Drammen Sacred Music Festival Film - Walkabout (Nicolas Roeg,
AUS 1971)
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.

Walkabout (Nicolas Roeg, AUS 1971)
Union Scene tirsdag 26.09. kl. 20:00, 15 år
Drammen Sacred Music Festival er et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra
ulike tradisjoner. Tanken er at musikk og kunst generelt kan uttrykke menneskets mest
grunnleggende lengsler og overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske,
rasemessige og religiøse grenser. Walkabout inngår i programmet.
Et søskenpar blir forlatt i den nådeløse australske ødemarken. Ved et lykketreff møter de
en ung aboriginergutt, som blir deres guide til overlevelse. Rørende, vakkert, vondt, og
tankevekkende – og en film som bare blir bedre og bedre for hver gang man ser den.
Etter en familietragedie er to søsken strandet i den australske ørkenen og er tvunget til å
klare seg på egenhånd. I håp om å finne veien hjem slår de følge med en ung aborginer.
Han er sendt ut i ørkenen av stammen sin for å vise at han kan overleve flere måneder
som del av et rituale. Sammen legger de ut på en strabasiøs reise... Regissør Nicholas
Roeg (Don't look now) fanger inn det australske landskapet med god hjelp av John Barrys
magiske originalmusikk.

Dette er også en historie om uskyld og kulturelt sammenstøt mellom natur og sivilisasjon.
Mer om filmen - Klikk deg inn på:
Facebook
Drammen Sacred Music Festival
Websiden
Velkommen!
Drammen Filmklubb

