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BUBB01 
BUBBLE GUM Serie C Album 
 
Nieuwe serie Filmhelden en Cowboy-
sterren. Full Color. Serie C. 
Uitgegeven door Bubble Gum kauw-
gum, (circa 1950) 
 
12 bladen met 198 filmsterplaatjes. 
 
Bubble Gum is de algemene term voor 
“blaaskauwgum”. Veel bedrijven 
hebben deze term gebruikt voor hun 
kauwgum. Welk bedrijf dit album 
uitgegeven heeft  is onbekend. 
Bubble Gum heeft in de veertiger en 
vijftiger jaren 3 series filmsterren-foto’s 
uitgegeven. Serie A en B waren in 
zwart-wit en serie C in “full color”. 
Alleen bij serie C is een album 
uitgegeven. Dit zeer grote en zeer 
kwetsbare album is zeldzaam. 
 
Kenmerken 
Groot oblong kwarto album 32 x 24,5 cm, gekartonneerd met 2 nieten in de rug. De achterkant van de dunne kartonnen 
kaft is blanco. Op de binnenkant van het voorblad staat een “kalendarium”, met de namen en geboortedata van de 
sterren, naar het schijnt in willekeurige volgorde. 
Het album bevat 12 bladen van dun zijdeglans papier. Het eerste blad heeft alleen de titel “Filmstars Album serie C”. 
Dit is opmerkelijk omdat de fotoplaatjes in formaat en uitvoering overeenkomen met de kleine Filmstars Albums van 
Filmphoto Service, die eveneens zo’n “kalendarium” op de binnenkant van de kaft hebben. De afbeeldingen op de 
plaatjes zijn echter allemaal verschillend van die van de commerciële albumpjes van Filmphoto Service. 
De volgende 11 bladen bevatten elk 9 fotoplaatjes in genummerde hokjes in caré met open bovenkant. Binnenin het 
caré staat een blokje informatie bij elke foto, in twee kolommen. Op de voorkant van de dikke matglanzend gelakte 
fotoplaatjes van 45 x 70 mm staat onderaan de opdruk SERIE C en het nummer. De achterkant is blanco. 
 
Inhoud 
Net als bij het filmsterrenalbum van Maple Leaf kauwgum, eveneens met glansfoto’s in kleur, is er geen lijn in de 
gekozen sterren te herkennen, en bij beide komen de meest populaire sterren veel vaker voor dan de minder populaire. 
De informatie bij de plaatjes is zeer beperkt: de geboortedatum en plaats, een opmerking over opleiding en loopbaan, 
en een aantal filmtitels, sommige met jaartal. Hieruit kunnen we afleiden dat het album in of na 1950 gemaakt is. 
Een eigenaardigheid van de blokjes informatie is dat bij elke ster maar 1 tekst gegeven is. Zo komt de in de vijftiger 
jaren zeer populaire Doris Day maar liefst 15 keer voor, met steeds dezelfde tekst, en de populaire cowboyster Roy 
Rogers 7 keer. 

 

DORIS DAY 
 
Geboren 3 April 1924 te Cincinnati, Ohio als Doris 
Kappelhoff. Studeerde dans en zang en begon haar 
loopbaan als danseres. Zong voor de radio en bij be-kende 
orkesten. Thans één der bekendste filmzangeres-sen en 
musicalsterren van Hollywood. Bekendste films: Romance 
on the High Seas; Young man with a Horn; Tea for Two; 
On Moonlight Bay; en Lullaby of Broad-way. 
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