
 

 

Persbericht 

 
Bijzondere timelapse film over Rotterdam met de Euromast in de hoofdrol.  
Een ode en cadeau aan de jarige Euromast in première gegaan tijdens het 

Architectuur Film Festival Rotterdam. 
 

 

Rotterdam 10 oktober 2020:  Around & Around Rotterdam is een bijzondere timelapse film die gaat over 

Rotterdam, met de Euromast in de hoofdrol. Deze film is zo uniek dat hij vandaag  in première is gegaan 

tijdens het Architectuur Filmfestival Rotterdam  in LantarenVenster. Voor iedereen die houdt van niet 

alledaagse content, is dit een echte must-see! 

  

 

DE FILM; AROUND & AROUND ROTTERDAM 

 

Around & Around Rotterdam is een korte timelapse film over Rotterdam met in de hoofdrol het meest 

bekende icoon van de stad; de Euromast. De markante toren is vanuit alle hoeken van de stad te zien. 

Of je nu flaneert langs de Maasboulevard, op kantoor/ in de haven aan het werk bent of op het terras 

zit; de Euromast is er altijd bij. En dat is ook precies het thema van dit 3 minuten durende stadsgezicht.  

 

Koen Samson is de maker van deze film. Na het succes van Four Seasons in Rotterdam is hij 2 jaar 

geleden begonnen met dit timelapse-project  dat gaat over zijn geliefde stad. Het resultaat is een 

prachtige film die  menig Rotterdammer kippenvel zal bezorgen. 

 

CADEAU AAN DE EUROMAST 

 

De Euromast en de Euroscoop zijn jarig! Zestig jaar geleden werd het iconische gebouw geopend en 

tien jaar later werd de Euroscoop in gebruik genomen. Deze heugelijke feiten heeft Koen Samson doen 

besluiten om zijn film cadeau te doen aan de jarige Euromast. 

 

Nadat de film op 10 oktober, tijdens het Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR), officieel in 

première is gegaan in bioscoop LatarenVenster, heeft Samson zijn film op symbolische wijze 

overhandigd aan Euromast Directeur Souad El Hamdaoui. De film is vanaf nu voor iedereen online te 

zien via deze link! 

 

 

 

Noot voor redactie 
 

 

Contactgegevens Euromast 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling marketing & communicatie. Bij voorkeur mailen naar 

marketing@euromast.nl. Wij zorgen ervoor dat u spoedig een reactie ontvangt. 

 

Over Koen Samson | Het Videobureau 

Koen Samson heeft inmiddels naam gemaakt als Rotterdams timelapse specialist. 

Na een studie aan de Rotterdamse kunstacademie is Koen Samson als professional werkzaam in de 

wereld van (online) video. Daarbij heeft hij zich toegelegd op ‘Video met een grafsch randje’ en 

heeft hij zich 'de kunst van timelapse' eigen gemaakt. Samen met een team van freelancers werkt hij 

onder de naam Het Videobureau aan bedrijfsfilms, promovideo's en animaties voor bedrijfsleven, 

onderwijsorganisaties en kunst- & cultuurinstellingen. Daarnaast wordt de expertise van Samson vaak 

ingezet door collega videoproducenten, communicatiebureaus en reclamemakers. 

 

http://videobureau.nl/portfolio_page/timelapse-rotterdam/
https://vimeo.com/466490733
mailto:marketing@euromast.nl

