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Nieuwsbrief nr. 158,  september 2017                                                                                                                      

Beste Filmliefhebber,                                                               

Het najaar willen wij beginnen met een heerlijke verfrissende Zweedse roadmovie die creatief en 

door de flashbacks veelzijdig in elkaar is gezet. We volgen Allan die klaar staat om zijn 100ste 

verjaardag te vieren. Hij zit in het bejaardentehuis en vindt dat hij nog niet zo seniel is als  het 

personeel denkt. Net op het moment dat de taart met honderd kaarsjes naar zijn kamer wordt 

gereden neemt hij de benen. Hij klimt uit het raam van zijn kamertje en verdwijnt. De wijde wereld 

in. Deze film uit 2013 is gebaseerd op de debuutroman en bestseller van auteur Jonas Jonasson.  

De hele reis van Alan is een aaneenschakeling van avonturen en ook in de flashbacks reist hij 

uitgebreid door de geschiedenis en het lijkt erop alsof Allan geen enkel hoogte- of dieptepunt in zijn 

eeuw heeft gemist.  

 

 

Filmhuis 

Amerongen Leersum 



Tot zover de film met Robert Gustafsson, Iwar Wiklander en David Wiberg in de hoofdrollen en 

geregisseerd door Felix Herngren 

 

 

Door de aanschaf van een groter filmdoek  in combinatie met de nieuwe beamer kunnen wij de films 

nog beter laten zien. Deze keer in de Allemanswaard waar voldoende ruimte is voor het grotere 

filmdoek. 

De vrijwilligersgroep die het filmhuis mogelijk maakt, is op zoek naar versterking. De filmkeuze groep 

heeft behoefte aan uitbreiding. Deze groep kiest de te vertonen films en tot nu toe ontbreekt het 

mannelijk element. Voorts is er behoefte aan verjonging van de groep die de opbouw en operating 

verzorgt. Graag aanmelden bij een van de vrijwilligers persoonlijk of via onze email 

filmhuis.amerongen@skiam.nl. 

 

                 

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 20 september 2017, 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 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 

https://www.moviemeter.nl/director/3720
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