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TITEL
HET VERNIETIGINGSKAMP SOBIBÓR
In (het huidige) Oost-Polen bevindt zich het plaatsje Sobibor. Hier
staat tussen april 1942 tot november 1943 het vernietigingskamp.
De meesten die hier aankwamen werden dezelfde dag nog
vermoord. In een afgrijselijk tempo worden tussen de 150.000 en
250.000 mensen omgebracht.
In zeven reportages en documentaires wordt vanuit verschillende
perspectieven een beeld geschetst van het vernietigingskamp. Het
geeft een zeer aangrijpend beeld van wat zich op deze plek heeft
afgespeeld. Er is ruime aandacht voor de bijzondere opstend in dit
kamp waarbij 300 mesen wisten te ontkomen waaronder de
Nederlandse Selma Wijnberg.
THE RELIEF OF BERGEN BELSEN
De 2e Wereldoorlog is nog in volle gang als in het
concentratiekamp “Bergen Belsen” , gelegen achter de frontlinie
in Duits gebied, de dodelijke ziekte tyfus uitbreekt. Er wordt een
plaatselijk staakt het vuren afgesproken met de Duitse vijand om
de Britse ambulancedienst hulp te laten bieden.
De Britten hebben geen idee wat ze te wachten staat. Maar liefst
40.000 gevangenen, zwaar ondervoed, amper in bezit van kleren,
strijden niet alleen tegen tyfus, maar ook tegen de hongerdood.
De ellende is niet te overzien, de Britse missie in Nazi –Duitsland
lijkt totaal kansloos!
Met de Duitse troepen nog steeds aanwezig in Belsen gaan de
Britten aan de slag. Hulpzame burgers, zuster en enkele
verzwakte gevangenen staan hun bij.
Acteurs: Paul Hilton, Nigel Lindsay, Tobias Menzies, Simon
Paisley, Day Iddo Goldberg, Iain Glen
Regisseur: Justin Hardy
60 JAAR BEVRIJDING WESTERBORK
Tussen 1942 en 1945 werden joden, zigeuners en verzetsstrijders
vanuit Westerbork met de trein afgevoerd naar
concentratiekampen.
Op dinsdag 12 april 2005 was het precies 60 jaar geleden dat
doorgangskamp Westerbork in Drenthe door het Canadese leger
werd bevrijd.
60 Jaar Bevrijding - Westerbork
Deze DVD geeft een beeld van de herdenkingsdag van 12 april
2005 en zet alle feiten op een rij.
Verder bevat de DVD enkele unieke reportages van overlevenden
en bevrijders van Westerbork.
CAMPAIGN IN THE BALKANS
Augustus 1943, de Roemenen zetten hun leider Antonescu af en
lopen over naar de Geallieerden. De Russen nemen nu razendsnel
de Roemeense olievelden in en bezorgen de Duitsers een uiterst
gevoelige klap. Stalin commandeert zijn mannen verder de Balkan
in naar Bulgarije en Hongarije. Hitler versterkt de troepen en
draagt hen op de Russische opmars te stoppen!
Een hevige en keiharde strijd barst nu los met als inzet de gehele
Balkan.
Nu voor het eerst is er de complete documentaire van deze slag
die tot nu toe onderbelicht bleef.

