Kamæleonen er en politisk thriller om sex, ambition, svigt og hævn midt i magtens centrum.
Stephen Meyers (Ryan Gosling) er en ung, idealistisk pressemedarbejder, der bliver fanget i et
politisk magtspil under valgkampen for præsidentkandidaten Mike Morris (George Clooney).
Der er få uger til det afgørende primærvalg i nøglestaten Ohio, hvor Mike Morris kæmper for at
vinde pladsen som demokraternes præsidentkandidat. Morris fører i valgprognoserne, og Stephen
og kampagnelederen Paul (Philip Seymour Hoffman) føler sig sikre på sejren, og de er overbeviste
om, at Mike Morris er den rigtige mand for USA – en mand, der er værd at kæmpe for.
Rivalens kampagneleder Tom Duffy (Paul Giamatti) kommer med et modangreb, og han er ikke
bleg for at bruge beskidte kneb. Strategien ser ud til at kunne true den ellers sejrssikre Mike Morris, og så bliver idealismen sat på en hård prøve.
Et heftigt politisk spil om magten er i gang, og Stephen Meyers’ politiske idealisme bliver, trin for
trin, knust under forræderi, manipulation og skjulte dagsordener. Kamæleonen har en skarp og
vittig dialog, og den foregår midt i magtens centrum.
Med på rollelisten finder vi også Marisa Tomei som en journalist fra the New York Times, mens
Evan Rachel Wood spiller en praktikant på Morris-kampagnen. Jeffrey Wright spiller en senator,
der bliver en vigtig brik i det politiske spil, og Max Minghella er en medarbejder i Morris’ stab.

Kamæleonen

Om filmen:

Kom med SSR i
Kinorama til forpremiere på den
stjernespækkede
politiske thriller

ALOTT, Sankt Jørgens Gade 18, 6400 Sønderborg

Tilmelding:

Onsdag den 14. marts, dagen før
den egentlige Danmarkspremiere, slår
Kinorama Sønderborg dørene op for
SSR’s medlemmer til snigpremiere på
en af årets store amerikanske thrillere,
Kamæleonen.
Det er den prisvindende instruktør og skuespiller George Clooney, der har sammensat Kamæleonens hold af nogle af de bedste skuespillere i Hollywood anført
af Ryan Gosling og George Clooney selv. Oscar-vindere som Philip Seymour
Hoffmann og Marisa Tomai er også at finde i denne stjernespækkede politiske
thriller, hvor de tunge skuespillerskyts er taget i brug for at fortælle den spændende og aktuelle historie om intriger og magtspil i amerikansk politik.
Kom med SSR til en spændende og hyggelig aften, hvor der både er mulighed
for en god filmoplevelse, med hvad dertil hører af sodavand og popcorn, og for
en gastronomisk oplevelse i form af amerikanske lækkerier efter filmen på Ib
René Cairo.

Program onsdag
den 14. marts 2012
Fra kl. 18.00
Vi mødes i Kinorama, hvor biografbilletter,
popcorn og sodavand udleveres
Kl. 18.30		
Snigpremieren på Kamæleonen begynder
Kl. ca. 20.15
Vi går til Ib René Cairo, der har sammensat en lækker amerikansk menu til os:
Amerikanske hamburgere
Chickenwings med hjemmelavet coleslaw
Spareribs med fries
Smørstegte majskobler
Amerikansk æblekage
1 Budweiser eller 1 gl. rødvin.

Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre
følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til
arrangementet via www.reklamegal.dk.
Prisen per person er kr. 350,- og inkluderer
filmpremiere med sodavand og popcorn samt
amerikansk menu på Ib Rene Cairo.
Du skal nu indbetale et beløb svarende til det
antal personer, du ønsker at tilmelde arrangementet til SSR:
Broager Sparekasse,
reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 senest
mandag den 12. marts kl. 10.00
Din tilmelding er først gældende, når du har
tilmeldt dig via SSR’s website samt indbetalt
et beløb tilsvarende antal deltagere.

Bemærk:
SSR råder over 100 billetter til snigpremieren,
som vil blive uddelt efter først-til-mølle princippet. Af erfaring fra tidligere SSR filmpremierer ved vi, at arrangementet er et tilløbsstykke. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig den
spændende premiere på Kamæleonen og nyd
en hyggelig aften i selskab med gode venner,
familien, medarbejdere eller kolleger.
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