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Het Virtual Reality-programma van
het ﬁlmfestival van Venetië is dit jaar
te volgen in een satellietnetwerk van
twaalf internationale culturele
instellingen. Eye is een van de
plekken waar je de bijzondere
selectie, waaronder de Belgische
productie "Kinshasa Now" van het
festival kunt zien.
Zoals vele festivals moet ook het
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ﬁlmfestival van Venetië, dat plaatsvindt
van 2 tot 12 september, vanwege de
coronapandemie op zoek gaan naar een alternatief voor de publieksevenementen.
Tijdens de 77ste editie van het oudste ﬁlmfestival ter wereld, is Venice VR Expanded
daarom niet alleen online te bezoeken, maar ook in een satellietnetwerk van twaalf
culturele instellingen over de hele wereld. Behalve in Eye Amsterdam zijn de 40 door
het festival geselecteerde VR-producties onder meer te zien in Barcelona, Parijs,
Taipei, Berlijn en Beijing.
Venice VR Expanded 2020, met 40 producties uit 24 landen, bestaat uit een
competitieprogramma van 31 titels, negen titels buiten competitie en vier projecten
van Venetië's VR Academy die de bezoeker meenemen in wisselende virtuele
ervaringen.
In het competitieprogramma vind je enkele bekende namen uit de ﬁlmwereld terug,
zoals de Deen Christo er Boe ("O screen") en de Amerikaan Jon Favreau ("The Lion
King"). Ook de Belgische ﬁlm "Kinshasa Now" van Marc-Henri Wajnberg is
geselecteerd voor het competitieprogramma.
De ﬁlm, waarbij de toeschouwer dankzij een VR-bril midden in de straten van
Kinshasa wordt ondergedompeld, gaat over de rechten van het kind. In de ﬁlm ervaart
de toeschouwer de moeilijkheden van een kind dat op straat wordt gegooid aan den
lijve en beslist hij via zijn VR-bril mee het verloop van de ﬁlm. Het verhaal gaat verder
in de gekozen richting, zonder onderbreking van het beeld. Afhankelijk van de gekozen
richting, duurt de ﬁlm tussen de 7 en 25 minuten.
Buiten competitie wordt ook de Frans-Belgische coproductie "Meet Mortaza" van
Joséphine Derobe vertoond.
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Waag je kans en win

Bekijk alles

Win goodies ter gelegenheid van Fire is
Gold

Win een duoticket voor de ﬁlm
‘Antebellum’

Win een terug naar school-pakk
Samson & Marie

Jij kan één van de LP’s van TheColorGrey
“Overcome”, Devil Girl T-shirts van Woody…

Vanaf 9 september kun je in de bioscoop gaan
kijken naar het huiveringwekkende ‘Antebellu…

Ben jij een fan van Samson & Marie of h
eentje thuis? Doe mee met onze wedst

Wedstrijden | 4 d geleden

Wedstrijden | 5 d geleden

Wedstrijden | 01.08.20

Music Maestro

Bekijk alles

Deze muzieksterren overleden
afgelopen maand

Van Morrison wordt 75: portret van Van
The Man

Muziekfestivals die cultuurgesch
schreven, deel 5: de nillies

Jammer genoeg moesten we ook in augustus
afscheid nemen van enkele grote muzikale…

Van Morrison blaast vandaag 75 kaarsjes uit. De
ideale aanleiding voor Proximus Pickx om het…

Nu we verstoken zijn van onze teergelie
zomerfestivals, richt Proximus Pickx el

Nieuws | 4 u geleden

Nieuws | 10 u geleden

Nieuws | 1 d geleden

Sport in de kijker

Bekijk alles

En wat als Messi toch bij Barcelona
blijft?

Wie wordt de beste klimmer van de
Tour?

Waarom is de Tour zo wit?

Deze zaak houdt de hele voetbalwereld in
spanning: wat brengt de toekomst voor Lionel…

Het is al vaak aangehaald: de Tour 2020 is
bergachtig. Naast de gele trui hebben vele…

Het is een onweerlegbaar feit en een p
vaststelling: de grootste en meest verm

Nieuws | 5 u geleden

Nieuws | 12 u geleden

Nieuws | 12 u geleden

Focus op ﬁlms, series & tv

Audrey Hepburn: geboren in België,
maar deze feitjes kende je wellicht no…

Niet te missen op tv (31 augustus – 6
september): het nieuwe tv-seizoen
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Ken jij ''Allo 'Allo!' nog?
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Legendarische actrice, Hollywood- en stijlicoon,
Unicef-ambassadrice, danseres… Audrey…
Nieuws | 8 u geleden
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Geen bal op tv? Die vlieger gaat niet langer op
nu de meeste Vlaamse zenders hun kanonnen…
Nieuws | 19 u geleden

Elke maand frist Proximus Pickx je geh
door een serie uit de oude doos weer u
Nieuws | 1 d geledenMENU

Nieuws van het esport-front

Bekijk alles

ESL Pro League 12: Malta 2020 Online

Eindfase ESL One Cologne – Review

Eindfase ESL One Cologne – Pre
Live

Vanaf 1 september keert de ESL Pro League
terug voor meer dan een maand van intense…

Afgelopen weekend betekende het einde van
een historische gebeurtenis, want voor het eers…

Dit jaar heeft de ESL One Cologne: On
ons heel wat verrassingen in petto. Van

Nieuws | 2 u geleden

Nieuws | 2 u geleden

Nieuws | 2 d geleden
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