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Amsterdam, 4 juni 2021 
 

Previously Unreleased 
Bijzondere selectie films van de internationale 
filmfestivals deze zomer te zien in Eye Filmmuseum 
 

 
 
Ze waren wel te zien op prominente festivals in binnen- en buitenland, maar 
bereikten niet de Nederlandse bioscopen. Ten onrechte, meent Eye, dat ook 
dit jaar een bijzondere selectie films van de internationale festivals naar 
Nederland haalt. Onder de tien titels bevinden zich een nooit in Nederland 
uitgebrachte film van Hou Hsiao-hsien en werk van nieuwkomers als Fernanda 
Valadez en Anna Kerrigan.   
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Wat hebben de nieuwste film van Tsai Ming-liang, een eerdere film van Hou Hsia-
hsien en het met prijzen overladen debuut van de Mexicaanse Fernanda Valadez met 
elkaar te maken? Voor geen van deze films leek reguliere uitbreng in Nederland 
haalbaar. Nu zijn ze te zien in Previously Unreleased; ze worden ten minste een week 
lang dagelijks vertoond in Amsterdam (Eye, FilmHallen) en zijn vanaf deze zomer 
ook te zien in de landelijke theaters.  
Previously Unreleased 2021 gaat donderdag 17 juni van start in FilmHallen 
(Parisienzaal) met de eerste voorstelling van First Cow, Kelly Reichardts 
intrigerende correctie op de clichés van het Wilde Westen. 
 
Programma 
Zie voor de actuele programmaplanning de website. 
 
Interessegebied 
De titels zijn geselecteerd uit het aanbod van de grote internationale festivals. De 
films passen in het vertonings- en collectiebeleid van Eye, waarin veel aandacht is 
voor opkomende jonge makers uit alle werelddelen, nieuw werk van gerenommeerde 
filmauteurs en nieuwe en soms ‘vergeten’ vrouwelijke makers. Previously 
Unreleased richt zich op wereldwijde ontwikkelingen en brengt ieder jaar ten minste 
een film uit Zuid-Amerika, Oost-Europa en de Aziatische landen in de theaters. 
 
Online inleiding 
De films gaan om en om in première in Eye en FilmHallen; iedere eerste 
Amsterdamse vertoning wordt (online) ingeleid door een medewerker van de 
Filmkrant. 
 
Vanaf  17 juni zijn de tien Previously Unreleased-titels beschikbaar voor vertoning in 
de landelijke filmtheaters; ze worden aangeboden door distributeurs Eye, The 
Searchers, MOOOV en September Film. Twee titels (Cowboys, Once in Trubchevsk) 
worden door Eye uitgebracht in samenwerking met Cinéart en Contact Film, die het 
Home Entertainment-traject voor hun rekening nemen. 
 
Eye Film Player  
Een aantal films uit de voorgaande Previously Unreleased-programma’s is nu te zien 
via Eye Film Player (www.player.eyefilm.nl): Homo Sapiens (Nicolaus Geyrhalter, 
2016), Vitalina Varela (Pedro Costa, 2019) en Blanco en blanco (Theo Court, 2019). 
 
Blanco en blanco en Vitalina Varela zijn vanaf de start van het programma ook te 
zien op Picl. 

https://www.eyefilm.nl/nl/programma/previously-unreleased/317067

