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Blok 1 103 minuten  
vier korte documentaires

Pijn van de kou 
Sportpaleis de Jong
Wilfried de Jong reconstrueert samen met Erik Breu-
kink en Johan van de Velde de legendarische etappe 
over de Gavia uit de Giro van 1988. Johan van de 
Velde leek op winst af te koersen, toen op de passo de 
Gavia het weer omsloeg. Op circa 2500 meter hoogte 
werd het ijzig koud en ging het sneeuwen: niemand 
was op dat weer berekend en zeker niet Johan van de 
Velde die net alle beschermende kleding had gedumpt 
om zonder ballast harder te kunnen rijden.

een hemel vol fietsen 
Sportpaleis de Jong
In deze aflevering van Sportpaleis de Jong bezoekt 
Wilfried de Jong het fietsbedevaartsoord Madonna del 
Ghissalo waar het kerkje is getransformeerd tot een 
soort fietsmuseum met een indrukwekkende uitstal-
ling van shirts en fietsen van befaamde renners. Een 
van hen is Gino Bartali, toen de grootste nog levende 
Italiaanse held, generatiegenoot van de legendarische 
Fausto Coppi. De Jong zoekt hem op in zijn huis in 
Florence waar hij herstelt van een longontsteking.

Op 6 mei 2016 gaat in Apeldoorn de Giro d’Italia van start met een tijdrit. De tweede etappe, op 7 mei, 
is van Arnhem naar Nijmegen en op 8 mei voert de derde etappe het peloton weer terug naar Arnhem. 
Drie dagen lang is Gelderland in de ban van dit grote wielerspektakel. Het Gelder Filmvertoners Overleg 
levert met een speciaal fietsfilmprogramma een mooie bijdrage aan de feestvreugde. In de periode van 
20 april tot en met 7 mei kunt u in tien Gelderse filmtheaters CINEMA AL GIRO bekijken: een program-
ma dat bestaat uit twee filmblokken waarin allerlei facetten van de Giro en het fenomeen wielrennen 
belicht worden: de traditie, de schoonheid, het ongelooflijke afzien, en de markante persoonlijkheden die 
de Giro kleur gaven, zoals de geweldenaar Gino Bartali, de clowneske Gerben Karstens en de tragische 
Marco Pantani.

Cinema al Giro 
een Gelders fietsfilmproGramma in het kader van Giro Gelderland 
- 20 april t/m 7 mei 2016 - Offical Side Event Giro Gelderland

foto © Cor Vos

foto © Cor Vos



GerBen karstens 
Holland Sport
Wilfried de Jong heeft in zijn programma Holland 
Sport oud-wielrenner Gerben Karstens te gast. Kar-
sten stond bekend als de clown van het peloton. Zijn 
grootste prestaties leverde hij in de ronde van Spanje 
(veertien etappeoverwinningen), in de Giro won hij er 
één, in 1973, waarbij hij de grote Eddy Merckx klopte. 
Karstens vertelt dat het vooral de tifosi, de uitzinnige 
fans, waren die de Giro tot een groot spektakel maak-
ten. Het verhaal van Karstens wordt geïllustreerd met 
mooie beelden uit de klassieke wielerdocumentaire 
THE STARS AND THE WATERCARRIERS.

il lomBardia 
Johannes Sigmond
Wielerliefhebber Johannes Sigmond, ook bekend 
als popartiest Blaudzun, brengt met deze korte film 
een ode aan de laatste Italiaanse klassieker van het 
wielerseizoen die halverwege de herfst in de heuvels 
rondom het Comomeer wordt verreden, de Ronde van 
Lombardije, of La corsa delle foglie morte (koers van 
de vallende bladeren). Naast bijzondere archiefbeelden 
van de koers, vertellen (oud) renners als Karsten 
Kroon, Robert Gesink en Michael Boogerd wat Il Lom-
bardia, zoals Italianen de ronde liefkozend noemen, 
voor hen betekent.

