
Onze programmeur, Paul Hegeman, heeft zich ten doel gesteld het filmhart
van de Cinebergen bezoeker in deze onwerkelijke tijd warm te houden. Dit
zal hij doen in de vorm van een column.
 
Pinocchio’s lange neus 
Pinocchio met een lange neus waarop lieflijke lentevogels hun vleugels
spreiden, de voorkant van ons programmablad van april vond ik één van de
meest speelse die we in het bestaan van Cinebergen gemaakt hebben. Ook
de programmering zelf, met een afgewogen mix van artisticiteit en
entertainment uit alle windstreken, en een Paasweekend gewijd aan
regisseur Claude Lelouch als kers op de taart, was er één om trots op te zijn.
Helaas, de lange neus van Pinocchio werd bewaarheid: alle 24
aangekondigde films bleken zowaar een leugen te zijn en de vraag nu is wat
en wanneer we daar nog iets van op het witte doek van Cinebergen mogen
bewonderen.
Deze week, die van 6 april, zou ook degene zijn waarin ik me over de mei-
programmering zou buigen. Het stond rood omrand in m’n agenda. Ik zou
normaal gesproken er de vakbladen op naslaan en de screeners en trailers
van de te verwachten films bestuderen. Ik zou wikken en wegen hoeveel
documentaires we in één maand kunnen hebben. Op zoek gaan naar die
bijzondere kinderfilms die aan de aandacht van de multiplexen ontsnappen.
Publiekstrekkers afwisselen met de meer artistieke kleinoden.
Even niet dus, en dat doet pijn want het is een maandelijks ritueel dat ik
koester. Wanneer we de boel weer kunnen oppakken is vooralsnog
onduidelijk, maar rasoptimist die ik ben, heb ik de week tot aan mijn
verjaardag op 10 mei nadrukkelijk gereserveerd om nieuwe filmpareltjes voor
Cinebergen vast te leggen.
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