They Shall Not Grow Old (Peter Jackson,
2018) Kinocity 10. mars kl. 21 (99 min.) 15 år
Vårens tema er 2010-tallet, så nær vår egen tid man kan komme. Og hvordan er så
filmkonsumet vårt i dag? Vi streamer, vi ser serier, og vi ser på mobilen. Samtidig har det
kommet mange flotte filmer, som verken har gått på kino eller som så mange har fått med
seg. Det gjør Filmklubben noe med. På tide å gå på kino!

They Shall Not Grow Old (Peter Jackson2018)
Kinocity tirsdag 10. mars kl. 21 (99 min.) 15 år
Bli med på en reise ned i skyttergravene under 1. Verdenskrig. 100 år gamle
autentiske film- og lydopptak er levendegjort med ny teknologi og tar
fullstendig pusten fra deg.
i 2018 var det 100 år siden 1. verdenskrig sluttet. They Shall Not Grow Old ble laget for å
markere hundreårsjubileet. Filmen er laget av originalopptak fra krigen og intervjuer med
soldatene. Dette er ikke en film om hva som skjedde, den handler om hvordan det var å
være soldat fra krigens begynnelse.
Originalopptakene er justert og fargelagt med ny teknologi. De opprinnelige stumfilmene
har fått lydsetting med bakgrunnslyder og rekonstruerte replikker fra profesjonelle
stemmeskuespillere. Fortellerstemmene er soldatenes, fra intervjuer gjort på 60- og 70tallet. Alt bidrar til å gi en følelse av nærhet og lar oss oppleve historien på en ny måte.
Peter Jackson er mest kjent som regissøren bak spesialeffektdrevne actionfilmer som
Ringenes Herre og Hobbiten-trilogiene, King Kong, og ikke minst hans outrerte

splatter/komediefilmer fra tidlig i karrieren. Dette er hans første dokumentar (dersom man
ser bort fra mockumentaren Forgotten Silver 1995). Peter Jackson har en enorm interesse
for 1. verdenskrig og har med They Shall Not Grow Old gjort et banebrytende arbeid med
å tilgjengeliggjøre krigen for oss, selv etter 100 år.
En utmerket anledning for å ta med en krigsinteressert bekjent på
kino! Velkommen til en enestående dokumentar fra skyttergravene under 1.
verdenskrig!
Mer om arrangementet - Klikk deg inn på:
Facebook
Filmklubbens webside
Podcast fra Filmfrelst
Velkommen!
Drammen Filmklubb

