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REGIO | 17 juni 2014 | reageer | Door Melanie Parker, Dichtbijmeeschrijver

ALMERE - In bioscoop Utopolis in Almere
draait woensdag 25 juni om 19.00 uur
eenmalig de speelfilm The Right Juice.
Deze comedy is geproduceerd door, van
origine Amerikaanse, stadsgenoot Chris
Parker.

Pre-showing in Almere
‘In september gaat de film in de Portugese
bioscopen in première,’ vertelt Parker. ‘Het
is een Engelstalige film met een Portugees
The Right Juice in Utopolis (Foto: Melanie Parker)
sausje. Ik wilde beslist in Nederland een
1/4
pre-showing geven. Almere bleek de ideale
plek. Extra speciaal om in mijn nieuwe
‘hometown’ de film op het grote scherm te delen met mijn familie, vrienden en het
Almeerse publiek.’
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Een film vol humor, passie en zonnig Portugal
De film gaat over een Engelse bankier Oliver Fellows die na beursspeculaties in olie zijn
carrière vergooit. Tot grote schok van zijn vrouw Sally is het over met de uitzinnige feestjes
en peperdure diners. Oliver wil alles achter zich laten en start
een sinaasappelplantage in de Algarve. Daar ontmoet hij de mooie Nesta en haalt zijn
verleden hem snel in zodra hij iets onverwachts op zijn land vindt. Het is een film vol
humor, passie en prachtig plaatjes van zonnig Portugal. Volop
inspiratie voor een heerlijk Portugese vakantie.
Bekende cast
De hoofdrol wordt gespeeld door Mark Killeen bekend van Games of Thrones. In The
Right Juice spelen ook Ellie Chidzey als Oliver’s vrouw (bekend van Dungeons &
Dragons) en Lucia Moniz als dolfijnentrainer (bekend van Love Actually). De film is
geregisseerd door de Deense Kristian Knigge die een groot deel van zijn jeugd
doorbracht in Portugal en nu al jaren in Amsterdam woont.
Producer en regisseur bij pre-showing
http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/3580492/almeerder-maakt-speelfilm-the-right-juice.aspx
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Producer en regisseur bij pre-showing
Parker en Knigge zijn beiden aanwezig tijdens de pre-showing. ‘We kunnen

Wat is de mooiste zomerfoto van Alm
Ga naar de peiling

niet wachten om de film met het publiek te delen. If life gives you oranges,
make The Right Juice,’ sluit Parker lachend af.
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar via www.therightjuice.net/Almere/. Het aantal plekken is
beperkt, dus reserveer nu.
Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 juni 2014
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