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Beste Filmliefhebber,                                                                    

Voor onze volgende filmvoorstelling in juni hebben 

gekozen voor de klassieke franse film Les uns et les 

autres. Lange tijd was die film niet beschikbaar 

maar na een digitale restauratie gelukkig nu wel.  

De film volgt vier muzikale families, uit Frankrijk (variété), Amerika (jazz), Duitsland (klassiek) en 

Rusland (ballet) van 1936 tot in 1980, als de diverse wegen en ontwikkelingen zich kruisen op een 

UNICEF-gala. Temidden van de verschrikkingen van de oorlog proberen deze mensen hun levens te 

leiden, maar waar de één nazi-pianist is, wordt de ander afgevoerd naar een concentratiekamp. Het 

enige dat deze verschillende mensen bindt is de muziek. 

             

 

De film uit 1981 is geregisseerd door Claude Lelouche en heeft een uitgebreide bezetting met 

bekende acteurs en actrices, o.a.James Caan, Fanny Ardant, Geraldine Chaplin, Robert Hossein, en 

https://www.vpro.nl/cinema/personen/persoon~a0e41653-e338-3305-80ba-5cfddbf33648~james-caan~.html
https://www.vpro.nl/cinema/personen/persoon~cb0bfc15-cb00-30da-ae73-c5e71bf32dd4~fanny-ardant~.html
https://www.vpro.nl/cinema/personen/persoon~45680ffb-a3e2-3725-83f9-7ed5e843c9e0~geraldine-chaplin~.html
https://www.vpro.nl/cinema/personen/persoon~47aaee05-208b-311a-9968-e14b15aedbe7~robert-hossein~.html


vele anderen. Soms worden de verschillende generaties gespeeld door dezelfde acteur. Dan moet je 

als kijker wel even opletten. 

                                                                                           

De finale toont Maurice Béjarts choreografie van Ravels Boléro. De film duurt 183 minuten en 

daarom is het aanvangstijdstip vervroegd naar 19.30 uur. 

Tevens kunt u een verrassing in de pauze tegemoet zien, maar dat blijft nog een verrassing! 

             

P.S. In verband met de correcte naleving van onze filmlicentie voorwaarden zijn de pagina’s 

op onze website beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is    filmhuis     

Hiermee kunt u alle voor u relevante pagina’s bekijken. Mocht dit in de toekomst 

veranderen zal ik u hiervan op de hoogte brengen       

 

 

Datum en plaats 

Deze voorstelling  is op woensdag 5 juni 2019, 20.00 uur in  de Binder, Hoflaan 29 Leersum  

Let op ! Gewijzigde aanvangstijd wegens lengte van de film 

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur 

 

Prijs:  € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-452119 (Hanneke Kamphuis) of b.g.g. 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 

mailto:filmhuis.amerongen@skiam.nl

