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Beste Filmliefhebber,     

Er zijn geen twee woorden in de Engelse taal gevaarlijker dan  'Good job'  zegt jazzleraar Terrence 
Fletcher in de voortreffelijke muziekfilm Whiplash tegen de jonge, ambitieuze drummer Andrew 
Neyman. 
Er zit geen valse noot in deze spannende en aangrijpende film van de jonge regisseur Chazelle, die de 
muziekwereld voorstelt als een sportarena waarin alleen de meest fanatieken overleven.  
 

Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer, die studeert aan de( fictieve) Shaffer Music 
Conservatory in Manhattan,  New York. Hij wil echter niet zomaar een muzikant zijn. Achtervolgd 
door de mislukte carrière van zijn vader, die schrijver was, en de angst dat het wel eens genetisch 
kan zijn, droomt hij ervan om de top te bereiken. Vastbesloten om niet in de voetsporen van zijn 
vader te treden oefent hij dagelijks tot zijn handen bloeden. De druk wordt nog groter als hij wordt 
uitgekozen om in de schoolband te spelen onder leiding van de beruchte Terence Fletcher, een 
muziekleraar die omstreden methodes toepast om het potentieel van zijn student naar boven te 
halen. 

 
Chazelle, de regisseur,  heeft voor een kleinschalige aanpak gekozen en de camera zit dicht op de 
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huid van de acteurs. Er worden weinig zijpaden bewandeld en als dat al gebeurt , dan wordt dat 
gebruikt om de personages meer inhoud en diepte te geven. 

Sterke drama,  muziek film waarbij heftige emoties en  confrontaties met regelmaat van het scherm 
afspatten. Goede cast, subliem acteerwerk, intens geacteerde scenes en een boeiend en meeslepend 
verhaal maken Whiplash (2014) tot een ware must see. 

 

 

 

 

 

                                                             

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 17 februari 2016, 20.00 uur, in  de Binder, Hoflaan 29 Leersum  

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 
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