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Fraterhuis Academie over Rome in beeld 

 

Zaterdag 25 maart van 11.00 tot 13.00 uur is de Fraterhuis Academie over Rome in beeld. 

Rome; de eeuwige stad, de stad der zeven heuvelen én alle wegen leiden naar Rome. Door de 

jaren heen heeft deze stad zelf ook z’n weg gevonden naar talloze films. In deze lezing 

brengen cultuurhistoricus en huisdocent Constant Hoogenbosch en educatief Fraterhuis 

medewerker Jessica Koek de filmstad Rome in beeld.  

 

Rome in beeld 

Rome; de eeuwige stad, de stad der zeven heuvelen én alle wegen leiden naar Rome. Door de jaren 

heen heeft deze stad zelf ook z’n weg gevonden naar talloze films.  

Als decor in films die spelen tegen de achtergrond van de majestueuze klassieke beelden en 

bouwwerken, zoals La Grande Bellezza en La Dolce Vita. In de neorealistische films van regisseurs 

Roberto Rossellini en Vittorio de Sica. Als historische inspiratie voor het genre van de peplum films, 

zoals The Fall of the Roman Empire en de moderne invulling daarvan, Gladiator. En in sentimentele 

films als Roman Holiday en To Rome with Love waar de romantiek hoogtij viert.  

Op deze reis door Rome staan we ook stil bij de wereldberoemde Cinecittà Studios, de Romeinse 

films van Federico Fellini en het genre van de misdadige giallo films. En natuurlijk zal de 

wereldberoemde muziek van filmcomponist ‘Il Maestro’ Ennio Morricone, die zijn leven lang in 

Rome woonde en werkte, niet ontbreken. In deze lezing brengen cultuurhistoricus en huisdocent 

Constant Hoogenbosch en educatief Fraterhuis medewerker Jessica Koek de filmstad Rome in 

beeld.  

 

Prijzen & zo 

Vrienden van het Fraterhuis betalen €10,00, de reguliere entreeprijs bedraagt €16,00. De prijzen zijn 

inclusief collegetoebehoren. 

Kaarten zijn online te koop of aan de kassabalie van het Fraterhuis. Zowel in de voorverkoop als 

voorafgaand aan de activiteit.  

 

Fraterhuis Academie Celekwartier 

• De Fraterhuis Academie is dé plek waar filmliefhebbers wat kunnen opsteken over binnen- en 

buitenlandse filmcultuur. Het Fraterhuis nodigt filmkenners uit om in onze filmzalen college te 

komen geven over aspecten uit de rijke filmgeschiedenis en cinematografische actualiteit.  

• De Fraterhuis Academie is het onderwijsinstituut van het Fraterhuis. De colleges worden 

doorgaans gegeven in het Celekwartier, in het hart van de historische binnenstad van Zwolle. 

Colleges vinden in de regel plaats vanaf einde zaterdagochtend, inclusief collegetoebehoren. 

 

Beeldbepalend 

Met 80.000 bezoekers per jaar, twee 4K filmzalen en een verrassende programmering, is Filmtheater 

Fraterhuis een cultureel A-merk in de wijde regio Zwolle. Het behoort tot de filmtheaters waar regelmatig 

premières en bijzondere voorstellingen te zien zijn. Daarnaast is er de Fraterhuis Academie; het 

onderwijsinstituut van het Fraterhuis met iedere maand lezingen en cursussen over film. Ook is Filmtheater 

Fraterhuis betrokken bij landelijke en regionale culturele evenementen.  

 
Noot voor de redactie 

Voor meer informatie en actueel beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Filmtheater Fraterhuis per e-mail: 

secretariaat@filmtheaterfraterhuis.nl 
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