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THE BRITDOC FOUNDATION and GREEN LIONS FILMS present in association with THE BRITISH FILM INSTITUTE a GREEN LIONS production ‘PROJECT WILD THING’ a film by DAVID BOND
and ASHLEY JONES edited by JESSE DIXON and ALAN MACKAY camera ANNEMARIE LEAN-VERCOE, AMY ROSE, GAVIN NORTHOVER assistant producer LORRAIN O’DONNOVAN
and AMY ROSE executive producer SANDRA WHIPHAM executive producer JAMES DU CANN produced by AHSLEY JONES directed by DAVID BON
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PROJECT WILD THING
Een ﬁlm van David Bond
Documentaire • VK • 2013 • 1u23 • D: Engels • OT: Nederlands
Producent: Ashley Jones/Green Lions • Scenario: David Bond, Ashley Jones

Kent u ze ook, die kinderen die hele dagen aan
het scherm gekluisterd zitten? De televisie, mobieltjes, iPads en computers; schermen zijn overal vandaag de dag en ze oefenen een magische
aantrekkingskracht uit. Regisseur David Bond
maakt zich er zorgen over. Ook zijn kinderen
zijn schermverslaafd en spelen niet meer buiten.

“It’s not the kids that don’t want
to put their hands in the mud or jump
in the pond or pick up the worm,
or even eat the worm, you know?
It’s the adults that have said no.”
Chris Packham, bioloog
Een hele generatie kinderen vervreemdt langzaam aan van de natuur. In een welgemikte poging kinderen terug de natuur te leren kennen,
start Bond een heuse promocampagne op. Hij
benoemt hij zichzelf tot marketeer van de natuur. Hij ontwerp een logo en zet, samen met heel
wat partnerverenigingen, een grote campagne
op waarmee hij de natuur wil ‘verkopen’ aan
kinderen en jonge gezinnen. Project Wild Thing

is geboren en vindt navolging in landen over de
hele wereld. Vanaf nu ook in ons land!

DVD
WWW.DALTONSHOP.BE

Project Wild Thing was meer dan een documentaire. Vooral in de UK werden er heel wat initiatieven over of rond de film op poten gezet. De
film werd óf wordt wereldwijd vertoond, maar
had ook naast het grote en kleine scherm heel
wat navolging. De website verbonden aan deze
documentaire bereikte duizenden bezoekers
(www.projectwildthing.com).

Vanaf 31 maart is de DVD te koop
in België en Nederland in alle
DVD-handels. Maar u kan uw
exemplaar ook aankopen via de
webshop van Dalton Distribution.
Maak gebruik van de kortingscode
PWT2015KC en betaal €12 ipv €15!

Ook heel wat mensen engageerde zich offline en
zetten de dialoog die ontstond in de navolging
van deze documentaire verder. Meer dan acht
miljoen mensen engageerde zich in ‘The Wild
Network’ en zetten op die manier organisaties,
bedrijven en individuen aan om ouders en hun
kinderen de natuur in te krijgen.

Dalton Distribution is een filmdistributiewerking gespecialiseerd
in documentaires, korfilms en kortﬁlmcompilaties voor volwassenen en
kinderen. Meer informatie over Project
Wild Thing én de volledige catalogus
van Dalton Distribution kan u vinden
op www.daltondistribution.be.

ORGANISEER EEN VERTONING
Project Wild Thing kan ook vertoond worden
in jouw CC, verenigingslokaal, school, bedrijf
of organisatie! Meer informatie via
info@daltondistribution.be

Dalton Distribution - Fonk vzw
Zwartzustersstraat 14
3000 Leuven, België
+32 (0)16 679 240
info@daltondistribution.be

