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‘Just Imagine’: stel je voor dat je nu al in de
nieuwe Jaguar F-TYPE kunt rijden – dankzij
BAFTA-winnende regisseur William Bartlett
Beesd, 2 maart 2020 – Samen met de meermaals onderscheiden regisseur

William Bartlett – onder meer met de BAFTA Award van de British Academy of

Film and Television Arts – heeft Jaguar een collectie van zes films gemaakt met de

New F-TYPE in de hoofdrol.

 

Bartlett won een BAFTA Award voor zijn regie van de film SS-GB en maakte de title sequences

– de beginscenes met de titels – voor de James Bond-films Goldeneye, Tomorrow never dies en

Spectre.

 

⏲
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De ‘Just Imagine’-films gebruiken innovatieve storytelling-technieken en combineren live

action met door de computer gegenereerde beelden (CGI). Op die manier wekken de beelden bij

de kijker de illusie dat hij in een nieuwe Jaguar F-TYPE zit en rijdt.

 

Bekijk hieronder de verschillende films:

F-TYPE Exterior Design: https://youtu.be/bt9eGKaKFw4

F-TYPE Horses: https://youtu.be/OakRypyAFbo

F-TYPE Hot Wheels: https://youtu.be/K3uJ1wFqA8k

F-TYPE Interior Design: https://youtu.be/rr7hQEJ1heY

F-TYPE Personalisation: https://youtu.be/5C2tRD_WK3s

F-TYPE Ski Jump: https://youtu.be/IBQKWCfJtcU

 

Uiteenlopende scenario’s voor alle eigenschappen

De films verschijnen zodra de New Jaguar F-Type in de showroom staat. Ze zijn het resultaat

van de nauwe samenwerking van Jaguar met reclamebureau Spark44 en filmstudio Framestore

Pictures. Regisseur William Bartlett plaatste de New Jaguar F-TYPE in uiteenlopende

scenario’s om alle eigenschappen van de auto optimaal te belichten. De New F-TYPE P300

Convertible racet met galopperende paarden, de P575 R-versie springt van een skischans om

zijn kracht te tonen en demonstreert zijn wegligging op een door Hot Wheels geïnspireerde

baan. Ook staat de New F-TYPE in het middelpunt van de belangstelling als een fotograaf foto’s

maakt en krimpt de auto tot de grootte van het stiksel in de bekleding om het prachtige nieuwe

interieur te laten zien.

 

Andy Hunt Cooke, Jaguar Global Communications Senior Manager, zegt: “The new

Jaguar F-TYPE was designed to inspire extraordinary journeys. By using the latest

innovative film techniques we have taken the driver to a hyper-real world, so they can

imagine the thrill of experiencing it and the pride they would feel as an owner of such beauty,

craftsmanship and sporting dynamism. Our partners Spark44 and Framestore both fully

embraced our philosophy of fearless creativity driving progress – the spirit that makes

Jaguar unique in the automotive world.”
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William Bartlett, Executive Creative Director, Framestore, zegt: “As an iconic British

brand there are few car makers that capture the imagination in quite the same way as

Jaguar. The combination of the technical and aesthetic challenge, mixing live action and CGI

was right up my street and the sort of job that always gets me excited. And of course, since a

large part of our responsibility is to make beautiful images it certainly helps when at the

centre of every frame is Jaguar’s new F-TYPE.”

 

Jaguar design-DNA

De New Jaguar F-TYPE in de films ziet er mooier uit dan ooit te voren en belichaamt Jaguars

design-DNA in zijn puurste vorm. De tweezits sportauto biedt een perfecte balans van

prestaties en rijplezier, met een nog gespierder, zelfbewust design en een interieur waarin rijke,

luxueuze materialen en prachtige details de toon zetten.

 

Nieuwe V8-motor

Het aanbod krachtige, responsieve motoren met vier, zes en acht cilinders omvat ook een

nieuwe 330 kW (450 pk) sterke V8. De motoren zijn alle gekoppeld aan een Quickshift

achttrapstransmissie, die ook volledig handmatig te bedienen zijn via de SportShift-

versnellingshendel en de aan het stuur gemonteerde schakelpeddels.

 

Nieuw infotainment, beter geluid

De New Jaguar F-TYPE biedt nu ook meer op de bestuurder gerichte technologie, waaronder

een configureerbaar 12,3-inch TFT instrumentencluster van hoge resolutie, een Touch Pro-

infotainmentsysteem met standaard Apple CarPlay en Android Auto en software-updates over-

the-air, zodat updates uitgevoerd kunnen worden zonder dat de klant de dealer hoeft te

bezoeken. Twee superieure Meridian-geluidssystemen bieden bovendien een nog betere

geluidsweergave.

 

178 onderscheidingen



Tot op heden heeft de Jaguar F-TYPE al 178 onderscheidingen in de wacht gesleept, waaronder

de titel World Car Design of the Year. Het uitgebreide motorengamma varieert van de 221 kW

(300 pk) sterke viercilinder tot de 432 kW (575 pk) sterke vierwielaangedreven V8 R. Behalve

uit twaalf standaardkleuren heeft de koper ook keuze uit zestien exclusieve kleuren uit het SVO

Premium kleurenpalet, zorgvuldig geselecteerd door de afdeling Special Vehicle Operations.

Jaguar maakt al meer dan 71 jaar sportauto’s. De eerste was de XK120, die werd onthuld op de

Earls Court Motor Show in Londen in 1948. Destijds was de fraaie roadster met een topsnelheid

van ruim 193 km/uur de snelste productieauto ter wereld.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
T. 0345 68 88 42  
M. 06 51 4224 70  
E. avantroo@jaguarlandrover.com

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jlrnederland
https://jlrnederland.pr.co/documents/41720
https://jlrnederland.pr.co/documents/41721
mailto:avantroo@jaguarlandrover.com
https://jlrnederland.pr.co/


Jaguar Land Rover Nederland

https://jlrnederland.pr.co/

