1 februari 2019
Beste leden van de Filmkring,
Vanaf 7 februari ziet u weer een nieuwe film in de Filmkring. Deze keer hebben we voor u
Lazzaro Felice geselecteerd, een Italiaans drama van succesvol regisseur Alice
Rohrwachter, die in 2014 al een Grand Prix won op Cannes en voor deze film de
Scenarioprijs van Cannes 2018 kreeg . “Een film maken over de kracht van pure,
onbaatzuchtige goedheid. Je moet het maar durven in deze cynische tijden. Met Lazzaro
Felice serveert Alice Rohrwacher een magische, poëtische parabel die tovert met
verschillende Italiaanse filmtradities” schrijft Vlaams dagblad De Morgen (****).
Lazzaro Felice (125 minuten)
Een afgelegen landgoed in het hart van Italië, ergens in de jaren ’80. Binnen een kleine
gemeenschap van tabaksboeren lijkt al eeuwen niets meer veranderd te zijn. De jonge
Lazzaro staat bekend als de simpele ziel van het dorp, met wie door iedereen de spot wordt
gedreven. Zijn onuitputtelijke goedheid wordt door de dorpelingen, die op hun beurt weer
worden uitgebuit door markiezin Alfonsina de Luna, misbruikt: ze laten hem alle rotklusjes
opknappen. Maar dan wordt Lazzaro door Tancredi, de zoon van de markiezin, gevraagd om
hem te helpen bij het in scène zetten van zijn eigen ontvoering. Een dramatisch incident
verstoort de rust en sleurt de dorpelingen uit hun isolement, maar doet ook een bijzondere
band ontstaan tussen Lazzaro en Tancredi.
Rohrwachter vertelt met deze film een bijzonder magisch-realistisch verhaal, een modern
Italiaans sprookje, ongrijpbaar en verleidelijk als een droom die u maar half onthouden heeft.
De trailer van Lazzaro Felice kunt u alvast hier bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=JBpeb1sXgw0.
Movies that Matter | Welcome to Sodom (13 februari)
Waar gaat uw weggegooide telefoon of computer naartoe als u een nieuwe heeft gekocht?
Waarschijnlijk komt hij terecht in Agbogbloshie in Ghana. Deze gigantische stortplaats is een
van de meest giftige plekken ter wereld, waar meer dan 6000 mannen, vrouwen en kinderen
werken en leven. Zij noemen het Sodom, naar de verdorven plaats uit de Bijbel. Dit
afvoerputje van de moderne, geglobaliseerde wereld vol korte termijn consumentisme, biedt
de mensen die er afhankelijk van zijn een bestaan, maar bedreigt tegelijkertijd ook hun leven
wegens de ernstige vervuiling. Prachtig geschoten, vertelt de film de persoonlijke verhalen
van verschillende mensen voor wie deze plek een thuis vormt.
Live Ballet | Don Quixote (19 februari)
Een bruisende adaptatie van Cervantes’ verhaal over een klunzige ridder, waarin het
complete dansgezelschap figureert in de rol van uitgelaten dorpelingen,
hartstochtelijke zigeuners en zelfs fantasiebloemen. Het verhaal volgt Don Quichot op zijn
dwaze onderneming om goede daden te verrichten ter ere van zijn imaginaire geliefde
Dulcinea. Zonnig, charmant, grappig en aandoenlijk – Don Quichot is een ballet dat net zo
overloopt van positieve energie als van verbazingwekkende dansante hoogstandjes.

Cursus Spaanse Cinema | Nieuwe Spaanse Cinema (28 februari)
In een vierdelige cursus neemt filmmaker en -kenner Coen Haver u mee op reis door de
geschiedenis van Spanje en zijn nationale cinema. Deze editie behandelt Spaanse film
tussen 1962 en 1977: in de laatste jaren van Franco’s regime wordt de censuur op films
strenger, worden filmsubsidies opgeschort en worden alle filmscholen gesloten. De situatie in
Catalonië en Baskenland verslechtert en de Baskische afscheidingsbeweging laat voor het
eerst van zich horen. Welke invloed heeft dat op cinema in Spanje? De avond wordt
afgesloten met een Spaanse filmklassieker die past binnen het thema.
Uw Filmkringdata van deze maand: 7 februari t/m 1 maart
De data waarop de Filmkring de komende tijd plaatsvindt kunt u nog eens bekijken via de
volgende link:
https://www.natlab.nl/cms_files/File/DATA%20FILMKRING%202018-2019.pdf.
Contact
Bij administratieve abonnementsvragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via
secretariaat@natlab.nl. Voor opmerkingen of vragen over het programma kunt u ook contact
opnemen met uw gastvrouw Maryam Anema.
We hopen dat u weer geniet van deze filmmaand.

Met vriendelijke groet,
Team Filmkring Natlab

