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Beste Filmliefhebber,                                         

Graag wil ik u namens het Filmhuis 

het beste wensen voor dit nieuwe 

jaar dat nu voor ons ligt aanbieden. 

We beginnen met de Italiaanse film 

La Pazza Gioia uit 2016 onder regie 

van Paolo Virzi. Duur 118 minuten. 

Beatrice is een mythomane die ervan overtuigd is dat de groten der aarde tot haar 

vriendenkring behoren. Donatella is een jonge gesloten vrouw die leeft in haar eigen 

mysterieuze wereld. Samen ontvluchten ze de psychiatrische instelling, waarin ze 

opgenomen zijn, wagen zich aan een dol avontuur en gaan zo de confrontatie aan met hun 

demonen.  

Beatrice wordt gespeeld door 

Valeria Bruni Tedeschi en Micaela 

Ramazzotti geeft de persoon van 

Donatella vorm. 

De film wordt vooral spannend als 

de twee werelden, die van de 

‘normale’ en de ‘gekke’ mensen, 

met elkaar botsen. In de westerse 

wereld is het gewoon om bang of paranoïde te worden van mensen met een geestelijke 

aandoening, zegt de regisseur hierover. Ze moeten maar worden geïnstitutionaliseerd of in 

een gesticht gestopt worden bijvoorbeeld  in zo’n vrolijke plek als in de film. Als ze maar ver 

weg zijn.  

 

Filmhuis 

Amerongen Leersum 



De film kan samengevat worden met de uitspraak. “La pazza gioia kijkt lekker weg, maar 

wringt ook”. 

 

                 

 

Over de Website  

Onze website is vernieuwd en is nu ook te bereiken via   https://filmhuis-al.nl naast het oude 

https://skiam.nl Ook nu zijn een groot aantal pagina’s van de website afgeschermd met een 

wachtwoord  om problemen met onze filmlicenties te vermijden. Dit wachtwoord is  filmhuis  Met 

dat wachtwoord, dat alleen voor onze vaste gasten bestemd is, voldoen wij aan de voorwaarde dat 

we geen reclame mogen maken met de titels van de film. Als er verandering in deze situatie komt zal 

ik u daarvan op de hoogte brengen. 

 

 

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 15 januari 2020, 20.00 uur, in  de Allemanswaard aan de 
Allemanswaard 27 in Amerongen. De parkeergarage is vanaf de Koenestraat bereikbaar. Dan 
melden bij het café ‘de Proloog’. De zaal is open vanaf 19.30 uur 

Prijs:  € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-702941 (Marlou Roete) 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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