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Filmfestival zoekt regisseuses
Een groot filmfestival in Londen zoekt vrouwen die films of documentaires maken.
Ben je actief als filmmaakster, en wil je je werk vertonen aan een geïnteresseerd
publiek? Neem dan een kijkje op deze site. Tot 31 augustus zijn alle bijdragen
welkom. Het festival vindt in november 2012 plaats.
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Het festival heeft een duidelijke feministische inslag:
The festival aims to counterbalance the mainstream film industry’s narrow
representation of women and its neglect of women’s issues by showing a
selection of films made by women filmmakers from around the world. The
films will be feminist in their representation of women and/or their handling
of feminist issues.
Die balans is hard nodig. Eerder dit jaar lekte uit dat degenen die kiezen welke films
in aanmerking komen voor een Oscar, voor driekwart man zijn. Negentig procent is
blank. Vrouwen en allochtonen zijn zwaar in de minderheid. Als vrouwen al een
plek krijgen in een Hollywood productie, krijgen ze slechts dertig procent van de
spreektijd. Vrouwen zorgen vooral voor het sexy element, door schaars gekleed in
beeld te verschijnen, of moeten de lijdende echtgenote, danwel hittepetit spelen die
redding behoeft van stoere mannelijke helden. Het is geen beeld om vrolijk van te
worden.
Het feministische filmfestival stelt daar producties tegenover waarin vrouwen
centraal staan. Voor zover de Zesde Clan kon zien, is het de eerste keer dat dit
festival plaats vindt. Het is een nieuwe loot aan de stam die ook het Birds Eye View
festival opleverde. De organisatoren doen hun werk op nonprofit basis. Wie werk
inzendt, betaalt vijf pond voor een korte film en tien pond voor producties van dertig
minuten of langer. Laat je zien en horen! Op naar Londen in november….
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Wees de eerste die dit leuk vindt.
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By idamels, on juni 14, 2012 at 7:26 pm, under Cultuur, Feminisme, Mediastudies. Tags: feministisch
film festival, Hollywood, Londen, minderheid van de rollen, Oscars, rollen van vrouwen in films,
schaars gekleed. Reageren?
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« Help Turkije baas in eigen buik te blijven
Vrouw + mening op internet = loslopend wild »
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