Organisatie: G.F.O. 
(Gelders Filmvertoners Overleg)
Programma & Coördinatie: Charlie Cappetti 
namens Focus Filmtheater Arnhem
Redactie: Kim van der Werff
Vormgeving: Joke Beltman

21 april in Focus Filmtheater Arnhem, tijdens Cinema al Giro 
Boekpresentatie van 
‘PelleGrina - een italiaanse wielerBedevaart’
Het boek ‘Pellegrina – een Italiaanse wielerbedevaart’ vertelt het verhaal van 
een wielerpelgrim die door Italië trekt op zoek naar de sporen die de helden uit 
de Italiaanse wielergeschiedenis achterlieten. De pelgrim gaat waar de ren-
ners gingen, ziet wat de renners zagen en wil zo proeven van het heldendom, 
drinken uit dezelfde bidon – al is het maar een slokje. De lezer wordt niet alleen 
meegenomen naar het geboortehuis van Fausto Coppi, maar bezoekt ook het 
restaurant van Eddy Mazzoleni en het graf van Marco Pantani.
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Blok 2 108 minuten
drie Prijswinnaars fiets film nacht 
documentaire Pantani the accidental death of a cyclist

Prijswinnaars fiets film 
nacht 
In 2015 vond in Nijmegen de eerste editie van de Fiets 
Film Nacht plaats, een daverend succes dat in 2016 
een Italiaans getinte opvolger krijgt. De Fiets Film 
Nacht is een competitie waar iedereen aan mee kan 
doen. Opdracht is een filmpje van hooguit drie minuten 
te maken waarin de fiets (in welke hoedanigheid ook) 
een prominente rol speelt. In CINEMA AL GIRO zijn 
de drie prijswinnaars van 2016 (die op 16 april  op de 
Fiets Film Nacht bekend worden gemaakt) opgenomen.
Zie verder www.fietsfilmnacht.nl

Pantani the accidental death of a 
cyclist James Erskine 2014, 96 min 
Op 14 februari 2004 werd in een hotelkamer het 
levenloze lichaam van Marco Pantani aangetroffen. 
Het leek een tragische conclusie van een periode die 
was getekend door depressie en drugsgebruik. Doods-
oorzaak was een hartstilstand. Pas 34 jaar was de 
ooit zo gevierde Italiaanse renner, die bijnamen droeg 
als Il Pirata en Il Elefantino. In deze documentaire 
wordt teruggeblikt op zijn korte, turbulente leven: zijn 
opkomst als klimtalent en flamboyante verschijning in 
het peloton, het gloriejaar 1998 toen Pantani zowel 
de Tour de France als de Giro d’Italia won. Maar 
ook het dieptepunt dat een jaar later kwam, toen hij 
middelpunt werd van een dopingschandaal. Vanaf dat 
moment ging het bergafwaarts met Pantani en leken 
zelfs zijn fans hem te zijn vergeten. 

fietsfilmProGramma 
20 april, 20:00u. filmhuis oosterbeek | www.filmhuisoosterbeek.nl

21 april, 19:15u. focus filmtheater arnhem | www.focusarnhem.nl

24 april, 14:00u. Gigant (apeldoorn) | www.gigant.nl

29 april & 6 mei, 20:00u. Barghse huus (’s-heerenberg) |  
 www.iedereenwelcom.nl (film en theater)   
1 mei, 16:00u. + 20:30u.    movie w (wageningen) | www.moview.nl

1 mei, 20:15u. filmhuis Zevenaar | www.filmhuiszevenaar.nl

2 mei, 19:30u. filmtheater luxor (Zutphen) | www.filmtheaterluxor.nl

6 mei, 21:15u. lux (nijmegen) | www.lux-nijmegen.nl

7 mei, 17:00u. lingefilm (Geldermalsen) | www.lingefilm.nl

7 mei, 20:30u. Gruitpoort (doetinchem) | www.gruitpoort.nl 


