
Vanaf nú: WK verhalen IN Beeld en Geluid
“Geen media, geen WK”: schandalen, oranjelegioen, helden, commentatoren

12 JUNI 2014, HILVERSUM

SAMENVATTING

Weet jij nog hoe het voelde in 2010: Spanje, Robben, een enorme kans en daarna de kater?
Snijdt juist “Duitsland 1974” je nog steeds door de ziel? Of put je hoop uit de wonderschone,
beslissende actie van Bergkamp in 1998 tegen Argentinië? Waarschijnlijk heb je deze
bloedstollende wedstrijden op televisie gezien of op de radio gehoord. Live en herhaling na
herhaling. Want zonder radio en televisie geen WK-gevoel.

In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kan iedereen vanaf vandaag terug in de
geschiedenis van Wereldkampioenschappen. Zodra de bezoekers binnenkomen worden zij
ondergedompeld in de meest bijzondere beelden en radiofragmenten. Voetbalfans kunnen
hun hart ophalen bij speciale radiozuilen die een bijzondere selectie radiofragmenten laten
horen rondom de thema’s: schandalen, Oranjelegioen, helden, commentatoren en “geen
media, geen WK”.

Naast de radiofragmenten vertonen we in de bioscoopzalen sportprogramma’s, films en
documentaires waarin voetbal en alle emoties die daarbij horen centraal staan.
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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. Een groot deel
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daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.
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