
Uitnodiging 
RTM Talk

Hollywood tussen de heipalen
Herinneringen aan de Rotterdamse bioscoop in de jaren vijftig

Hollywood tussen het puin
Bij de wederopbouw van Rotterdam denken we 
al snel aan soberheid en tucht. Maar is dat wel het 
hele verhaal? In de bioscoop kregen Rotterdam-
mers een totaal andere wereld voorgeschoteld: 
Hollywoodfilms vol glamour, erotiek en avontuur. 
Op het witte doek leek het alsof iedere Amerikaan 
een auto en een goed gevulde koelkast had, terwijl 
de meeste Rotterdammers daar alleen maar van 
konden dromen en amper de touwtjes aan elkaar 
konden knopen. 

Mediahistoricus Thunnis van Oort vertelt aan de 
hand van veel foto- en filmmateriaal over de Rotter-
damse bioscoopcultuur in de jaren vijftig en inter-
viewt een aantal Rotterdammers over filmkijken in 
de wederopbouwtijd. Hoe hebben Rotterdammers 
het bezoek aan de bioscoop ervaren, voordat de 
televisie kwam? Hoe paste de droomwereld van de 

cinema in hun dagelijkse bestaan? En waar kon je 
tussen het puin eigenlijk naar de bioscoop? 

Verrassingsfilm
Na afloop van de talkshow is er een korte pauze 
waarin de Rotterdamse zangeres Kim Hoorweg live 
repertoire zingt van Jaap Valkhoff en The American 
Songbook. Liefhebbers kunnen vervolgens gra-
tis een verrassingsfilm bekijken: een onvervalste 
Hollywoodklassieker uit de jaren vijftig. Tipje van 
de sluier: de grootste Hollywoodsterren spatten in 
technicolor al zingend en dansend van het scherm! 
Deze film wordt ingeleid door journalist en schrijver 
Paul Hellmann.

Na afloop van het programma bent u van harte 
welkom om op eigen gelegenheid nog meer 
(klassieke) Rotterdamse films te bekijken tijdens 
RTM: dé Rotterdamdag van IFFR.

Graag nodigen we u uit voor ‘Hollywood tussen de heipalen’: een gratis talkshow in  
LantarenVenster tijdens International Film Festival Rotterdam. Historicus Thunnis van Oort gaat 

met Rotterdammers in gesprek over bioscoopbezoek tijdens de wederopbouw van de stad. 
Samen met het publiek halen zij herinneringen op aan de films en bioscopen van toen, waarbij 

uniek historisch materiaal de revue passeert.
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