Bombay filmstad
Bollywood films
Bollywoodfilms zijn razend populair in India. Ze worden opgenomen in Bombay; de Indiase
filmstad. Het zijn heel andere films dan die wij kennen uit de bioscopen.
Indiase Bollywood films... fantastisch zijn die. Ja, 'Bollywood', je verstaat me goed - dat
komt van Hollywood en Bombay, dé filmstad in India. Bollywoodfilms zijn totaal niet te
vergelijken met de films die bij ons in de bioscoop draaien. Veel muziek en dans en altijd
knappe actrices die verliefd worden op knappe acteurs - en een paar boeven die moeten
worden gevangen. En ook veel familiedrama - maar het loopt altijd goed af. Goed hè?!
Er zijn wel een paar regeltjes in de Bollywoodfilm: romantiek moet, maar zoenen? nee, dat
mag niet! Een Bollywoodfilm moet ook lang duren. Soms duren ze wel drie uur, dubbel zo
lang dus als een film bij ons. Ja, het is een beetje wennen, maar wel erg leuk!
Acteurs en actrices zijn superbekend in India, veel bekender dan Madonna of Brad Pitt ofzo.
Dit is één van de bekendste Indiase films: Sholay - hij draait al bijna dertig jaar.Een
ongelofelijk succes!(Acteur Ali Khan: "Hello, I'm Ali Khan, I'm an actor in Bollywood. We make
great movies full of dance (fragment), romance (fragment), humour (), music (), and action
()."Voor sommige filmscènes vliegen de acteurs speciaal naar Zwitserland - omdat de
bergen er daar uitzien zoals de bergen in het noorden van India. Maar daar is het nu heel
moeilijk filmen omdat er een oorlog met buurland Pakistan aan de gang is.
Indiase films zitten vol muziek ... En al die liedjes staan in de top 10.Op MTV India kun je de
clips bekijken en beluisteren. Er is bijna geen Indiase popmuziek die niet uit films komt?. En
het mooie is dat het bijna allemaal door dezelfde zangers en zangeressen wordt
ingezongen. De meeste Bollywoodacteurs playbacken!.Ja?film en India, die horen echt bij
elkaar. Er worden meer dan 800 films per jaar gemaakt, meer nog dan in Hollywood!
Indiërs zijn echt gek op hun films! Iedereen gaat wel eens naar de bioscoop. Arm, rijk, jong,
oud, dik, dun, ... Soms denk ik wel eens dat Bollywood dit land - waar zoveel verschillende
mensen, talen en godsdiensten samenleven - bij elkaar houdt.

