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Beste Filmliefhebber,     

Los Angeles 1962, het hoogtepunt in de Cuba crisis. De Britse homoseksuele professor George 
Falconer (Colin Firth) worstelt met de betekenis van het leven na de dood van zijn partner, Jim 
(Matthew Goode). George leeft compleet met zijn gedachten in het verleden en kan zich geen beeld 
van een toekomst vormen. We volgen hem gedurende een dag waarop een serie ontmoetingen en 
gebeurtenissen George er toe doen besluiten dat er geen betekenis aan het leven zit na het 
heengaan van  Jim. George wordt bijgestaan door zijn beste vriendin Charley (Julianne Moore) die zo 
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haar eigen vragen over haar toekomst heeft. Deze film is gebaseerd op de gelijknamige roman van 
Christopher Isherwood geschreven in 1964. 

De debuterend regisseur, producer en 
schrijver van A Single Man is Tom Ford 
(1961). Deze modeontwerper die met zijn 
kledingcollecties en provocerende 
advertentiecampagnes de modehuizen 
Gucci en Yves Saint Laurent weer tot de 
top deed behoren. Vijf jaar geleden 
verzette Ford zijn bakens. Hij zei Gucci 
gedag, richtte zijn 
filmproductiemaatschappij Fade to black 
op en begon een eigen kledinglijn. 
Ford las het boek A Single Man voor het 

eerst toen hij twintig was. De eerlijkheid van de heldere vertelling over een man in rouw sprak hem 
direct aan. En liet hem in zekere zin niet meer los. Want toen Ford A Single Man drie jaar geleden 
weer uit de kast pakte, merkte hij dat hij George Falconer en zijn spirituele queeste al die jaren in 
zich mee had gedragen. Ford wist dat hij het verhaal voor zijn debuut, dat zeker geen klakkeloze 
boekverfilming geworden is, gevonden had. 

 
                                                             

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 13 april 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 0343-452119 (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 
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