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Van stille naar sprekende film. 
 

De Geschied- en Heemkundige Kring keert opnieuw terug in de filmhistorie en laat ons 
kennis maken met de films en acteurs waarvoor de Torhoutenaars begin vorige eeuw 
naar de cinema gingen. Stefaan Cossey, notoir kenner van de komische, de slapstick-, 

de stille en sprekende films uit het begin van de vorige eeuw, zal ons meenemen in de 
“gouden jaren van de komedie”. 

De overgang van de stille/stomme film naar de sprekende film heeft vele carrières 
gekraakt. Men sprak van ‘de microfoon is de terreur van de filmstudio‘s’! En, was de 
komische film wel geschikt voor geluid? In de komische film zijn slechts enkele acteurs 

in deze overgang geslaagd. Voor de anderen was het een dramatisch einde van hun 
filmcarrière. 

Ook voor de cinema’s zelf was dit een grote omschakeling. De grote filmhuizen konden 
in de grote steden deze inspanningen verwezenlijken, maar in kleinere gemeenten 
bracht dit voor de zelfstandige bioscoop uitbaters grote problemen mee. Zo ook in 

Torhout dienden de cinema’s zich aan te passen of te verdwijnen. Hoe losten cinema’s 
dit op? 

Stefaan neemt deze volledige klankhistorie onder de loep. En zoals 80 jaar geleden zal 
je, je verbazen en amuseren met de oplossingen in de komische film. Kortom een 
avond zoals vroeger, met warm vermaak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry B. Walthall & Mary Pickford 

in Friends (1912)  
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Wanneer: donderdag 21 april 2022 om 20 uur 
Waar: CC de Brouckere, zaal 2, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout 

Prijs leden:  Gratis 
Niet leden:  3 €  

Op de agenda: 
- 30 april: bezoek BIB de Bethune 
- Mei 

- 11 juni: uitstap st Baafsvijve Heemkunde West-Vlaanderen 
- Juli verlof 

- Augustus: nieuwe start  
- September: voordracht Yslandvaarders 
- Oktober: voordracht van Pest tot Corona 

- November: voordracht Zuid Afrikaanse toponiemen in West-Vlaanderen 
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