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Beste Filmliefhebber,
De film die deze maand op het programma staat is Den
Skyldige, de schuldige, een Deense film uit 2018.
In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen
bij een incident, is politieagent Asger, gespeeld door
Jakob Cedergren, uit zijn functie ontheven en gedwongen
om te werken bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een
noodoproep van een verwarde vrouw die vermoedelijk
slachtoffer is van een ontvoering. Met de telefoon als
enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de vrouw op te sporen.
Het lijkt een simpel recept voor snel en goedkoop succes. Men neme één locatie, één acteur,
en één groot conflict met een snel naderende deadline, en voilà: een budgetvriendelijke
thriller in geen tijd geproduceerd. Maar schijn bedriegt. Het vergt talent om met beperkte
middelen suspense te creëren en gelaagde personages neer te zetten.

De Deense debuterend schrijver en regisseur Gustav Möller en co-scenarist Emil Nygaard Albertsen
slagen hier met Den Skyldige op alle fronten in en wonnen zowel op het Amerikaanse
Sundance filmfestival als op het International Filmfestival Rotterdam de publieksprijs voor
Beste Film. Terecht, want zij leveren niet alleen een nagelbijtend spannend, maar ook een
verassend psychologisch diepgravend speelfilmdebuut af.
De film is ook zeer geschikt om na afloop over na te praten. Na 85 minuten film is er genoeg
gelegenheid om in de Proloog dit te doen.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 13 maart 2019, 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

