VR 22/6 MUZIEK EN POLITIEK
We begonnen dit seizoen met een muziekfilm, we
sluiten er ook met een af. Het GDI had al langer
een incomplete print (er ontbrak een hele akte van
ongeveer 20 minuten) van deze militante
concertfilm. Dit concert met tal van geëngageerde
rockmusici vond plaats in september 1979 in de
New Yorkse Madison Square Garden. Met de komst
van de collectie Jongen naar het GDI was het
mogelijk een complete kopie samen te stellen.
Genieten dus van een nog heel jonge Bruce
Springsteen, Graham Nash, Carly Simon, Bonnie
Raitt, Jackson Browne, David Crosby en Jane
Fonda en anderen terwijl we en passant worden
onderricht over hoe het linkse deel van het
Amerikaanse volk tegen atoomenergie aankijkt.
(USA, 1980, D Danny Goldberg/Anthony Potenza,
103’)
________________________________________________________________________

Stoelenplan
In onze prachtig verbouwde en technisch geavanceerde filmzaal zijn er per
voorstelling MAAR 12 STOELEN (!!!) beschikbaar. Dus als U belangstelling heeft
voor een voorstelling reserveer dan direct kaartjes via
egbertbarten@donaldsoninstituut.nl. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 en
kosten E 10,-. Locatie Dorpsstraat 612, Noord-Scharwoude.
Zoekplaatjes/copyright
Van sommige films, die wij gaan draaien, noemen we de titel, maar van de
meesten niet. Dat heeft te maken met copyright. Als wij voor een voorstelling in
een zaal met maar 12 stoelen vertoningsrechten moeten gaan regelen, is het
eind zoek. Met deze soms wat cryptische omschrijvingen van films herleeft een
filmhuistraditie uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, toen je bijvoorbeeld
van verhuurkantoor Gofilex wel een 16-mm kopie van ONCE UPON A TIME IN
THE WEST kon huren, maar, als je hem voor publiek wilde vertonen, mocht je
er alleen publiciteit voor maken met een tekst als ‘Een spaghetti-western met
Henry Fonda’.
Als U twijfels of vragen heeft over een film heeft, mail dan ook met het
bovenstaand e-mailadres. Titels worden per mail wel vrijgegeven.