HORRORS OF WAR
De Tweede Wereldoorlog. Wanneer de druk van de geallieerden
op Adolf Hitler en zijn troepen onhoudbaar wordt, besluit de
meedogenloze Führer zijn geheime wapen in te zetten: soldaten
die door genetische manipulatie gemuteerd zijn tot een half mens,
half wolfachtige vechtmachine, met als enige doel het
terroriseren van de Amerikaanse soldaten. De Amerikaanse
geheime dienst zet een missie op het getouw onder leiding van
luitenant John Schmidt om de uitvinder van het wapen op te
sporen, een mysterieuze wetenschapper genaamd dokter
Schaltur. Aan Schmidt en zijn team van geharde GI's om Schaltur
op te sporen en hem te stoppen, vooraleer de gruwelijke
experimenten van Hitler de geallieerden voorgoed ten gronde
richten.
Acteurs: Jon Osbeck, Joe Lorenzo, Daniel Alan Kiely, David Carroll
Regisseur: Peter John Ross
EEN STUKJE BLAUW IN DE LUCHT
Deze indringende film vertelt het aangrijpende relaas van twaalf
mensen die de tweede wereldoorlog hebben overleefd en daar
voor het eerst over spreken en daarmee een taboe doorbreken. In
soms heftige en ook mooie beelden en verhalen wordt de
toeschouwer meegezogen in een stuk geschiedenis dat tot nu toe
altijd verzwegen is.
Deze film is een reis in de tijd. Drie mensen reizen in het heden
naar Auschwitz, terwijl tegelijkertijd de anderen, in hun
herinnering terug reizen naar het verleden, naar de tijd waarin
bijna een miljoen Sinti en Roma, zigeuners, zijn vermoord.
Regisseur: Bob Entrop
THE LAST DROP
De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. In het diepste geheim
wordt een Engelse elite eenheid geformeerd onder de
codenaam Matchbox. Deze eenheid moet een enorme goud- en
kunstvoorraad, geplunderd door de Duitsers, zien
terug te krijgen. Als onderdeel van operatie "Market Garden"
wordt Matchbox, onder bevel van de Britse premier Churchill,
gedropt boven door Duitsland bezet gebied. Dan gaat het
gruwelijk mis. Ze worden neergehaald en raken ingesloten tussen
Duitse gevechtseenheden. Officieel bestaan ze niet, dus niemand
kan helpen. Zwaar in de minderheid en met een fanatieke Duitse
SS officier tegenover hen moeten ze alles riskeren.
Acteurs: Billy Zane Karel Roden Michael Madsen Tommy
Flanagan Karel Roden
Regisseur: Colin Teague
WAR IN ITALY
Samen met Nazi Duitsland strijdt het fascistische Italië onder
leiding van Benito Mussolini tegen de Gealieerden.
In het begin van de oorlog voeren ze een heftige zeeslag met de
Britten om de macht in de Mediterranen.
Op Kreta en Sicilie zien we Italiaanse en Duitse strijdkrachten
strijden tegen vooral Britse Troepen.
In 1944 moeten de Duitsers het vuile werk opknappen voor de
Italianen als de geallieerde invasie landt op Anzio om op te
trekken naar Rome.
De legendarische slag bij Monte Cassino kost maar liefst 75.000
doden.
Deze speciale eenmalige DVD editie waarbij gebruik is gemaakt
van schitterende computeranimaties en prachtig beeldmateriaal
geeft u een fascinerende kijk op de strijd van de Italianen en de
strijd op Italiaans grondgebied ten tijde van WW II.

VARIAN'S WAR
Doodsbange voetgangers proberen zich in veiligheid te brengen in
Berlijn. Het is 9 november 1938. Nazi's vernietigen winkels en de
antisemitische leuzen vermengen zich met het 'Heil Hitler'
geschreeuw in de straten. In deze chaos bevindt zich een
Amerikaanse journalist die hier niet op zijn plaats lijkt in zijn
onberispelijke pak en een bloem in zijn revers.Toch is er geen
plaats op aarde waar Varian Fry beter had kunnen zijn. Hij is
getuige van een oorlog waarvan hij voorspelt dat het een niet
voor te stellen tragedie wordt. Hij trekt zich het lot van de
Europese joden zeer aan en is vastbesloten ze op een of andere
manier te helpen. In 1940 arriveert Varian Fry in Frankrijk met
een lijst van 200 namen en een gedetailleerd ontsnappingsplan.
Al gauw wordt hij benaderd door duizenden anderen die op de
vlucht zijn voor de Gestapo.
Acteurs: Noël Burton Howard Ryshpan Barry Blake (II) Harald
Winter Susan Almgren Ian Finlay Noël Burton Maitreya
Friedman William Hurt
Regisseur: Lionel Chetwynd

