Oekofoire 2011
Sou, ech mengen et gëtt sou louss Zäit datt mer ukommen hei. D’Zäit leeft eis soss
fort. Mir hu jo all keng Zäit ze verschenken. Et ass dach esou? Dee Saz deen een
hautesdags am meeschten héiert, dat ass: ‚,Ech hu keng Zäit!‘‘ Ech muss soen, mat
der Zäit gëtt engem esou e Saz zolidd op d’Nerven. Zëmol wann een e selwer
ëmmer seet.
Mir sollten eis lo awer mol Zäit huele fir nozelauschteren. De Riedner - an der
Riednerin natierlech. Gutt, sou Rieden nozelauschteren ass meeschtens relativ
ustrengend an erfuerdert an der Regel vill Konzentratiounsfähegkeet. Rieden, wéi
mer där an nächster Zäit virun de Gemengewahlen an haut de Mëtten hei bei der
Ouverture vun der Oekofoire wärten héiren, kënnen engagéiert sinn, räissereg,
motivéiert, richtungsweisend … awer eppes sinn d’Rieden mat Sécherheet alleguer.
Vill ze laang.
Dat geet awer oft leider net anescht. E Messag, e Gedanken, eng Ausso muss sech
entwéckle kënnen. An dofir brauch en einfach Plaz an Zäit.
Mä well et eben oft un Zäit an un der Konzentratiounsfähegkeet feelt, versiche
Firmen, Institutiounen an Organisatiounen hire Message ze kompriméiren an en
esou, nieft dem kompleten Dossier deen natierlech ëmmer nach seng Berechtegung
muss behalen, ënnert d’Volleck ze kréien.
Eng Méiglechkeet fir e Message ze kompriméiren, ze visualiséiren an e mat AhaEfekt, Sprëtzgekeet oder Witz - am Beschten mat all dësen Atuen - ënnert d’Leit ze
bréngen, dat ass de Filmspot.
Wann een z.b. dorobber opmierksam maache wëll datt déi nächst Generatiounen,
also eis eege Kanner, dat wat mir de Moment amgaang sinn ze maachen,
auszedréncke kréien, da kann - a muss een vill Säite Pabeier fëllen, Brochuren an
Ëmlaf brenge mat Etuden, Berechnungen, Statistiken a Konklusiounen. Do kënnt een
net dolaanscht. De Grondmessage, dee kritt een awer och an engem klenge Film
vermëttelt.

Film Bumerang
Op der Sich no sou Filmer sinn ech op e Clip gestouss, dee viru genee 9 Joer vum
Mouvement fir d’Ouverture vun der Oekofoire produzéiert gouf. Et war dëst eng
Reportag aus enger fiktiver Nochrichtesendung déi an der Zukunft, fir genne ze sinn,
am Joer 2030 stattfond huet, an déi d’Stierwen an d’Ofholze vun eise Bëscher – an
der Regel natierlech fir Stroossen an Autobunnen ze bauen – als Sujet hat.
Intressant wir nawell ze wëssen op déi Leit ënnert eis, déi d’Chance kréien dëss
Reportag nach emol am Joer 2030 ze gesinn, sech amuséiere wäerten iwwert
d’Absurditéit an Naiivitéit vun dësem Spot, oder feststelle mussen datt d‘Realitéit bis
dohinner mam Bagger iwwert d’Satire gerannt ass.

Film Glécksbësch

De Mouvement Ecologique huet also schonn deemols de filmesche Medium benotzt
fir e Messag ze vermëtt’len. An e wëll et och nach wieder maachen. Well, elo duerf
ech iech deen aktuelle Kuerzfilm präsentéiren, dee vum Meco fir dëst Joer, zum
Thema Gemengewalen produzéiert gouf. En zweete Film, zum selwechten Thema,
wäert an nächster Zäit och säi Wee per Mail bei d’Leit fannen, awer och op der
Home Page vum Mouvement ze gesi sinn.
De Film dee mer elo kucke wäerten, soll weisen datt déi eenzel Sheriffen, … naja,
Buergermeeschteren … jee, losse mer soen, datt déi Leit déi Décisiounnen huele …
missten oder sollten, net ëmmer richteg leien, an datt jiddereen, deen d’Politik net
dem Zoufall wëll iwwerloossen, mathëllefe kann déi politesch Richtung ze
beafloossen.
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