Persbericht stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL)
Voorpremière film SAMSARA op 15 december in Lumière Cinema Maastricht
Maastricht, 3 december 2013
Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) en Lumière Cinema Maastricht presenteren op zondag
15 december om 15u10 de voorpremière van de visuele spektakelfilm ‘Samsara’.
Voorafgaand aan deze bijzondere documentaire wordt om 14u30 een gratis meditatie
inleiding verzorgd. Deze meditatie is geschikt voor zowel beginnelingen alsook voor
gevorderden. TBL en Lumière organiseerden tot vorig jaar een gezamenlijk Boeddhistisch
filmfestival. Vanaf dit jaar krijgt de samenwerking een nieuwe vorm. De festivalformule
wordt losgelaten en vervangen door een reeks van losse filmvoorstellingen, waarbij het
culturele leven en de rijkdom van het spirituele patrimonium van het boeddhisme centraal
staat.
Samsara (VS, 2011. Regie: Ron Fricke. 102 minuten) is een Sanskriet woord dat “het eeuwig
bewegende wiel van het leven” betekent. Dit beeld vormt het uitgangspunt voor een film
waarin op zoek wordt gegaan naar de ongrijpbare stroom van onderlinge afhankelijkheid die
door het leven loopt. Opgezet als een geleide meditatie over de cyclus van geboorte, dood
en wedergeboorte, is Samsara een audiovisueel gedicht. Gefilmd over een periode van vijf
jaar in vijfentwintig landen op 5 continenten en briljant geschoten op 70 mm film,
transporteert Samsara ons naar diverse heilige gronden, rampgebieden, industriële
complexen en wonderen der natuur. Door dialoog en beschrijvende tekst weg te laten, gooit
Samsara het beeld wat we van een traditionele documentaire hebben overhoop en moedigt
daarmee onze eigen interpretaties aan.
Kijk voor meer informatie op www.tibetaans-boeddhisme.eu
-----------------------------------------------------------------einde persbericht----------------------------------------------------------Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een
warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten in Nederlands
Limburg een entree bieden tot de boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder tot het instituut
Yeunten Ling, België.
Voor meer informatie, beeldmateriaal en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met:
Ellen van der Velden, 06-205 18 427 of 043 - 361 15 70, pers@tibetaans-boeddhisme.eu
TBL op facebook: http://www.facebook.com/Tibetaans.Boeddhisme
TBL op twitter: http://www.twitter.com/TBLimburg

