
 

 

 

                                            Beveren                

                          Nieuwsbrief 
                             september – oktober 2017 
 

                                                                                                             Filmforum: La la land 
                                                 Donderdag 21 september 

                                                                20.00 uur 

                                                    C.C. Ter Vesten Beveren                     

                                                  Polyzalen - Gravenplein 2 
                                                           9120 Beveren 
 
Een goede musical tilt je op en haalt je tijdelijk uit de echte wereld van dagelijkse 
dompers. La La Land slaagt daar glorieus in.  La La Land durft te dromen van wat 
had kunnen zijn en laat ook zien wat is.  
De film won in 2017 zeven Golden Globe Awards en werd genomineerd voor 
elf BAFTA Awards (waarvan er vijf werden gewonnen) en veertien Oscars (waarvan 
er zes werden gewonnen  
Daarmee staat de film op een gedeelde eerste plaats samen met Titanic  
                                                                                                en All about Eve. 
Opgepast: de film wordt vertoond in de polyzalen. In de schouwburg wordt 
een andere film geprojecteerd. Vergis u dus niet van zaal. 
 

 
 

 

 

 

Zowel Emma Stone, als 
Ryan Gosling kregen de  
Oscar voor beste actrice, 
acteur voor hun vertolking 
in La la land. 

 

Inkom: 4 € 

https://nl.wikipedia.org/wiki/74e_Golden_Globe_Awards
https://nl.wikipedia.org/wiki/70e_BAFTA_Awards
https://nl.wikipedia.org/wiki/89ste_Oscaruitreiking


 

Filmforum:  
Wie over “La la land” spreekt, het kan niet anders, spreekt ook over Moonlight. Wie 
over Moonlight praat haalt er La la land bij. De hilarische Oscar uitreiking van 2017 
is daar niet vreemd aan. “La, la land” werd uitgeroepen als beste film. Wanneer de 
ganse crew van “La la land” op het podium stond om de Oscar in ontvangst te 
nemen kwam de jury op haar stappen terug en schonk de Oscar, beste film aan 
“Moonlight”.En toch zijn deze films zo verschillend. La, la land is een romantische 
musical film, sprankelend, verfrissend. Het is een muzikaal meesterwerk met een 
sterk scenario.  
“Moonlight” is geen groots Hollywooddrama maar een kleine, broze intimistische 
film over jezelf vinden. 

"Een juweeltje van een film. Zelfs de blankste, rijkste hetero kan zich vinden in 
deze film over homoseksualiteit."  

 

 

 Donderdag 26 oktober  
             20.00 uur 
 
CC Ter Vesten Beveren 
            Polyzalen 
        Gravenplein 2 
        9120 Beveren 
De film speelt zich af in Miami en is opgedeeld in drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk 
focust zich op een belangrijke periode in het leven van Chiron een homoseksuele 
man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats 
in de wereld.  
De film kreeg 6 Oscar nominaties. 3 werden gewonnen waarvan beste film. 
 

,Inkom: 4 € 

 
VtbKultuur video Beveren brengt alle amateur videocineasten bijeen die iets meer uit 

de camera of montage willen halen. Zij vergaderen om de 14 
dagen in de mediazaal van CC Ter Vesten om 20.00 uur. 
Ga naar www.videoclubvtbkultuurbeveren.be en u lees al 
wat u moet weten over videofilmen. 
De vergaderingen staan open voor iedereen. 
Dinsdag, 5 september start nieuw werkjaar. CC Ter Vesten 
                                    Mediazaal. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miami

