in actie

doe mee en win een dvd (mét ondertiteling!)

Ondertiteling op DVD’s,
wat vindt u ervan?

S

OAP!, het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle
Programma’s!, timmert al jaren aan de weg voor betere ondertiteling op de televisie. Maar ook aan meer
ondertiteling op Nederlandstalige DVD’s besteedt SOAP! de
nodige aandacht. Met enig succes, getuige de gestaag groeiende hoeveelheid ondertitelde DVD’s zoals ‘Oorlogswinter’,
de DVD-box ‘De Oorlog’, ‘Leef!’ en complete seizoenen van
tv-series als ‘Baantjer’ en ‘Shouf Shouf de Serie’. En binnenkort komen daar de kakelverse films ‘Terug naar de kust’ en
‘Komt een vrouw bij de dokter’ bij.
De organisaties binnen SOAP!, waaronder natuurlijk de
NVVS, zijn heel benieuwd naar wat u eigenlijk vindt van
ondertiteling op DVD’s. Vindt u dat belangrijk? Voor uzelf,
of voor anderen? Koopt u een film op DVD alleen als er ook
Nederlandstalige ondertitels op staan? Of kan het u niet zo
heel veel schelen en wilt u gewoon snel die nieuwe DVD in
huis hebben? Wat vindt u? Laat uw stem horen, vul bijgaande enquête in (of surf naar www.ondertiteling.nu voor een
digitale versie) en misschien wint u wel één van de gratis
DVD’s van de film ‘Terug naar de kust’, met Linda de Mol en met ondertiteling.

DVD-serie De Oorlog Nederlands ondertiteld
De Volkskrant biedt in haar webwinkel
de immens populaire televisieserie
‘De Oorlog’ aan als DVD-pakket
(5 DVD’s). Een van de leden van de
NVVS ging op zoek en zowaar: de
DVD’s blijken voorzien te zijn van
Nederlandstalige ondertiteling. Hulde,
en dat schreef ons lid ook in de recen
siemogelijkheid op de website. Het DVD-pakket kost
¤ 29,95 plus ¤ 1,95 verzendkosten en kan besteld worden
op http://webwinkel.volkskrant.nl/dvd. Levering binnen
3 werkdagen.

Doe mee en win ‘Terug naar de Kust’
De DVD ‘Terug naar de Kust’
ligt vanaf half februari in de
videotheken en vanaf 10 maart
in de winkels. Onder de deelne
mers aan de enquête worden 5
exemplaren van deze prachtige
en bloedstollende film verloot –
mét ondertiteling!. ‘Terug naar
de Kust’ is de verfilming van
de mega-bestseller van Saskia
Noort, met in de hoofdrollen
Linda de Mol, Ariane Schluter en Daan Schuurmans. Het
is het verhaal over een alleenstaande vrouw die door een
onbekende met de dood bedreigd wordt. Ze vlucht naar
haar voormalige ouderlijk huis waar traumatische jeugd
herinneringen opborrelen. Ondertussen komt haar bela
ger steeds dichterbij…

Ondertitels in de maak voor
‘Komt een vrouw bij de dokter’
Ook voor de nieuwste kaskraker
‘Komt een vrouw bij de dokter’,
naar het boek van Kluun, is de
ondertiteling in de maak. De
DVD mét ondertitels wordt in
de loop van het voorjaar ver
wacht. De film vertelt het ver
haal van Stijn, wiens leven voor
de wind gaat, totdat zijn vrouw
Carmen te horen krijgt dat ze
borstkanker heeft. Carmen en
Stijn komen terecht in een maalstroom van ziekenhuizen,
chemokuren en bestraling. En dan wordt Stijn verliefd op
Roos. Zijn leven wordt een chaos die hem dwingt tot de
keuze van zijn leven…

U kunt de ondertitelde DVD’s Terug naar de kust en Komt een vrouw
bij de dokter bestellen/reserveren via www.ondertiteling.nu.
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