EFG1914: Digitaliseren van films over de Eerste
Wereldoorlog
Een aanzienlijk deel van de films geproduceerd in de jaren 1910, was gewijd aan de
gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag de dag wordt geschat dat
minder dan 20% van de films uit deze periode bewaard is gebleven. De nog
resterende films geven een onschatbare kijk op deze schokkende periode die de
wereld heeft veranderd. Niettemin blijft een groot deel van het bewaarde materiaal dat
nog steeds op analoog formaat in archiefrekken rust, onbekend voor het grote publiek.
Om de toegang tot deze waardevolle collecties te vergemakkelijken is het EFG1914 project gestart in februari 2012 met het digitaliseren en beschikbaar stellen van een
deel van dit zeldzame materiaal.
26 partners uit heel Europa, waaronder 21 filmarchieven zijn betrokken bij het
EFG1914 -project om tegen januari 2014, de honderdjarige herdenking van het begin
van de Eerste Wereldoorlog, in totaal 661 uur film en meer dan 5600 foto's, censuur
documenten, affiches en teksten ter beschikking te stellen op
www.europeanfilmgateway.eu en www.europeana.eu .De te digitaliseren films in
EFG1914 behandelen alle genres en subgenres met betrekking tot de conflicten uit de
Eerste Wereldoorlog: journaals, documentaires, fictiefilms, propagandafilms en antioorlogsfilms. Het leven in de loopgraven, de achterste linies, de kolonies of het
thuisfront zijn slechts enkele van de thema’s die in de geselecteerde films aan bod
zullen komen. Naast de presentatie op European Film Gateway en Europeana, zal
een speciale virtuele tentoonstelling met bijzonder materiaal een dieper inzicht bieden
op, niet alleen de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, maar ook de
filmindustrie en het publiek van toen.
Het Deutsches Filminstitut - DIF e.V. coördineert het project dat medegefinancierd
wordt door het Europees programma CIP / ICT-PSP en geïnitieerd wordt door de
Association des Cinemathèques Européennes (ACE).

De doelstellingen zijn:
•
•
•
•

•

Toegang geven tot 661 uur gedigitaliseerde film en 5600 objecten met
betrekking tot film, door middel van het EFG-portaal en Europeana.
Ondersteuning bieden aan filmarchieven in het digitaliseren van hun
filmcollecties.
Het bevorderen van toekomstig hergebruik van het filmmateriaal en het
bereiken van nieuwe groepen van gebruikers.
Opbouwen van know-how en kennis bij digitalisering en digitale bewaring van
film.
Synergieën maken met de Europeana projecten over de Eerste Wereldoorlog:
Europeana 1914-1918 en Europeana Collections 1914-1918.
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De European Film Gateway
EFG1914 is een vervolg op het EFG-project ‘European Film Gateway (2008-2011)’.
Het belangrijkste resultaat van het EFG-project is het online portaal
http://www.europeanfilmgateway.eu dat snel en makkelijk toegang biedt tot enkele
honderdduizenden foto's, affiches, programma's, tijdschriften, censuur documenten en
zeldzame films als documentaires, journaals en ander belangwekkend filmmateriaal
bewaard in de Europese filmarchieven. Gericht op zowel wetenschappelijke
onderzoekers als het geïnteresseerde publiek, biedt het EFG-portaal een blik op en
achter de schermen van het filmmaken in Europa. Dit vanaf de vroege dagen tot nu.
Het EFG-portaal vergemakkelijkt online toegang tot historische documenten en
begeleidt de bezoeker rechtstreeks naar de archieven die de originelen bijhouden.
Meer informatie over de oorspronkelijke EFG-projecten is te vinden op de EFG-project
website http://www.efgproject.eu/

EFG1914 Partners
Arhiva Nationala de Filme, Boekarest | Association des Cinémathèques Européennes,
Brussel / Frankfurt | Athena Research and Innovation Center in Information,
Communication and Knowledge Technologies, Athene | Centre National du Cinéma et
de l´Image Animée - Archives françaises du film, Bois d´Arcy | Cinecittà Luce S.p.A,
Rome | Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel | Cineteca del Friuli, Gemona | CNRISTI, Pisa | Det Danske Filminstitut, Kopenhagen | Deutsche Kinemathek - Museum
für Film und Fernsehen, Berlijn | Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frankfurt | Estonian
Film Archive, Tallinn | EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam | Filmarchiv Austria,
Wenen | Filmoteca Española, Madrid | Fondazione Cineteca di Bologna | Fondazione
Cineteca Italiana, Milaan | Fraunhofer IIS, Erlangen | Imperial War Museums, Londen
| IVAC, Valencia | Jugoslovenska Kinoteka, Belgrado | Magyar Nemzeti Digitalís
Archivum És Filmintezét, Boedapest | Národní filmový archiv, Praag |
Nasjonalbiblioteket, Oslo | Österreichisches Filmmuseum, Wenen | reelport GmbH,
Keulen

Contact
EFG1914
c / o Deutsches Filminstitut - DIF e.V.
Schaumainkai 41
D - 60596 Frankfurt
Telefoon: +49 69 961 220 631
Fax : +49 69 961 220 999
Mail: efg@deutsches-filminstitut.de

Links
EFG1914-project: http://project.efg1914.eu/
EFG-portaal: http://europeanfilmgateway.eu/
Europeana: http://www.europeana.eu/portal/
Europeana 1914-1918: http://www.europeana1914-1918.eu
Europeana Collections 1914-1918: http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/
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