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Beste Filmliefhebber,
Deze film neemt ons vijftig jaar terug in de tijd toen Neil Armstrong als
eerste mens op 20 juli 1969 voet op de maan zette. Voor de velen van ons iets dat we ons nog
kunnen herinneren. Waarom is de mens toen naar de maan gegaan en de laatste 40 jaar niet meer?
Het waargebeurde verhaal en de hoofdpersonen zijn natuurlijk bekend, maar toch is dit een
fascinerende en bijzonder meeslepende film. Veel is te danken aan de indrukwekkende visuele
aanpak, die veel zaken bewust klein en persoonlijk houdt.

De regisseur is Damien Chazelle met Ryan Gosling als Niel Armstrong en Clair Foy als zijn vrouw
Janet. Verder Jason Clarke als Edward Higgins White, Corey Stoll als Buzz Aldrin, e.a.|

De film gaat ook meer in op de persoonlijke levens van de betrokkenen, maar ook de techniek wordt
niet vergeten. Je zit als kijker heel dicht op alle gebeurtenissen en daarbij wordt de privé situatie niet
vergeten.
De film is uit 2018 en duurt 141 minuten

Datum en plaats
Deze voorstelling is op woensdag 16 oktober 2019, 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

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

