intermezzo
Totdat het echte leven niet meer voelt als een film,
gaan we elke week op zoek naar cinema buiten de filmzaal.
Met een overweldigend online filmaanbod wordt iets moois vinden al
gauw een tijdrovende klus. Voor uw
zoektocht naar die speld in de hooiberg, vind u hier de komende weken
hulp, tips en gewoon leuke trivia.
Kijk voor handige linkjes en meer
informatie op onze website.

'eigen' websites, volledig gewijd aan
de betere film: cinetree en cinemember.
Hun catalogus biedt genoeg inspiratie om gericht bij Netflix of andere
aanbieders een film te zoeken. Of u
kijkt direct via hun sites, die beide
een abonnement bieden, naast films
om los te kopen of te huren. U vindt
NB: het Filmhuis heeft met geen van
er pareltjes die Filmhuis Gouda ook
de genoemde organisaties banden.
draaide. Deze distributeurs hebben
vele honderden films op de plank
int. documentaire festival amsterdam staan om uit te kiezen. Daaronder
NON-FICTIE (VOOR €0)
zijn ook heel recente films – bijv. picl
Het lijkt soms een wat onderge- richt zich op dit segment, maar is
schoven kindje in de bioscoop, maar meestal aanzienlijk duurder.
documentaires kunnen meer indruk
tot en met 6 april: gratis abonnement
maken dan menig fictiefilm. Het idfa
koos uit hun collectie 300 films om CINETREE UITPROBEREN
Tot en met 6 april kost een cinenu gratis te beleven.
tree-abonnement niks, met zestien
overzichtelijk verzameld gratis films, waaronder elke dag een
ARTHOUSE-HEMEL (2X)
nieuwe. U krijgt dan ook 30% korVeel van ‘onze’ filmdistributeurs ting op hun (toch al niet dure) colstellen hun films beschikbaar via lectie met zo'n 600 titels. De geheime
reguliere kanalen als iTunes. Maar code hiervoor is ‘samenthuis’, in te
er zijn ook twee minder bekende, vullen op cinetree.nl/samenthuis.

dwaaltocht op wikipedia: filmtheorie

DE ZEVENDE KUNST

Vanaf het begin van de filmgeschiedenis was het al de vraag: kon deze
‘kermisattractie’ ooit zoiets als
kunst worden? Vanaf 1911 wijdde de
avant-gardistische denker (later filmtheoreticus) Ricciotto Canudo er in
Frankrijk teksten aan, die – zeker in
de landen ten zuiden van ons – dé
bijnaam voor de cinema zou opleveren: De zevende kunst.
Hij betoogde dat film geen nieuwe
kunst was, maar de perfecte symbiose van de klassieke kunsten: drie
plastische (architectuur, beeldhouwen schilderkunst) en drie ‘tijdgebonden’ (muziek, poëzie en dans).
Vele goede ideeën van latere denkers
daargelaten, kunnen wij er ons nog
helemaal in vinden: film = kunst!

VOLGENDE WEEK
O.a. aandacht voor het nieuwe
kanaal van de Filmkrant, korte films
en buitenlandse collecties…
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