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Bekende kunstenaarsfamilie maakt
Bond-film
,,My name is Drieghe, Balder Drieghe''
WETTEREN - Het jaarlijkse familiefeest mocht deze keer wel
wat méér zijn, vonden ze bij de familie Drieghe. En dus
maakten ze een film. Het werd A License to be Dirty, hun
eigen remake van de James Bond-klassieker. De Wetteraars
zijn blijkbaar intussen heel nieuwsgierig geworden naar het
resultaat. Maar geen nood: op 13 en 14 mei kan iedereen
naar cc Nova. Daar wordt de film op groot scherm vertoond.
De familie Drieghe is erg bekend in Wetteren en de ruime
omgeving. Ze kreeg naam en faam met haar poëziedagen, met
Louis Paul Boon, in de jaren zestig van de vorige eeuw, haar
drukkerij en verschillende beeldende kunstenaars. Elk jaar zetten
ze een feest op dat drie dagen duurt, ergens in augustus.
Balder Drieghe, uit de jongere generatie: ,,Ik ben veel met toneel
en scenario's bezig. En omdat we wel eens iets meer wilden met
ons familiefeest, besloten we een film te maken.'' Ze zochten een
herkenbaar verhaal, kwamen bij James Bond terecht en wilden een
kleinschalig project.
,,Maar'', zegt Balder Drieghe, ,,het werd uiteindelijk méér. We
kregen steun van Tim Vervaet, die geluid studeert aan het RITS,
cultuurschepen Walter Arys liet ons filmen in het gemeentehuis,
we vonden mooie locaties in Gent.''

meer...

Balder Drieghe schreef het scenario en filmde. In
mei kan heel Wetteren de film bekijken.
© Hendrik De Rycke

De rode loper
Uiteindelijk werd het een film van bijna twee uur, met ruim 50
acteurs. Het verhaal werd een eigen invulling van de gekende
James Bond-films: ,,In onze verhaallijn zijn alle geheimagenten
opgebruikt, tot en met nummer 0099. De Wetterse Geheime
Dienst is er achter gekomen dat Mister Macho met een bom de
gemeente van de kaart wil vegen. Er blijft nog net genoeg tijd over
om één man op te leiden. Hij krijgt een A License to be Dirty . Het
vervolg zie je vanzelfsprekend in de film.''
Elke dag een Gratis E-zine in je
mailbox?

Intussen raakten de filmplannen in Wetteren bekend, veel mensen
wilden wel eens weten waarmee de Drieghes bezig waren.
Balder: ,,We gaan daarom de film op groot scherm vertonen, in
cultuurcentrum Nova, op 13 en 14 mei.
De eerste voorstelling gaan we echt in Hollywoodstijl aanpakken.
De familie en de acteurs komen naar de première met limousines
en stappen op de rode loper de zaal binnen.''

Absurdistan

A License to be Dirty, op 13 en 14 mei in cc Nova, Molenstraat in Wetteren. Kaarten kosten 6 euro en zijn te
bestellen op 09-369.60.35 en 09-369.89.15
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