Drammen Sacred Music Festival: Life in a Day
Skuespillere - Fra store stjerner til eksentriske kunstnere
Kan man tenke seg noen annen skuespiller enn Marlon Brando som Don Vito Corleone i Gudfaren? Eller en annen enn
Jack Nicholson som McMurphy i Gjøkeredet? Valg av skuespiller kan spille en avgjørende rolle for sukess. Feil
skuespiller gjør at vi ikke tror på karakteren og derfor ikke på filmen heller. Filmklubben vier denne høsten til selve
skuespillerne, med klassiske Bette Davis, store Marlon Brando, eksentriske Klaus Kinski, ikoniske Audrey Hepburn,
energiske Gene Hackman, evigunge Meryl Streep og ustyrtelig morsomme Charles Chaplin, for å nevne noen.

Drammen Sacred Music Festival: Life in a Day
Union Scene tirsdag 20.09. kl. 20:00, Passer for alle
En dag på jorden, filmet av innbyggerne verden rundt over, om deres liv, frykt, håp og
kjærlighet. En utrolig vakker og sterk dokumentar om livet - sett på en måte du aldri har
sett det før.
Medievitere kommer regelmessig med profetier om at tilgjengeligheten av billig opptaksog redigeringsutstyr kommer til å revolusjonere filmverdenen. Selv godeste Francis Ford
Coppola lot set for mange år siden sitere på at de mest kritikerroste filmene i fremtiden
ville bli laget av sju år gamle jenter med en datamaskin. Men på tross av en BLAIR WITCH
her og en GITARMONGO der, er det meste ved det gamle. Youtube har utvilsomt tatt over
én nisje av filmmarkedet, men det er likevel snakk om korte klipp – som regel ikke engang
filmer – presentert uten noen form for sammenheng. Inntil nå. LIFE IN A DAY er en film
laget av publikum.
Utifra 80,000 enkeltstående bidrag –– alle innspilt 24.07.2010 – har regissør Kevin
MacDonald og produsent Ridley Scott valgt og vraket, klippet og limt, og resultatet er et
mangefasettert lappeteppe av en film som likevel på en eller annen uforståelig måte
henger sammen. Gå ikke glipp av en av mest livsbejaende og originale filmer!
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