Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat wij dit jaar geen rechten konden bekomen om de
lm “The two Popes” te vertonen.
Het is betreurenswaardig dat een maatschappij zoals Ne lix geen toestemming wil geven tot
publieke vertoning van deze belangrijke lm. De lm wordt trouwens ook niet op DVD of BluRay
aangeboden.
Indien hier in de komende jaren toch nog verandering zou komen, zullen wij niet nalaten deze lm
opnieuw te programmeren.
Als alterna ef bieden wij jullie nu als eerste lm in ons jaarlijkse lmforum de lm Stan & Ollie
aan. Een biogra e over leven en werken van het bekende duo Stan Laurel en Oliver Hardy aan.
Naast hun unieke manier van werken krijg je ook een beeld over de vriendschap tussen beide
guren en de rol die hun echtgenotes hierin gespeeld hebben of zoals hieronder beschreven op
IMDB, de Internet Movie Database.

"The untold story of the world's greatest comedy act.
Het waargebeurde verhaal van Hollywoods grootste komische
dubbelact, Laurel en Hardy, wordt voor het eerst naar het witte doek
gebracht. Met Steve Coogan en John C. Reilly in de
hoofdrollen als de onnavolgbare lmiconen, is Stan and Ollie het
hartverwarmende verhaal van wat de triomfantelijke
afscheidstournee van het duo zou worden
Met hun gouden tijdperk al lang achter zich, begint het duo aan een
tournee door Groot-Brittannië en Ierland. Ondanks de druk van een
hectisch schema, en met de steun van hun vrouwen Lucille (Shirley
Henderson) en Ida (Nina Arianda) - een formidabele double-act in
hun eigen recht - blijft de liefde van het paar voor het optreden,
evenals voor elkaar, bestaan als ze hun plaats in de harten van hun
aanbiddende publiek veilig stellen
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Een waardige vervanger voor onze oorspronkelijke lm en een aanrader in het kader van lmische
biogra eën.

fi

fi

fi

Beste medewerkende vereniging,

