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We Saw Monsters

‘Opgelet: expliciete beelden en luide muziek.’ Laat duidelijk zijn dat de voorstelling We Saw Monsters van Erna
Ómarsdóttir niet voor gevoelige kijkers is, zoals dat vroeger
heette op tv. De IJslandse choreografe schept er zichtbaar
genoegen in om haar feeërieke performances met horrorelementen te doorspekken en de toeschouwer de stuipen
op het lijf te jagen. Tegelijk creëert ze fascinerende werelden
waarin ze opzienbarende personages neerplant, om er een
wonderlijk mooie dialoog mee aan te gaan. Ómarsdóttir
stond vorig jaar al in De Warande met de voorstelling Teach
us how to outgrow our madness en dat is haar toen kennelijk zo goed bevallen dat ze er We Saw Monsters in première laat gaan. Voor wie er maar niet genoeg van kan krijgen,
is er overigens goed nieuws: met haar partner Valdimar
Jóhannsson staat de IJslandse deze week ook op het Gentse
showcasefestival Glimps als het schreeuwerige elektronicaduo Lazyblood.
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BLU-RAY

Met de voortreffelijke documentaire
Misère au Borinage schreef Henri
Storck, samen met zijn Nederlandse collega Joris Ivens, een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het genre.
De film over de mensonterende levensomstandigheden in de Borinage, begin
jaren 30, wordt internationaal nog
steeds geroemd als een van de treffendste sociale documentaires aller tijden
en leverde Storck terecht de titel ‘filmpionier’ op. Redenen genoeg dus om
zowel Misère au Borinage als een pak
andere (kort)films uit de archieven van
de inmiddels overleden regisseur te restaureren en uit te brengen op blu-ray en
dvd. De eerste twee uitgaven bevatten,
behalve zijn chef d’oeuvre, twee sociale
aanklachten en een indrukwekkende
reeks films over Oostende, waarvan hij
in de jaren 30 de ‘stadsfilmmaker’ was toen een knelpuntberoep. Eind volgend
jaar komen daar het antropologisch kleinood Boerensymphonie en verschillende
kunstdocumentaires bij.
Vanaf maandag 12/12 verkrijgbaar op blu-ray en
dvd. cinematek.be/dvd

Woensdag 14/12 in De Warande, Turnhout. warande.be

FESTIVAL

GLIMPS

Nederland heeft Eurosonic/Noorderslag,
in Duitsland vindt elk jaar Popkomm
plaats en Texas maakt zich inmiddels
alweer op voor South by Southwest, dat
de afgelopen jaren zowat is uitgegroeid
tot het grootste showcasefestival ter
wereld. Què? Kort samengevat wil een
showcasefestival aanstormend muzikaal talent op een podium zetten, en een hoop managers,
concertpromotors en platenbazen ervoor. Bij voorkeur
komen die niet allemaal uit hetzelfde land, want dan heb
je in wezen gewoon een nieuwe naam bedacht voor ‘plaatselijk rockconcours’. Daarvan heeft ons land er al zoveel
dat je al verschrikkelijk vals moet spelen om niet ergens
een podiumplaats te versieren - en dan nog. Verwacht dus
op Glimps, het showcasefestival dat deze week in Gent
boven de doopvont wordt gehouden, niet alleen bekende
Belgische acts als The Bony King of Nowhere en School Is
Cool, maar ook flink wat minder bekend talent én industry
people uit heel Europa. Voor de duidelijkheid: publiek is
(zeer) welkom!
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FILM

Threads

In het kader van de tentoonstelling Architecture of Fear in Z33 stoft
Zebracinema de Britse televisiefilm
Threads van Mick Jackson nog eens
af. De BBC-productie over de gevolgen van een atoomaanval op Sheffield
deed in 1984 zo realistisch aan dat hij
vervolgens bijna twintig jaar in het
vriesvak werd gestoken en ‘slapend’
uitgroeide tot een cultfilm. Toen
Threads in 2003 opnieuw werd uitgezonden, bleek hij niets van zijn kracht
verloren: de documentaireaanpak
werkt als een rode lap op een stier en
op het einde van de rit zie je er gegarandeerd bleker uit dan de personages
in de film (die een atoombom op hun
hoofd hebben gekregen).

Vrijdag 16/12 en zaterdag 17/12 op verschillende locaties in Gent.

Woensdag 14/12 in Zebracinema, Hasselt.

glimpsgent.be

zebracinema.be

SAMENSTELLING: BEN VAN ALBOOM
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