Easy Rider (Dennis Hopper, 1969)
Denne høsten viser Drammen Filmklubb filmer hvor reisetemaet gjør seg
gjeldende. Reisetemaet har vært tilstede til alle tider og finnes i de fleste sjangre, både
drama, komedier, gangster, krim, western, action og eventyrfilmer. Reisen kan være en
episodisk fortelling, hvor det dukker opp nye underholdende folk og hendelser underveis
på ferden. Men, filmreisen er også en indre reise. Gjennom veien kan man finne eller
gjenoppdage seg selv. Til slutt fyrer slike historier opp under vår fantasi om hva som er
mulig og om hvordan våre liv kan endres gjennom reiseopplevelser, møte nye mennesker
og besøke ukjente steder.

Easy Rider (Dennis Hopper, USA 1969)
KinoCity tirsdag 19.09. kl. 21:00, 15 år

To menn fra samfunnets underside drar på motorsykkel gjennom USA for å finne det
ekte Amerika. En av de viktigste motkulturfilmene og startsignalet for ny giv i
Hollywood.
Et parti kokain smugles fra Mexico til Los Angeles, og så starter ferden med retning mot
New Orleans og Mardi Gras. Bill og Wyatt (Peter Fonda og Dennis Hopper) treffer på
forskjellige typer og får snart selskap av George (Jack Nicholson).
Filmen var en stor suksess og sammen med Bonnie and Clyde (1967) har den fått æren
for å gi Hollywood en ny giv. Easy Rider fanget tidsånden med sin utforsking av det
amerikanske samfunnet og spenningene som fantes i det, ikke minst som følge av
hippiebevegelsen og bruk av narkotiske stoffer. Særlig narkotika har en fremtredende rolle
i Easy Rider - ekte stoffer inntas i scenene hvor stoffer brukes.

Bruken av musikk i Easy Rider var også med på å gjøre filmen. Lydsporet inneholder The
Byrds - som stod for original filmmusikk, og med låter fra Steppenwolf, Jimi Hendrix med
flere. Det kostet 1 million dollar å lisensiere musikken, mens filmen ble laget for 400.000
dollar.
Easy Rider var en publikumssuksess, kritikerfavoritt og tjente penger som gress.
Dennis Hopper (1936 - 2010) var en filmskaper, fotograf, og kunstner, men er kanskje best
kjent som skuespiller i filmer som Apocalypse Now (1979), Blue Velvet (1986), og
selvfølgelig denne, Easy Rider (1969) som han også regisserte og bidro til manus.
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
Velkommen!
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