CONSPIRACY
Een indrukwekkende tv-film uit 2001 die hoofdrolspeler Kenneth
Branagh een Emmy Award opleverde. De film geeft een
historische reconstructie van de beruchte Wannsee Conferentie
uit 1942. Toen kwamen nazi- en SS-leiders bijeen in een voorstad
van Berlijn om een 'definitieve oplossing te vinden voor de
jodenproblematiek'. De hoge heren kwamen in een vergadering
die twee uur duurde tot de slotsom dat alle joden in Europa
uitgeroeid moesten worden. Daarmee werd het startsein gegeven
voor de holocaust. Een belangrijk thema uit de recente
geschiedenis wordt uitstekend over het voetlicht gebracht door
o.a. Branagh als SS-generaal Reinhard Heydrich, Stanley Tucci als
Adolf Eichmann en Colin Firth als Wilhelm Stuckart. Frank Pierson
deed de regie.

AUSCHWITZ THE LAST TRAIN
Escape From Auschwitz vertelt het waargebeurde verhaal van
twee jonge joodse jongens die weten te ontsnappen uit het
concentratiekamp Auschwitz. Zij verbazen de wereld met de
verschrikkelijke waarheid, die zo angstvallig geheim werd
gehouden door de Nazi's. Dankzij hen komen deze afschuwelijke
taferelen aan het licht.
Dr. Josef Mengele staat symbool voor de gruwelijkheden in
Auschwitz. In 1943 wordt Mengele naar Auschwitz gestuurd waar
hij binnen één jaar vele mensen vermoord, organen uit levende
mensen haalt en experimenteert op tweelingen. Als Auschwitz in
1945 wordt bevrijd hebben slechts 180 mensen van de in totaal
3.000 'proefkonijnen' de verschrikkingen overleefd. Deze
documentaire geeft onder andere aan de hand van vele interviews
een kijk in het leven van deze massamoordenaar.

DE BEUL VAN BUCHENWALD
Door velen wordt Ilse Koch gezien als inspiratie voor de bestseller
en succesvolle bioscoopfilm The Reader. Deze documentaire gaat
in op het verhaal van Ilse Koch en hoe ze tot haar daden kwam.
Ilse Koch wordt door de Jewish Virtual Library omschreven als de
meest beroemde rechtszaak over misdaden tegen de mens van de
Tweede Wereldoorlog. Dit kwam door de haast diabolische
reputatie van Koch, die o.a. lampenkappen liet maken van de huid
van haar slachtoffers.
Deze intense documentaire plaatst haar in de context van het
Duitsland ten tijde van de Nazi’s. Volgt haar carrière in de Nazi
Partij en in de SS. En laat zien hoe ze als de vrouw van de
commandant van het beruchte Buchenwald gewend raakte aan de
monsterlijkheden en de verschillende privileges die ze genoot in
deze rol.
Haar levensstijl, voornamelijk gefinancieerd door fraude, alsook
haar sadistische activiteiten zorgden er voor dat ze door de SS
werd aangeklaagd en haar man werd geëxecuteerd. Later werd ze
aangeklaagd door het American Military Tribunal gevolgd door het
Duitse Hoge Gerechtshof om haar schuldig te bevinden van
misdaden tegen de mens. Ze werd tot levenslang veroordeeld, vrij
gelaten en door druk uit de hele wereld wederom opgesloten. Een
ongelofelijk verhaal van misbruik van macht, sadisme en
gerechtigheid.
HIDDEN CHILDREN
Hidden Children vertelt het hartverscheurende, waargebeurde
verhaal van veertig Joodse kinderen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog door Europa reizen, van schuilplaats naar
schuilplaats.
In Italië vinden ze een relatief veilig onderkomen, waar de
weeskinderen onderwijs krijgen, als voorbereiding op hun reis
naar Palestina, waar ze in een kibboets een nieuwe toekomst
tegemoet gaan. Maar wanneer de nazi’s hun schuilplaats dreigen
te ontdekken, moeten ze opnieuw op de vlucht slaan….
Een monumentale en aangrijpende film, bekroond met diverse
internationale filmprijzen.
Acteurs: Toni Bertorelli ,Max von Sydow ,Ennio Fantastichini,Ken
Duken, Eliana Miglio, Jasmine Trinca

