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Vierde Belgische film op 69ste Filmfestival van
Venetië
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Op het filmfestival van Venetië wordt nog een vierde Belgische film vertoond:
'Kinshasa Kids' van Marc-Henri Wajnberg. De film van Wajnberg, als acteur even
in beeld in de Urbanus-komedie 'Koko Flanel' (1990), loopt in de sectie Giornate
degli Autori (Auteursdagen), een parallelle sectie die in 2004 boven de doopvont
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van straatkinderen in de Congolese hoofdstad, is Wajnbergs derde langspeler. In
1993 blikte hij 'Just Friends' in, over het jazz-leven in Antwerpen, en in 2001
maakte hij een docu over de beroemde architect Oscar Niemeyer.
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'The Hobbit' komt als trilogie in bioscoop

Filmstudio wil prequel 'The Shining'

De verfilming van 'The Hobbit' zal in drie delen
uitgebracht worden. Dat heeft regisseur Peter Jackson
vandaag aangekondigd. Eerder was altijd ...

Warner Bros is bezig met een prequel op de horrorfilm
'The Shining' van Stanley Kubrick.
De film moet zich afspelen voordat Jack Torrance, in de
...

30/07/12 16u30

30/07/12 16u24

Franse documentairemaker Chris Marker
overleden

Mordillo's stripfiguren komen tot leven op witte
doek

De Franse filmmaker Chris Marker, die met de kortfilm 'La Jetée' (1962)
internationale bekendheid verwierf, is gisteren op zijn 91ste ...

30/07/12 11u56

De wereldberoemde stripfiguren van cartoonist Mordillo
komen op het witte doek. "Het is een verhaal over een
eiland, meer verklap ik nog niet", ...

28/07/12 10u58

'Avatar 2' uitgesteld tot 2015

Actrice Lupe Ontiveros (69) overleden

Regisseur James Cameron wil het vervolg op de
succesfilm uit 2009 een jaar later uitbrengen dan
filmmaatschappij Fox had gepland. Cameron treedt ...

De Amerikaans-Mexicaanse actrice Lupe Ontiveros is
donderdag in het Californische Whittier op 69-jarige
leeftijd overleden aan leverkanker. Dat ...

28/07/12 10u18

27/07/12 20u04

Lady Gaga in nieuwste film van Robert
Rodriguez

Verdwenen actrice Pantaleon is terecht

Lady Gaga zal een rolletje vertolken in de nieuwste film
van cultregisseur Robert Rodriguez. De cineast lekte
het nieuws zelf op Twitter. Een ...

DM UPDATE Mabel Pantaleon is terecht. De politie vreesde eventjes voor
het leven van de Amerikaanse actrice, maar trof haar vanmorgen aan op de
luchthaven ...

27/07/12 10u55

27/07/12 10u14

Eerste Nederlandse Anne Frank-film in de
maak

'Rotkop' bekroond als beste kortfilm in Mexico
De korte film 'Rotkop' van Jan en Raf Roosens heeft de
prijs voor beste kortfilm weggekaapt op het
internationaal filmfestival van Guanajuato. De ...

De Nederlandse filmproducent Paul Ruven werkt aan
een speelfilm over het leven van Anne Frank. Het werk
moet rond de 70ste sterfdag van Anne, in ...
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