
Vriendenvan HOVO UTRECHT
Uitnodiging
voor het

Mini Documentaire-Festival
op dinsdag 9 november 2021

Datum   Dinsdag 9 november 2021.
Tijd  Inloop: 9.00 - uitreiking programma.       
  Start programma: 9.30. Einde: omstreeks 15.15.
Plaats:             Louis Hartlooper complex Tolsteegbrug 1, 
  3511ZN Utrecht.
Te bereiken:    Met bus 2, vanaf Utrecht CS (Let op: busstation Centrumzijde), 
                        halte Tolsteegbrug (naast de bioscoop) of vanaf NS station Vaartsche Rijn, ong. 5 minu  
  ten lopen.
Deelname:       Vrienden van HOVO Utrecht.
                     U bent Vriend als uw donatie (€15,00) voor 2020 (!) of 2021 ontvangen is of als u in het   
  aanmeldingsformulier bij uw machtiging de donatie voor 2022 hebt toegevoegd.                   
  U kunt één introducé meenemen.
Kosten:       € 44,00 p.p. De deelnemersbijdrage wordt geïnd d.m.v. een éénmalige 
  incasso-opdracht, zie het aanmeldingsformulier.
Aanmelden:  Via website: vriendenhovoutrecht.nl of met bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Inbegrepen:   Bij de prijs inbegrepen zijn koffie/thee bij aanvang en in de pauze, een broodje, water,   
  melk of jus in de lunchpauze.

Praktische informatie:

‘Bedekkers van de wereld’

Beste Vrienden,
Na een onderbreking van een jaar zetten wij met veel plezier onze reeks documentaire festivals voort. In 
deze tijd vol onzekerheden hebben we gekozen voor een veelvormig, stabiel element: onze bebouwde 
wereld. De kans is groot dat u, terwijl u dit leest en uit uw raam kijkt een gebouw ziet, wij leven groten-
deels in een bebouwde, bedekte wereld. Dit wereldbeeld is zo vertrouwd dat we ons niet altijd afvragen 
hoe dit allemaal tot stand kwam, wat er aan voorafging. We hebben een Nederlandse architect geko-
zen, Rem Koolhaas en een Britse, Norman Foster, als ‘bedekkers van de wereld’. Nationaliteit blijkt 
geen voorname factor te zijn in hun werk, we zwerven met hen over de hele wereld en bekijken hun 
gebouwen en vooral de weg ernaar toe die minstens even fascinerend is. We hopen met u de impliciete 
vraag in de titel van de documentaire over Koolhaas te beantwoorden: Wat voor soort architect is hij? 
De directe vraag die aan Norman Foster wordt gesteld wordt ook direct beantwoord, wij kijken naar de 
gevolgen. We ontmoeten beide architecten laat in hun carrière wanneer ze aan het hoofd van een groot 
bedrijf staan. Met Varda komen we in heel andere sferen, zij bebouwt de wereld niet maar gebruikt de 
bedekte wereld voor haar eigen doelen op haar eigen wijze, een hartverwarmende roadmovie om de 
dag mee af te sluiten.
De documentaires zijn Nederlands gesproken of Nederlands ondertiteld, met uitzondering van ‘Fenster 
zum Hof’ waarin de Nederlandse ambassadeur zeer verstaanbaar Duits spreekt, zonder ondertiteling 
(13 minuten). Elke documentaire wordt kort ingeleid.
We hebben een grotere zaal dan andere jaren gehuurd in het Louis Hartlooper Complex zodat u vol-
doende afstand kan bewaren.
We omgeven de documentaires met koffie/thee en met een lunch. Na afloop kunnen we ervaringen 
uitwisselen in het Hartloopercafé.

We hopen velen van u te verwelkomen op dinsdag 9 november.

uitnodiging

Rem Koolhaas - A Kind of Architect door Markus Heidingsfelder en Min Tesch
Fenster zum Hof - Wonen in de Nederlandse ambassade door Markus Heidingsfelder
How much does your building weigh, Mr Foster? door Carlos Carcas en Norberto Lopez Amado
Visages Villages door Agnès Varda & JR

lees verder toelichting pag. 1 >>>

‘Onze’ filmzaal in het Louis Hartlooper complex.

http://vriendenhovoutrecht.nl

