januari 2011

Film en Lezing

De Camino naar Compostela
donderdag 17 februari 2011
om 20.00 uur
't Schaliken Grote Markt Herentals
Rik Geivers - Rob Van Soom
Rob Van Soom en Rik Geivers presenteerden met veel succes in maart 2007 voor De Nacht van de
Geschiedenis hun documentaire ‘De Catharsis van de Katharen".
Zij hebben ondertussen niet stilgezeten en we zijn blij jullie hun nieuw project, de roadfilm "De
camino naar Compostela" in Herentals te kunnen voorstellen. Door zijn middeleeuwse context heeft
dit onderwerp raakvlakken met het vorige. De film ging eind vorig jaar in Lichtaart in première en
werd enthousiast onthaald
De camino speelt de hoofdrol in deze film. Het is de naam die de
pelgrims gaven aan de Noord-Spaanse hoofdweg die de passen
van de Pyreneeën met de oceaan in het westen verbindt. Daar
ontdekt de pelgrim, te voet, per fiets, per ezel, per wagen,... de
indrukwekkende natuur, die hem dwingt om diep te gaan op het
motief van zijn tocht.
Op reis naar dat verre westen ontdekt de moderne pelgrim ook
het rijke verleden in de bouwkunst en de vele versieringskunsten,
in de muziek van nu en vroeger, in de mystieke symbolen, in de
religieuze tekens, ...
De film focust ook op die pelegrinos, peilt naar hun motieven,
vraagt naar hun reiservaring, beschrijft hun gedragspatronen. Hij
probeert daarbij ook doorheen een historische kritiek de legende
te doorgronden waarin de slotscènes van het leven van Jacobus
de Meerdere, zijn overbrenging (translatio Jacobi) en uiteindelijk
begraving, zijn beschreven..
Rik Geivers geeft een introductie van 15 minuten, gevolgd door
de projectie van de film die ongeveer 85 minuten duurt. Nadien
is er ruimte voor een nabespreking, die informeel kan verder
gezet worden in de foyer.
De projectie op het grote doek in de concertzaal van 't Schaliken
met een High Definition projector waarborgt een kwaliteitsvolle
presentatie.

Toegangsprijs : € 5 (niet-leden : € 7)

Voor de agenda :
• dinsdag 22 maart 2011 : De Nacht van de Geschiedenis om 20.00 uur in de Lakenhal
• zaterdag 16 april 2011 : Uitstap naar Lommel ; vertrek om 12.00 uur.
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