Davidsfonds
Herentals

Cinecafé zondag 4 april 2004
Beste vrienden,
De Italiaanse film “La meglio Gioventù” (De beste jeugd) van de regisseur Marco Tulio Giordana is
een van de revelaties van 2003. Oorspronkelijk werd de film gemaakt voor de Italiaanse
overheidszender RAI maar hij werd nooit uitgezonden want “te aristocratisch”.
Via het filmfestival van Cannes kwam hij toch nog in het bioscoopcircuit terecht. Hij werd er een
onverwacht succes ondanks zijn extravagante duur van 6 uur en 6 minuten.
De film vertelt het epische verhaal van een Italiaanse familie vanaf het einde van de jaren zestig tot
op vandaag. Van de overstromingen in Firenze tot het gevecht tegen de Siciliaanse Maffia, van de
grote voetbalmatchen van de Italiaanse ploeg tegen Korea en Duitsland tot de liedjes die deze eeuw
markeerden, van de arbeidersstad Turijn in de jaren 70 tot het Milaan van de jaren 80, van de
studentenbewegingen tot het terrorisme van de Rode Brigades, van de crisis in de jaren 90 tot de
pogingen om een modern land te bedenken en te bouwen.
In samenwerking met de Gezinsbond bieden wij U de mogelijkheid U voor een zondagnamiddag
helemaal onder te dompelen in de Italiaanse sfeer. U kan de film op één halve dag bekijken en
tussendoor ook culinair genieten :
14u00 : Deel I van de film
17u00 : Pauze
Tijdens de pauze kan je in De Zalm een Italiaans gerecht gebruiken : kalfslapje
gevuld met salie en gandaham in een sausje met witte wijn en geserveerd met
pasta en een glaasje Italiaanse wijn.
18u30 : Deel II van de film (tot 21u30 ongeveer)
U kan hiervoor inschrijven bij Hubert Vanooteghem (014/216535 of
hubert.vanooteghem@skynet.be).
Voor het ganse gebeuren betaal je 20 € ; je kan ook voor de film alleen reserveren dan betaal je
slechts 10 €. Er wordt ter plaatse afgerekend maar mocht je te elfder ure bezet zijn, gelieve dan
vóór vrijdagavond 2 april af te melden als je voor het gerecht hebt gereserveerd.
Ciao

