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Beste Filmliefhebber,                                                               

Graag wil ik beginnen met u allen een heel gelukkig 2017 te 
wensen met boeiende  filmavonden.  
De eerste film in dit nieuwe jaar is een film van Woody Allen 
uit 2011.  Woody Allen is een zeer productieve regisseur/acteur 
die zowel komische als serieuze films maakt. Allen begon zijn 
carrière als komiek en ontwikkelde een eigen nerdy en neurotisch 
personage dat sindsdien geassocieerd wordt met zijn stad New 
York. De afgelopen jaren was Woody Allen vaak in Europa actief. 
Hij maakte een reeks films die gesitueerd waren in fotogenieke 
steden als Barcelona, Londen en Rome. De lichtvoetige film van 
onze keus speelt in Parijs. 

  

Gil  (gespeeld door Owen Wilson) is een 

Amerikaanse schrijver die zijn geld verdient met 

Hollywoodscripts maar eigenlijk goede literatuur 

wil schrijven. Hij werkt al jarenlang aan een boek 

over nostalgie, maar durft het niemand te laten 

lezen. Samen met zijn verloofde Inez (Rachel 

McAdams ) en haar rijke ouders is hij op vakantie 

in Parijs.  

 De stad heeft een onmiskenbare aantrekkingskracht 

op de twee, maar vooral op de jongeman die verliefd wordt op de lichtstad.  

 

 

Filmhuis 

Amerongen Leersum 



Als hij alleen ’s avonds door de stad wandelt komt er om twaalf uur een oldtimer langs die 

hem voor de rest van de nacht naar het Parijs van de jaren twintig brengt. 

Het is de tijd van het modernisme, het surrealisme, de opkomst van de jazz Daar komt hij 

een aantal historische artiesten tegen die hij uit de geschiedenis kent. Te midden van al deze 

artiesten is Gil echter het meest gefascineerd door de mooie Adriana, op dat moment de 

maîtresse van Picasso. Terwijl Gil meent in de mooiste tijd en plek op aarde beland te zijn, 

verlangt zij naar het leven rond de eeuwwisseling, de belle époque.  

 

                  

 

     

 

      

 

                     

Attentie voor de gewijzigde locatie van de voorstelling en de prijs van de 

kaartjes                                   

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur, in  de Allemanswaard aan de 
Koenestraat in Amerongen. Als proef draaien we deze keer op deze locatie. De parkeergarage is 
van de Koenestraat bereikbaar. Dan melden bij het café ‘de Proloog’.  

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. 

Er zijn geen  kaarten meer af te halen in de bibliotheken van Amerongen en Leersum.  

Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet, 

Maarten Stratenus 
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