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17 januari 2023 

VR-OPERA ‘EURYDICE, EEN AFDALING IN ONEINDIGHEID’ VAN 
CELINE DAEMEN NEEMT JE MEE NAAR DE 
ONDERWERELD 

17 januari 2023 

 
Celine Daemen, NL (2022), Eurydice, een afdaling in oneindigheid. 
 
Eurydice, een afdaling in oneindigheid’ is een prijswinnende 
Virtual Reality Opera, geïnspireerd op de mythe van Orpheus en 
Eurydice. De VR-productie van Celine Daemen is twee weken 
lang te ervaren in Eye Filmmuseum. Bij de VR programmeert 
Eye een filmprogramma en een avond met de makers.‘Eurydice, 
een afdaling in oneindigheid’,  
 
Het verhaal van de Griekse halfgod Orpheus en zijn gestorven 
geliefde, de nimf Eurydice die in de onderwereld verkeert, heeft 
kunstenaars altijd geboeid. Ook Celine Daemen is gegrepen door de 
mythe van Orpheus die zijn geliefde naar de bovenwereld wil voeren, 
op voorwaarde dat hij nooit achterom zal kijken.  ‘Eurydice, een 
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afdaling in oneindigheid’ van de Nederlandse Celine Daemen won de 
prestigieuze Rêflet d’Or van het Geneva International Film Festival 
(Beste immersieve productie) en de Zilveren Yusr (Virtual Reality) 
van het Red Sea International Filmfestival. De VR-productie is twee 
weken lang te ervaren in Eye Filmmuseum. 
 
Programma 
 
Eurydice, een afdaling in oneindigheid 
Celine Daemen (regie) - Aron Fels (VR-regie) - Kate Moore 
(compositie) - Sterre Konijn (zang) -  NL 25’ 
Een hypnotiserende en individuele VR-reis, waarin tijd vervaagt en 
de wetten van ruimte komen te vervallen. Daemen bewerkt de 
aloude mythe door het vertelperspectief te verleggen naar Eurydice. 
Haar hypnotiserende gezang trekt je steeds dieper in het labyrint van 
gangen, ruïnes en balustrades, waarachter zich duizelingwekkende 
dieptes en vergezichten openen. 
24 februari - 5 maart Room at the Top 
  
Special: Eurydice & Orphée 
Avond over de mythe van Orpheus en Eurydice als de verbeelding 
prikkelende vertelling, met makers en gasten. Celine Daemen (regie) 
en Aron Fels (VR-regie) vertellen over het werkproces en hun 
inspiratiebronnen; Sterre Konijn zingt het eerste deel van de voor de 
VR geschreven muziek (componist: Kate Moore; libretto: Charlotte 
van den Broeck) gevolgd door Orphée, Jean Cocteau’s magische, 
bezwerende ode aan de verbeeldingskracht. 
dinsdag 28 februari, 20.30 - 23.00 
 
 
 
Filmprogramma 
 
Orfeu negro Marcel Camus FR IT BR 1958 107’ 
Fantastische, tragische en zwarte vertaling van de Orpheus-tragedie 
door Marcel Camus, met muziek van Antônio Carlos Jobim. Winnaar 
Gouden Palm in Cannes (1959) en Oscar voor beste niet-
Engelstalige film. 
vrijdag 24 februari 19.15 + donderdag 2 maart 17.00 
  
Orphée Jean Cocteau FR 1950 112’ 
Een dichter daalt af in de onderwereld om zijn gestorven geliefde te 
vinden, een mysterieuze prinses-die-De Dood-is begeleidt hem. Jean 
Cocteau’s bewerking van de Orpheus-mythe geldt nog steeds als 
onbetwist meesterwerk van de avant-gardecinema. 
zaterdag 25 februari 16.30 + vrijdag 3 maart 19.15 
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Orfeo Claude Goretta FR IT CAN CH 1985 92’ 
Spectaculaire verfilming van Monteverdi’s opera, naar de mythe over 
het huwelijk van een halfgod met een nimf. 
zondag 26 februari 19.00 + woensdag 1 maart 19.15 
 
Over de makers 
 
Celine Daemen (1995) is een regisseur die een passie voor opera 
verbindt met een uitgesproken liefde voor Virtual Reality. Na haar 
opleiding aan de Toneelacademie Maastricht (2018) maakte ze 
verschillende producties waarin onderdompeling (immersie) in zowel 
muziek als in een virtuele omgeving de rode draad vormt. Ze ziet 
zichzelf als een maker van ‘transdisciplinair werk,’ waarbij de 
gecombineerde disciplines tot een nieuw medium leiden. 
  
Aron Fels (1992) is in 2017 afgestudeerd aan de filmacademie in 
Immersive Media and Visual Effects. Sindsdien was hij werkzaam als 
vormgever van talrijke VR-projecten, waaronder een aantal eerdere 
samenwerkingen met Celine Daemen. In 2021 ontving het VR-
project ‘IVFX,’ waaraan hij werkte met regisseur Victorine van 
Alphen, een Gouden Kalf in de categorie Digitale Cultuur van het 
Nederlands Film Festival.  
  
Sterre Konijn (1987) heeft een veelzijdige en avontuurlijke 
concertpraktijk opgebouwd, waarin de liefde voor taal, theater en 
muziek doorklinkt. Ze zingt van tango tot klassieke avant-garde en 
van Bulgaarse volksmuziek tot jazz. Konijn speelt in 
muziektheaterproducties en speelt daarnaast viool, duduk en 
theremin. Ze won het Concours de la Chanson Alliance Française en 
trad op in concertzalen als het Concertgebouw, Carré en Paradiso, 
maar ook op een mesthoop op Terschelling en in de lucht boven 
Florence. Haar debuutalbum 'een' uit 2021 werd lovend ontvangen. 
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Rachel Voorbij, Publiciteit en PR manager. 
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