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Beste Filmliefhebber,
Graag wil ik beginnen met u allen een heel mooi 2015 toe te wensen met vooral veel mooie
films!
Life in a Day is geen gewone film in de traditionele zin. De eerste film die wij in het nieuwe jaar
vertonen is een zogenaamd crowdsourced drama, een documentaire die samengesteld is uit 80.000
videoclips die naar You Tube zijn gezonden naar aanleiding van het verzoek om een video te maken
van een enkele dag.
Dit verzoek werd door een partnerschap van You Tube, Ridley Scott Associates en LG electronics
aangekondigd op 6 juli 2010. Op 24 juli moest er gefilmd worden met als uitgangspunt drie vragen.
Waar houdt u van? Waar bent u bang voor? En Wat heeft u op zak?
Vanuit de hele wereld werden deze video’s opgestuurd. De 80.000 clips betekende 4500 uur
filmbeelden vanuit 192 verschillende naties. De film die het filmhuis u zal laten zien is door Ridley
Scott als producer, Kevin MacDonald, director en film editor Joe Walker teruggebracht tot bijna 95
minuten. Van elk gebruikt stukje video werd de maker als co-director aan het eind van de film
opgenomen.

De drie vragen waren de uitgangspunten van dit project. Maar hoe wilde de samenstellers
de kijker dit laten zien ?
Zij gingen uit van een aantal structuren, niet alleen van middernacht tot middernacht, maar
ook van licht naar donker en van geboorte tot de dood. Hoe dit zichtbaar is gemaakt en hoe
de verschillende structuren elkaar versterken of anderszins invloed op elkaar uitoefenen zult
u zelf moeten komen zien.
Life in a Day geeft anderhalf uur lang een indrukwekkend beeld van het dagelijks, menselijke
leven op aarde. En maakt hierbij zichtbaar hoe divers dit dagelijks leven is, vaak vanwege de
plek op aarde waar iemand leeft. Deze film zet de tijd op aarde als het ware even stil op 24
juli 2010 en geeft ons vervolgens een heleboel boeiende en soms zelfs ontzagwekkend
momentopnames terug.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 14 januari 2015, 20.00 uur, in De Binder te Leersum.
Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via
tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via
filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de
film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben.
NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.
Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,
Maarten Stratenus

