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Sophia Loren ontvangt Grand Acting Award
tijdens de jubileumeditie van Film by the Sea
De Italiaanse actrice Sophia Loren mag dit jaar de Grand Acting Award van Film by
the Sea in Vlissingen in ontvangst nemen. Sophia Loren heeft een lange en rijke
carièrre. Voor festival directeur Leo Hannewijk is de komst van filmdiva Sophia
Loren de kers op de taart. “Het is een eer dat deze legendarische actrice, die in vele
filmklassiekers iconische rollen vertolkte, tijdens de jubileumeditie van Film by the
Sea naar Vlissingen komt om de Grand Acting Award in ontvangst te nemen”. Op
zondagavond 9 september zal de Grand Acting Award aan Sophia Loren worden
overhandigd. Vervolgens wordt de filmklassieker Una giornata particolare vertoond
waarin Sophia Loren de hoofdrol vertolkt. Deze film is van de hand van Ettore Scola.
Deze regisseur ontving in 2003 de Life Time Achievement Award tijdens
International Filmfestival Film by the Sea.

Over de Grand Acting Award
De Grand Acting Award wordt uitgereikt aan filmmakers of acteurs die bijzondere
verdiensten hebben verricht voor de filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir
Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Claudia Cardinale, Jan Decleir en Monic
Hendrickx deze Award. Vorig jaar ging de prijs naar de Zwitserse acteur Bruno Ganz.
Over Sophia Loren
Sophia Loren brak door met haar rol in de film La Ciociara aka Two Women van de
Italiaanse regisseur Vittorio de Sica. In 1962 won ze de Oscar voor de Beste Actrice in
voornoemde film. Daarna volgden vele internationale filmprijzen, waaronder Golden
Globes, BAFTA Awards en ook in Cannes viel ze in de prijzen. Ze groeide uit tot een levende
legende en wordt nog steeds geroemd om haar schoonheid.
Over de film
Una giornata particolare ‘Een bijzondere dag’: 8 mei 1939. Hitler is op bezoek in Rome om
een bondgenootschap met de Italiaanse dictator Mussolini te sluiten. De Romeinse
huisvrouw Antonietta heeft geen tijd om met haar man en kinderen mee te gaan om de
Führer en de Duce toe te juichen. Ze blijkt niet de enige te zijn die is achtergebleven in de
huurkazerne: de concierge laat haar radio luid het verslag van de historische gebeurtenis
rondtetteren. En Gabriele is thuis, een radiomedewerker die net is ontslagen omdat hij
homoseksueel is en die afwacht of ze hem zullen komen halen. Cinemien bracht deze film in
de zeventiger jaren uit in Nederland.
Over Film by the Sea:
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels
jaarlijks bijna 50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 20e editie
van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.
www.filmbythesea.nl
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Film by the Sea - Manon de Weerd - manon@filmbythesea.nl - 06-817 90 714
Voor filmstills klik hier:
https://we.tl/EOsW3TfTMt

