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Première 3D animatiefilm Big Buck Bunny

- open film met vrije software gemaakt - donderdag 10 april Amsterdam
Het Amsterdamse Blender Institute heeft vandaag de premiere aangekondig van de korte 3D animatiefilm ‘Big
Buck Bunny’. Na een productie periode van meer dan een half jaar zal de film in premiere gaan op donderdag 10
april, in de hippe nieuwe Amsterdamse bioscoop Studio K. Het event wordt mede mogelijk gemaakt door de
Creative Commons Nederlands.
“De belangrijkste doelstelling van dit project was om de ontwikkeling van vrije software op het gebied van
computer graphics te stimuleren”, aldus producer en directeur Ton Roosendaal. “We zijn er erg trots op dat het
resultaat en zowel artistiek als technisch de kwaliteit van de grote Amerikaanse studios evenaart”.
De film onderscheidt zich met name door het open karakter. Niet alleen is uitsluitend vrije software gebruikt –
programma’s waarvan de bouwstenen vrij gepubliceerd zijn – maar ook de film zelf, inclusief al het materiaal uit de
animatiestudio, komt vrij beschikbaar voor iedereen om van te genieten, van te leren of te hergebruiken.
Dit open concept is waar de internationale Creative Commons organisatie zich voor sterk maakt. De Creative
Commons licentie wordt nu vooral gebruikt door individuele artiesten of muzikanten op internet, maar ook in
toenemende mate voor video, film of animatie projecten.
Het Blender Institute in Amsterdam, een spin-off van de open source organisatie Blender Foundation, is een van
de eerste ondernemingen wereldwijd die zich professioneel en commercieel richt op het vervaardigen van “open
content”. Momenteel werken er 14 mensen in voltijd, deels aan de afronding van Big Buck Bunny, deels aan een
open game gebaseerd op de karakters uit de film.
‘Big Buck Bunny’ een komedie over een goedgemutst konijn dat lastig gevallen en gepest wordt door drie
knaagdieren. Uiteraard laat Big Buck het hier niet bij zitten en neemt op komische wijze wraak. De film wordt
verteld met hedendaagse technieken in de typische jaren vijftig cartoon traditie.
Het Blender Institute heeft talenten uit de hele wereld bij elkaar gebracht. In de studio werkten de afgelopen zes
maanden mensen uit de VS, Denemarken, Italië, Duitsland, België, Nederland en Australië. De muziek is
gecomponeerd door Jan Morgenstern, die ook de muziek voor de vorige Blender productie Elephants Dream
componeerde, Daarnaast heeft het team veel steun gekregen uit de wereldwijde 3D open source software
gemeenschap.
De film wordt uitgebracht op 35mm film formaat, op HD en als DVD. Kort na de DVD lancering begin mei zal de
film voor een iedereen vrij berschikbaar worden via internet.
Project team:
Script en regie: Sacha Goedegebure (Nederland)
Art direction: Andreas Goralczyk (Duitsland)
Lead Artist: Enrico Valenza (Italië),
Animatie: Nathan Vegdahl (USA), William Reynish (Denemarken)
Technical directors: Brecht van Lommel (België) en Campbell Barton (Australië)
Muziek: Jan Morgenstern (Duitsland)
Productie: Ton Roosendaal (Nederland)
Big Buck Bunny: http://www.bigbuckbunny.org/
Blender: http://blender.org
Blender Institute: http://blenderinstitute.nl
Creative Commons: http://creativecommons.org
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