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Beste Filmliefhebber,
Graag wil ik beginnen met u
namens de gehele filmhuisgroep
een gelukkig en gezond 2016 toe
te wensen met heel veel
filmplezier.
Het nieuwe jaar starten we met
een Nederlandse film van regisseur

Paula van der Oest over de
eigenzinnige verpleegster, Lucia de
Berk, die argwaan wekt als ze voor de
zoveelste keer bij een als
onverklaarbaar bestempeld
sterfgeval betrokken is, ditmaal van
een baby. Het ziekenhuis schakelt de
politie in en de pers schrijft over haar
als ‘Engel des Doods’. Het zal
duidelijk zijn dat niemand twijfelt aan
de beschuldigingen en zij wordt dan
ook tot levenslang veroordeeld en
dat wordt in hoger beroep bevestigd.
Toch blijft er twijfel over de juistheid van de beschuldigingen en de bewijzen. Buitenstaanders, in de
film een betrokkene van het openbaar ministerie, zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de
bewijzen en blijven aandacht vragen voor de zaak. Uiteindelijk besluit de Hoge Raad dat het proces
over gedaan moet worden.

Ariane Schluter als vertolkster van Lucia de Berk is de drijvende kracht in dit waargebeurde drama.
Haar vertolking van de getroebleerde zuster maakt samen met de sfeervolle regie van regisseur
Paula van der Oest van Lucia de B. een beklemmend en bijzonder drama.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 13 januari 2016, 20.00 uur, in Stallerij van Den Roode Leeuw
te Amerongen.
Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via
tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (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

