PERSBERICHT
Etten-Leur, 11 november2013

Uniek werelderfgoed in Nederland:

“Hollandse Wereldwonderen”
Vanaf 21 november op DVD
Wil je de geschiedenis van de mensheid kennen, dan is het behoud van haar erfenis noodzakelijk.
Uit die gedachte is de Werelderfgoedlijst van de UNESCO ontstaan. Nederland heeft negen door
UNESCO erkende Werelderfgoederen. Deze zijn uniek in de wereld. Ze vertellen op bijzondere
wijze het verhaal van Nederland.

De 3-DVD Box Hollandse Wereldwonderen verschijnt op 21 november 2013.

UNESCO
Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar en uniek is en van "uitzonderlijke
universele betekenis" is voor de wereldgemeenschap. Ontdek wat de negen door UNESCO erkende
Nederlandse werelderfgoederen zo uniek maken in de wereld en hoe zij het verhaal van Nederland
en de Nederlanders vertellen.
Nederlands Werelderfgoed in beeld
In de uitgebreide documentaire van de NTR, die als 3 dvd box verschijnt, komen alle acht
Nederlandse ‘wereldwonderen’ ruimschoots aan bod. Wat zijn de voor- en nadelen van deze status
en wat brengt de toekomst voor onze werelderfgoederen? De molens van Kinderdijk, Het
Woudagemaal in Lemmer, Schokland, De stelling van Amsterdam, De Beemster, Het Rietveld
Schroderhuis, De Waddenzee, de Amsterdamse Grachtengordel en de binnenstad van Willemstad
Curacao.
Laat u verrassen door onze eigen historie!

-Einde bericht-

**NOOT voor de REDACTIE.** Niet bestemd voor publicatie.
Release : 21 november 2013 - Inhoud : 3 DVD’s – Speelduur ca. 210min – Dolby Digital 5.1.
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:
TDM Entertainment
Debby van ’t Voort / Marco Peeters
pr@tdmentertainment.com
tel: 076-5264632 / 06-2823875
TDM richt zich vooral op documentaires in diverse genres. Hoofdactiviteit is de exploitatie van de door
haar aangekochte rechten. Maandelijks worden er nieuwe titels op DVD en Blu-Ray uitgebracht. TDM
werkt samen met gerenommeerde partijen zoals BBC, SKY, en ZDF. Sinds een aantal jaren is er een
exclusieve samenwerking met Discovery Channel. De mooiste Discovery Channel-titels worden door
TDM in de Benelux op DVD/Blu-Ray met groot succes op de markt gebracht. Bekende titels zoals
Ultimate Survival, Deadliest Catch, Stephen Hawkings Universe en Through the Wormhole with
Morgan Freeman zijn inmiddels verschenen. In Nederland werkt TDM heel nauw samen met partijen
zoals de AVRO, KRO en Beeld en Geluid. Met hen worden grote, aan Nederland gerelateerde DVDprojecten ontwikkeld.
TDM staat bekend om haar mooie en opvallende artwork en speciale verpakkingen. Hiervoor wordt
samengewerkt met grafisch bureau Visueel dat ook in Etten-Leur is gevestigd. Dit jonge bureau wordt
gezien als de specialist in de mediawereld en werkt inmiddels voor vele gerenommeerde partijen.

