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I. Id' tl'ing van de RvS plaatl3 in d,
laat datl nooit LlBl'den ". gelula.;eneCYI 1).:)0'1'
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schillende diensten zal een ver-
antwoordeliJke aanr.eduid worden.
(Lees hieromtrent ook het odito-
riaal.)
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SURREALISTISCH
DAGBOEK

S mei 19

Woll the rain explodod w1th a mighty
crash as I fell into tho sun. Door
de stri&mQnde regen keek ik naar de
aapgrijze zeo. die plots lichtend
werd vanuit de diepte.
Een Da1i-cele kleur verspreidde zich
rondom mij. Op de plaats waar ik
stond rellende het niet reeer. mear
een warme wind bUes door mijn haar.

En plots kwam langzaam een enorme
messa boven water. Een grote oktopus
verschoen met eon glimlach om zijn
papecaaienbek.
Dit was het dus. Oe Unidentifiad
Flylng OctOpIIS.

Tien meter bovon water bleaf hij ZW~
van mot aan iedere arm een zinken
doodskist. In etke kist lag - i
raadde het dadelijk - een mislukt
geniel dit is te zien aan het feit
det ze aan één kant scherper zijn
als gevolg van meniakale afcestompt-
hoid in één richti~

Plots huiverde ik: één van de kisten
was noC Ieee. en hot was mijn maat.
00 oktopus zei: "Stay out of here'".
Oktopussen spreken namolijk Enr.els.
dat klinkt beter.

Toen begon hij te draaien. eer
langzaam. daarna steeds enel Ir. 'ij
verdween in de netriumwolk r
tel&euze.

Ik boke
vlak.
Ik stak
bBjf no
zelf niet

mijn lichaam. het was nog

et stuk glao teru
gen tijd hier. el
waarom.

weg. I
t i
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FRITKOT
n moet je daar wel

n.l'Venta filmhattll' zijn"", dit JOOl' in Leuven n, '9 g' ;on film
te hebben. Niet alleen draaien de bioskopfIn tll' wekeLijks tlen zestien-

tal films (al dan niet uaardevol ) dool'; de afgtlZopcn 1IZlanden is tll' vanuit
hot stz.àentennriliel< een (overlvloed aan films OlIBl' hot publiek gestol't. Een
uiting van warJel'ing VOOl'de 811l)ende n.nst? Miss.:hic!tl bij hot, publiek. Maal'
over tllm aantal initiatiefrr_l's hebben "'. Andel'e Film Leuven en .nkale men-
sen binmm Kultuul'ruad Ir.m bedenking

Op

r
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(al dan niet goede) supcr~ommerci6le
films. d.w.z. prenten die hoc dan
oo~ vol~ tre~ken. Op zichzelf niet
zo erg, sommige ongema~ken van zaal
of proje~tie worden ruimschoots go-
ompenseerd door een in~ompriJs die

nog altijd de helft bedraagt van wat
:in de Leuvenso cinema' s lIIOetafge-
dokt worden. Maar dat is dan ook zo-
wat hot IInige verschil mot de kommer-
ciOle filmsektor. Want de moeste ge-
projllkteerde films passeren jaarlijks
wol eens in éfn van do bioskopen en
aan enige inhoudelijkll begIlleidin
of verantwoordinv. ontbreekt h
maal.
aaruit - niat zomaar - de konklusia

kan getro~ken worden dat hot de ini-
tiatiefnemers zuiver en alloen om d
poen te doen is. Mot ean beetje uit-
ijken is hat inderdaad niat zo moei-

lijk aen su~sesriJka film vast til
~rijgen, lIan zaal an ean projaktor
vllrs1al'1lnis 001\ geen I\lus: met een
1500 6 2000 fr invastering en een
populaire prent I\an je ar bijgevolg
donder op zeggen dat het gald wol
zal binnenl\omen.
Een goode aanwijzing voor deze ~om-

rciOla 1ngesteldheid is het fait
dat een aantal organisatoren niat
eans hun naem vermelden op do aanko~
diging (noch de in~omprijs ••.).
naagt bij bgn hat g&WOten. of zijn

ze bang voo?"hun imev.o?

teraenvolgende blockbusters tonen d
wol aan: ·Gone with tho wind·, ·The
sound of music·, ·Tho Godfather·,
·Tho axorcist·, ·Jaws·, ·Star Wars·,
·Seturdayniv.ht feavor·, ·Superman· .•.

ot oponon. All
anerde in st

hen wel duid"-
BB één van d

aZlln er
doen is een reöel beeld

ven de samenleving op til hangan (hot
hoeven daarom nov. geen politiak-ge-
etiketteerdo fil~' te zijn): ·monoy,
honey· is de slo~an. En dat blijkt
hat bost te rapen ta zijn in het do-
r:lIIinven het ideale, t,ut fantesti-
sChe, I\ortom ·escapism· zoals dat in
sociologische vaktenr~n heet. Oe aCh.
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het plezier van
savond, mear

Zelden wordon pogingen ondernomen
om I\ulturele ekUvite1ton op zich-
zalf ta waerderen, te verantwoorden
of te begeleiden, worden or inspan-
ningen godean om een vornieuwend,
zeldzaam of onbel\lIndtoneel- of mu-
ziokprogremme op het pOdium la bren-fllmaen-

r en rij'
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Je I<.aner donder op .zogge'!dat Bri
00 Pelmo's niouwsto film "The Fury"
eenzelfde ou"scsrijll.e kerriöre te
wechton stoot els .zijn "Cerrie"
(1976),
Met doze
Amer~
cial ct,

"Cerr1e" w
thriller-
rel d

Oe Palmo d
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ver af,
rpekl<.ingven de opan-

Oet "an slechts godeeltGlij
wordcn van "Tho Fury", die -
"Corrie" - rond pere-nonnolc vcr-
schijnsolen bij jongeren gaet, 0
hoofdmoot van do film drealt rond 'n
wederzijdse echtervolging tussen
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