overheid over een iconisch schilderij
van Gustav Klimt. Het beroemde schilderij is door de Nazi’s
van haar familie afgenomen. Samen met haar advocaat
E. Randol Schoenberg strijdt ze tot aan de Hoge Raad om het
familiestuk naar huis te brengen..

16
jan
2 019

Regie: Simon Curtis 2015
DE BINDER:
ALLEMANSWAARD:

Hoflaan 29
Leersum
Allemanswaard 27 Amerongen

AANVANG: 20.00 UUR; ZAAL OPEN: 19.30 UUR
KAARTEN:7,50 EURO per stuk
RESERVEREN:
0343-452119 of
filmhuis.amerongen@skiam.nl

0343-702941

of

via mail

U krijgt een bevestiging gemaild

Wij zijn op zoek zijn naar nieuwe
vrijwilligers.
Ben je sterk, en is film je hobby dan
zou het filmhuis een leuke
organisatie voor jou kunnen zijn !

