Persbericht 29 januari 2008

Natuurpunt zet natuur & klimaat in de kijker
Natuurpunt Scheldeland plaatst natuur & klimaat in de kijker tijdens de maand februari met
een unieke filmvoorstelling in CC Nova in Wetteren en een dubbele fototentoonstelling in
Kalken en Schellebelle.
Filmvoorstelling – CC Nova Wetteren – vrijdag 15 februari 2008 – 20 uur
EARTH
‘De meest adembenemende film ooit gedraaid’
In het kader van ‘2008: jaar van het klimaat’ presenteert Natuurpunt Scheldeland, in
samenwerking met videotheek At the Movies en fitnessclub La Contenta, de
natuurdocumentaire Earth. De film kwam uit in 2007 en is de duurste en meest spectaculaire
productie in zijn genre die ooit werd gemaakt. De film bevat indrukwekkende lucht en
natuuropnamen met nieuwe, speciaal voor deze film ontwikkelde opnametechnieken. Zo
krijgt de toeschouwer de gelegenheid om ongekende fascinerende landschappen en dieren te
aanschouwen.
In ruim anderhalf uur maakt Earth een tocht van Noordpool naar Zuidpool en benadrukt
daarbij de strijd om te overleven. Earth confronteert ons door middel van beelden en
landschappen, uitgelicht door een oogverblindende zon met de harde realiteit van het leven op
onze planeet en toont de invloed van de seizoenen daarop. Zo wordt ook duidelijk hoe de
opwarming van de aarde de overlevingskansen van vele diersoorten bedreigt. Maar bovenal is
Earth een ode aan de pracht van de natuur op onze planeet.
Earth: GrootBrittanië (originele versie met Nederlandse ondertiteling)  Jaar: 2007  Duur:
1u30min
Regisseur: Alastair Fothergill (maakte onder meer Deep Blue uit 2004)
Website: www.loveearth.com/uk/film
Vertoning: cc Nova, Wetteren, op 35 mm film!
Uur: 20 uur
Normale prijs: 6 euro – tickets te koop Bij videotheek At the Movies in Wetteren,
Fitnesscentrum La Contenta in Wetteren, Taverne ’t Veer in Schellebelle en bij de
bestuursleden van Natuurpunt Scheldeland.
Dubbele fototentoonstelling  1 t/m 29 februari – Bibliotheek Kalken en Taverne ’t Veer in
Schellebelle  gratis
Natuurpunt koppelt aan deze filmvoorstelling eveneens een dubbele fototentoonstelling over
natuur en milieu. Van 1 februari tot 29 februari 2008 loopt er in de bibliotheek van Kalken en
in Taverne ’t Veer in Schellebelle een tentoonstelling met in totaal 60 prachtige foto’s over
natuur en milieu. Het zijn de foto’s van de laureaten van de Argusfotowedstrijd van 2006.
Deze wedstrijd stond open voor zowel volwassenen als kinderen.
Beide tentoonstellingen zijn gratis te bezichtigen.
Info: Voorzitter Natuurpunt Scheldeland: Antoon Blondeel: 0477 32.16.78

