
Vriendenvan HOVO UTRECHT
Uitnodiging
voor het

Mini Documentaire-Festival
op dinsdag 12 november 2019

Datum   Dinsdag 12 november 2019.
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 of vanaf NS station Vaartsche Rijn, ong. 5 minuten lopen.
Deelname:       Vrienden van HOVO Utrecht.
                     U bent Vriend wanneer uw donatie (€ 15,00) voor 2019 is ontvangen.
                   U kunt één introducé meenemen.
Kosten:       € 38,50 p.p. De deelnemersbijdrage wordt geïnd d.m.v. een éénmalige incasso-opdracht,   
  zie het aanmeldingsformulier.
Aanmelden:  Via het aanmeldingsformulier op deze website.
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:

‘Macht en Onmacht te kijk’

Beste Vrienden,
‘De werkelijkheid komt maar één keer voorbij’, die éne keer te vangen is een hoge standaard die 
documentairemakers zichzelf graag mogen stellen. In het programma van dit jaar dompelen we 
u onder in een aantal werkelijkheden, allemaal rondom ‘macht’ en ‘onmacht’. We gaan naar het 
Rusland van vadertje Stalin, naar het Zuid-Afrika van het Rivonia proces tegen Mandela en acht 
anderen (1963/64). Met van Gasteren en Ivens gaan we terug in ons roemrijke Nederlandse docu-
mentaireverleden. Met de eerste blijven we dichtbij huis, in Amsterdam, met Ivens zijn we overal, 
hij liet zich niet tegenhouden door grenzen, geografisch of anderszins. Voor het werk van Ivens 
hebben we de directeur van de Europese Stichting Joris Ivens, André Stufkens*, bereid gevon-
den een selectie uit zijn filmoeuvre te maken met het thema van deze dag in gedachten en toe te 
lichten. In de middag kijken we naar het legendarische Rivonia proces tegen Mandela en, met veel 
nadruk van de makers, acht andere beklaagden. We hopen dat u verrast zult zijn, niet alleen door 
de inhoud maar zeker ook door de onorthodoxe manier waarop 256 uur radio-opnames in beeld 
zijn omgezet. 
De documentaires zijn Nederlands gesproken of ondertiteld. 

We omgeven de documentaires met koffie/thee en met een lunch. Na afloop kunnen we ervarin-
gen uitwisselen in het Hartloopercafé.

We hopen velen van u te verwelkomen op dinsdag 12 november.

uitnodiging

 Stille sabotage door Aliona van der Horst
 Omdat mijn fiets daar stond door Louis van Gasteren
 Joris Ivens, gedeelten van films, met toelichting door André Stufkens
 The State against Mandela and the Others door Gilles Porte en Nicolas Champeaux

lees verder toelichting pag. 1 >>>

‘Onze’ filmzaal in het Louis Hartlooper complex.


