Amsterdam, 17 juni 2017

------------ PERSBERICHT -----------Helikopter vliegt laag boven Amsterdam voor de nieuwe attractie THIS IS HOLLAND.
Van vrijdag 16 juni 2017 tot en met maandag 19 juni vinden de laatste filmopnamen plaats door EMS
FILMS voor de nieuwe attractie THIS IS HOLLAND – Nederland in Vogelvlucht. Het betreft hier de
laatste film opnamen, na ruim een jaar filmen met behulp van een helikopter die uitgerust is met een
speciale camera die zeer laag boven Nederland vliegt. Er wordt onder andere gefilmd boven
Amsterdam, IJsselmeer, de Zaanse Schans en de Nederlandse kust.
THIS IS HOLLAND: Nederland in Vogelvlucht
Vanuit hartje Amsterdam presenteert THIS IS HOLLAND een unieke vliegervaring die je Nederland
niet alleen laat zien, maar ook echt laat beleven. Adembenemende filmbeelden bieden je een
spectaculair perspectief vanuit de lucht en nieuwe inzichten in hoe Nederland is ontstaan. Door
middel van verrassende special effects en een enorm bolvormig scherm, voelt het alsof je rakelings
over de must-sees van de Lage Landen vliegt.
Wat kun je verwachten?
Je ontdekt in vogelvlucht hoe Nederland tot stand is gekomen. Hoe het gemaakt is door een volk dat
zich door al dat water nooit heeft laten afschrikken. Met terpen, dijken, polders en windmolens
wisten ze land te winnen van de zee. Zo schiepen zij dit bijzondere land onder zeeniveau.
Het hoogtepunt van THIS IS HOLLAND is The Flight Experience, waarbij het echt lijkt alsof je vliegt. Je
wordt meegenomen in een adembenemende reis langs vele mooie plekken van ons land. Met
aanvullende effecten als wind, mist en geuren, lijkt het echt alsof je door de lucht zweeft, dijken
overstijgt en stormen trotseert.
THIS IS HOLLAND opent in september 2017 de deuren.

------------ EINDE BERICHT -----------Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joost van Berkel, commercieel directeur.
Tel +31(0)20 2617 425, email: joost@thisisholland.com
Beeldmateriaal is op aanvraag verkrijgbaar.
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