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Beste Filmliefhebber,
Three Billboards outside Ebbing, Missouri, uit 2017 speelt
zich af in het huidige arme Mid West van de Verenigde
Staten. De film geregisseerd door Martin McDonagh heeft twee
Oscars gewonnen. Voor Frances McDormand als beste actrice en
Sam Rockwell als beste mannelijke bijrol.
Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar
dochter zonder de dader gevonden te hebben, maakt haar
moeder Mildred Hayes een gedurfde stap. Haar grieven waarin ze
haar kritiek uit op de plaatselijke politie zet ze levensgroot op drie
billboards die de weggebruikers naar haar stadje wijzen.
Ebbing in de staat Missouri laat goed zien hoe het tegenwoordig in
het doorsnee deel van de verenigde staten er voor staat.
Frances McDormand speelt in de rol van Mildred de vrouw die niets meer te verliezen heeft en haar
leven weer probeert op te pakken. Woody Harrelson is de politiechef op wie Mildred haar pijlen
richt en Sam Rockwell heeft de rol van de domme hulpsheriff Dixon die geregeld de regels aan zijn
laars lapt.
Het verhaal zoals het zich in de film ontvouwt is
prachtig en onverwacht, met veel
karakterontwikkelingen en plotwendingen die je
niet ziet aankomen en die een duidelijk beeld
geven van het Amerika onder Trump.

Kortom een film die elke prijs die deze heeft
gewonnen volledig waarmaakt.

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 14 november 2018, 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. 0343-452119 (Hanneke Kamphuis) of b.g.g. 0343702941 (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

