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SAMENVATTING

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid presenteert op donderdag 17 april aanstaande
de film Mijn Band Met Oranje, het resultaat van een grootse landelijke inzameling van
amateurvideo's rond het thema ‘het huis van Oranje’. Beeld en Geluid geeft de ingezonden
video’s terug aan alle Nederlanders door de film vanaf 20 april in het kader van de
tentoonstelling Leven met Oranje bij Beeld en Geluid te vertonen. Daarnaast wordt de dvd
van de film in een oplage van 800.000 als cadeau bij De Telegraaf verspreid.

In 2013 voerde Beeld en Geluid campagne en trok het land in om amateurvideomateriaal
over het Koninklijk Huis in te zamelen uit de periode 1980 tot nu. Video’s die anders verloren
zouden gaan werden gedigitaliseerd en opgeslagen in het archief van Beeld en Geluid om
deze te bewaren voor komende generaties. Ze vormden de basis voor de film Mijn Band Met
Oranje.Beeld en Geluid maakte de film in nauwe samenwerking met De Telegraaf, die tevens
een belangrijke rol speelde tijdens de inzamelingsactie van amateurfilmmateriaal.

Een bijzondere kijk op Oranje en onszelf
Vanuit heel het Koninkrijk der Nederlanden werden vele ontroerende en bijzondere
amateurbeelden ingezonden. Van het laatste publieke optreden van koningin Juliana tot anti-
koningshuisrellen in Breda en nooit eerder vertoonde beelden van prins Bernhard in Uganda.
Maar vooral laten de films zien hoe Nederlanders naar het koningshuis kijken. Iedere
deelnemer heeft laten zien: dit is ‘Mijn Band Met Oranje’.Het amateurmateriaal wordt
afgewisseld met interviews met de verschillende makers. Drie generaties komen in de film aan
bod; koningin Juliana en prins Bernhard, prinses Beatrix en prins Claus en koning Willem
Alexander en koningin Máxima.

Een film over iedereen, voor iedereen
Na de feestelijke première van de film op 17 april bij Beeld en Geluid, krijgen alle abonnees
van De Telegraaf de dvd van de film bij de krant van 18 april in de bus. Op 19 april wordt de
film cadeau gedaan bij de krant in de losse verkoop.

Vanaf 20 april is de film ook op het witte doek te zien in het kader van de tentoonstelling Leven
met Oranje, die nog tot en met 1 juni bij Beeld en Geluid te bezoeken is.

Alle ingezonden video’s worden binnenkort online beschikbaar gesteld op het AmateurFilm
Platform van Beeld en Geluid, waar amateurfilms op duurzame wijze toegankelijk gemaakt

http://www.amateurfilmplatform.nl/
http://www.telegraaf.nl/


worden voor een groot publiek. 

Partners
Het project werd mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij. Mijn
Band Met Oranje werd uitgevoerd in samenwerking met SuperSens en een grote hoeveelheid
regionale archieven.

Clips uit de film 'Mijn Band Met Oranje'
https://www.youtube.com/playlist?list...
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5X5Uv5arwuNAGfJLY3q31bHKOmgEfjan&feature=mh_lolz

Perskit Mijn Band Met Oranje (230MB)
http://files.beeldengeluid.nl/zip/Per...
http://files.beeldengeluid.nl/zip/Perskit_MijnBandMetOranje_inclVideo.zip

Mijn Band Met Oranje
http://www.mijnbandmetoranje.nl
http://www.mijnbandmetoranje.nl

Beeld en Geluid
http://www.beeldengeluid.nl
http://www.beeldengeluid.nl

De Telegraaf
http://www.telegraaf.nl
http://www.telegraaf.nl

SuperSens
http://www.supersens.nl
http://www.supersens.nl

AmateurFilm Platform
http://www.amateurfilmplatform.nl
http://www.amateurfilmplatform.nl

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://beeldengeluid.pr.co/images/127887
http://beeldengeluid.pr.co/images/127879
http://www.amateurfilmplatform.nl/
http://www.supersens.nl/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.beeldengeluid.nl/
http://www.mijnbandmetoranje.nl/
http://files.beeldengeluid.nl/zip/Perskit_MijnBandMetOranje_inclVideo.zip
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5X5Uv5arwuNAGfJLY3q31bHKOmgEfjan&feature=mh_lolz
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbeeldengeluid.pr.co%2F74707-koninklijke-amateurvideo-s-leveren-film-op&text=Koninklijke+amateurvideo%27s+leveren+film+op%3A+%40BeeldenGeluid+presenteert+%23MijnBandMetOranje&via=beeldengeluid&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fbeeldengeluid.pr.co%2F74707-koninklijke-amateurvideo-s-leveren-film-op&p[title]=Koninklijke+amateurvideo%27s+leveren+film+op&p[summary]=Koninklijke+amateurvideo%27s+leveren+film+op%3A+%40BeeldenGeluid+presenteert+%23MijnBandMetOranje
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbeeldengeluid.pr.co%2F74707-koninklijke-amateurvideo-s-leveren-film-op&title=Koninklijke+amateurvideo%27s+leveren+film+op&summary=Koninklijke+amateurvideo%27s+leveren+film+op%3A+%40BeeldenGeluid+presenteert+%23MijnBandMetOranje&source=Nederlands%20Instituut%20voor%20Beeld%20en%20Geluid
https://www.mijnbandmetoranje.nl/over-mijn-band-met-oranje#partners
http://www.supersens.nl/
http://www.bankgiroloterij.nl/
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer van 850.000 uur radio, televisie en film opgeslagen. Het grootste deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief zoveel en zo divers
mogelijk uit te breiden voor de komende generaties en er voor te zorgen dat al het digitale materiaal voor hen
beschikbaar is en blijft.
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