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DJ Sam Feldt maakt openingstrack voor
Remastered.
Gisteren is bekend gemaakt dat DJ Sam Feldt de openingstrack heeft gemaakt

voor Remastered. Op zijn social kanalen deelde hij een video waarin hij dit

wereldkundig maakte. Remastered is de nieuwe digitale audiovisuele Experience

onder de Erasmusburg in Rotterdam die vrijdag 30 juli opent voor publiek. DJ

Sam Feldt over zijn speciaal voor Remastered gemaakte track: “Ik koos voor de

opening met Jeroen Bosch omdat ik zijn werk wilde omvormen tot een

toverwereld.”

⏲

https://senf.pr.co/
https://youtu.be/aFQsuikAAjw


In Remastered zijn de Oude Hollandse Meesters zoals Van Gogh, Vermeer, Bosch & Rembrandt

digitaal bewerkt door de Nieuwe Hollandse Meesters zoals DJ Sam Feldt en de beste

Nederlandse digitale studio’s waaronder Woodwork, Y=f(X) lab, YiPP en Studio Smack. Met de

Oude Hollandse Meesters is een nieuwe digitale wereld gecreëerd, waarin je vol verwondering

kunt staan, zitten, lopen en dansen.

 

"Wij geloven dat deze nieuwe vorm van entertainment de komende jaren zal groeien in aantal

en grootte", zegt Robin Groenveld, een van de oprichters van Remastered. “Met Remastered

hebben we geprobeerd om een expositie en een evenement te mixen.” Marvin Koppejan,

Creative Director van Woodwork: "We hebben een technologie bedacht die nog niet bestond.

En uitgevonden hoe het werkt in zo'n grote ruimte. Het moest niet alleen technisch

uitzonderlijk zijn, maar het moest ook uitzonderlijk mooi zijn om te ervaren.”

 

Deze unieke 60 minuten durende Experience omvat o.m. een watervaldeur, het laten vliegen

van je eigen UFO op een gigantisch LED-scherm, interactie met scholen vissen en het varen

over de wolken.

 

Remastered opent vrijdag 30 juli a.s. haar deuren voor het publiek.

Tickets zijn inmiddels online verkrijgbaar via www.remastered.nl

Remastered / See / Hear / Feel / Experience

https://remastered.nl/


Voor meer informatie, persplaatsen, beeldmateriaal, programmering en/of interviewverzoeken

kunt u contact opnemen met:

Henriëtte van Eckeveld

pr@remastered.nl

Klik hier voor de complete mediakit.
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij
verzorgen niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld.
Theaterproducties moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor
dat er ieder seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij
maken ons hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf
Theaterpartners heeft hart voor theater!

Senf Theaterpartners
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