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Palestijnse film krijgt grootste onderscheiding
18/03/12, 22u44

De Palestijnse film 'Habibi' van cineaste Susan Youssef is met de Camera
Novoprijs aan de haal gegaan op het filmfestival Cinema Novo in Brugge.
Uit negen competitiefilms koos de jury voor 'Habibi', een tragische
liefdesgeschiedenis die zich afspeelt in de Palestijnse gebieden. "De regisseur
maakt niet alleen een dapper statement door met beperkte middelen en in
ongewoon moeilijke omstandigheden een knap afgewerkte en aangrijpende film
te draaien. Ze geeft het eeuwenoude en universele verhaal van de verboden
liefde, een tegelijk poëtische, prangende en brandend actuele invulling", zo staat
te lezen in het juryverslag.
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Passagiers overmeesteren piloot die tilt slaat

Hoofdrolspeelster uit 'Lena' gelauwerd
op Portugees filmfestival

Man (18) dobbert 28 dagen rond op Stille Oceaan
Eerste beelden James Cameron: "Een andere
planeet"

Andere hoogtepunten
'Headshot', een Thaise film van Pan-ek Ratanaruang, viel het meest in de smaak
bij de jongerenjury en ontvangt de Amakourouprijs. Andere hoogtepunten op het
filmfestival waren de Indische film 'I Am Kalam' en 'El Gusto', het muzikale
project van enkele krasse knarren die naar analogie met het Cubaanse Buena
Vista Social Club de Algerijnse muzikale scène van de jaren zestig laten
herleven.

De speech van Meryl Streep: een
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'The Artist' sleept ook Spirit Awards
binnen
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Haal die trui maar weer boven: laatste dagen
lenteweer

John Carter: Virginia

Tiendaags festival
Cinema Novo is een tiendaags festival dat het publiek al bijna dertig jaar laat
kennismaken met films uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 2012 was de laatste
editie volgens de oude formule. Vanaf volgend jaar gaat Cinema Novo immers
nauw samenwerken met Open Doek in Turnhout en vindt het festival pas in april
plaats.
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Kunstencentrum Vooruit wint Cultuurprijs voor Jimmy Kimmel mag Emmy Awards
Cultuurmanagement
presenteren
Kunstencentrum Vooruit uit Gent is de winnaar van de Vlaamse Cultuurprijs
voor Cultuurmanagement. De beloning komt er voor de ontwikkeling in ...

Talkshowhost Jimmy Kimmel mag op 23 september de
64ste editie van de Emmy Awards presenteren. Dat
heeft de Amerikaanse tv-zender ABC vandaag ...
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24/03/12 21u18

Jeroen Meus grote winnaar Vlaamse
Televisiesterren

Belgische laureate op internationaal
stripfestival Fumetto

Tv-kok Jeroen Meus heeft zich vanavond tot grote
winnaar van de vijfde Nacht van de Vlaamse
Televisiesterren gekroond. 'Dagelijkse Kost' won ...

De Belgische tekenares Lisa Mamgaudyte heeft in het
Zwitserse Luzern de eerste prijs behaald op het
internationale stripfestival Fumetto. Ze werd ...
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Vlaamse regisseur Bavo Defurne wint prijs
beste regiedebuut in Zuid-Afrika

Palestijnse film krijgt grootste onderscheiding
De Palestijnse film 'Habibi' van cineaste Susan Youssef is met de Camera
Novoprijs aan de haal gegaan op het filmfestival Cinema Novo in Brugge. ...
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De Vlaamse regisseur Bavo Defurne heeft vrijdag op de
vijfde editie van het Cape Winelands Film Festival in
Kaapstad de prijs voor Beste ...
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'Gooische Vrouwen' beste Nederlandse film
De succesfilm 'Gooische Vrouwen' heeft deze avond in
Amsterdam de Rembrandt Award 2012 voor beste
Nederlandse film in de wacht gesleept. De ...

06/03/12 17u17

Joke van Leeuwen maakt kans op
Boekenleeuw én Boekenpauw
De Nederlandse schrijfster en illustratrice Joke van
Leeuwen maakt dit jaar kans op de Boekenleeuw en
Boekenpauw 2012 met 'Waarom lig jij in mijn ...

05/03/12 21u45

Astrid Bryan maakt kans op 3 Televisiesterren Oscarwinnaars lokken bioscoopgangers maar
hoe doet 'Rundskop' het?
DM AWARDS Astrid Bryan is drie keer genomineerd
voor de Vlaamse Televisiesterren, de Vlaamse tvprijzen dit jaar voor de vijfde keer worden uitgereikt. Het
...
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The Weinstein Company en Sony Pictures Classics
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