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 SAFAR IDe Nieuwe Wildernis is een adembenemend 
natuurspektakel, een film voor het hele ge-
zin. De film gunt je een unieke blik op de 
wondermooie natuur van bij ons. De hoofd-
rolspelers zijn geen acteurs, maar dieren: 
extraverte konikpaarden, oogverblindende 
ijsvogels en een jong vossengezin. Je volgt 
hen door de vier seizoenen terwijl ze aan-
grijpende, vertederende, maar vaak ook 
humoristische momenten beleven. 

In één van ‘s werelds dichtst bevolkte lan-
den heeft zich een natuurgebied ontwik-
keld van internationale allure: de Oost-
vaardersplassen op Flevoland. Hier bepaalt 
de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde 
een aantal filmteams de vossen, ganzen, 
ijsvogels, herten en de grootste kudde 
wilde paarden van Europa. Het resul-
taat is een natuurfilm zoals die nog nooit 
eerder in onze Lage Landen is gemaakt. 
De expressieve konikpaarden werpen hun 
veulens tussen de kalveren van de majestu-
euze edelherten en heckrunderen.

Een overvloed aan nieuw leven probeert 
met spectaculaire gevechten nieuwe ter-
ritoria te veroveren. Het is een plek die 
in de lente en zomer een paradijs vormt, 
maar in de winter een grimmig landschap. 
Er is minder voedsel waardoor de bewoners 
van de graslanden en moerassen keuzes 
moeten maken die van levensbelang zijn. 
De ‘circle of life’ of ‘kringloop van het le-
ven’ wordt schitterend in beeld gebracht. 

Natuurpunt Aartselaar presenteert:

De Nieuwe Wildernis
Natuur van bij ons, zoals u ze nooit eerder zag

Cultureel Centrum Aartselaar
della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar 
tel. 03 877 28 75

Inkom: voorverkoop: 5 euro 
 aan kassa: 6 euro

Reserveren bij het Cultureel Centrum tijdens de 
kantooruren (gesloten van 14 juli tot 17 augustus)

www.denieuwewildernis.be

Vrijdag 14 november 2014, 20 uur


