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Beste Filmliefhebber,     

Mia Madre is een Italiaans-Franse film uit 
2015, geregisseerd door Nanni Moretti. 

We volgen Margherita, een filmregisseuse 
die midden in de opnames van haar nieuwe 
film zit. Dat gaat moeizaam, want de crew 
vindt haar productie over een fabriek en 
stakende werknemers weinig inspirerend. De druk om toch een sterke film af te leveren is 
daarom groot en die groeit met de komst van de eigenzinnige Amerikaanse acteur Barry 
Huggins. 

Tegelijkertijd  ligt de moeder van Margherita in het ziekenhuis en blijkt zij niet lang meer te 
zullen leven. Hoe zeer Margherita ook haar best doet om haar persoonlijke problemen 
gescheiden te houden van haar professionele leven slaagt ze daar steeds minder goed in. De 
belangrijkste reden is de eerder genoemde Barry Huggins, die een onvriendelijke 
fabriekseigenaar speelt en allerlei problemen heeft maar wel, een uitgesproken 
persoonlijkheid op de set is. 

Als regisseuse voelt Marherita zich verantwoordelijk voor het slagen van de film maar 
daarnaast wil zij ook de dochter zijn die 
haar moeder bijstaat in haar laatste 
dagen.                                                                                                                  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nanni_Moretti


 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                               

 

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 14 september 2016, 20.00 uur, in Stallerij van Den Roode 
Leeuw te Amerongen. 

Prijs:  € 6. Bij de bibliotheken van Amerongen en Leersum kunt u kaarten ophalen en aan de 
zaal voor de voorstelling afrekenen. 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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