
Organisatie: VELT vzw en imkersgilde St.-Ambrosius

2 voorstellingen van een opmerkelijke filmdocumentaire 

http://www.queenofthesun.com/about/trailer/

Zaterdag 16 Maart 2013  en vrijdag 29 Maart 2013, om 20u.
Ciné Paradiso, Beekstraat 8 te 9968 Bassevelde

Toegang 7 Euro.
Beperkt aantal zitplaatsen,  reserveren is aangewezen.

Inlichtingen en reservatie: paradiso@scarlet.be
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“A creative exploration of the global honeybee crisis replete with remarkable nature 
cinematography, some eccentric characters and yet another powerful argument for organic, 
sustainable agriculture in balance with nature.”

-Alissa Simon, Variety

We hebben allemaal al eens ergens gehoord of gelezen dat het niet goed gaat met onze 
honingbij.  Naast de duidelijke impact van de parasiet Varroa destructor, is er de heel 
nefaste invloed van pesticiden, monocultuur in de landbouw, Genetisch Gemodificeerde 
gewassen en GSM-masten en -telefoons.  
Dat heeft geen invloed op jouw leven, denk je?  Vergeet het.
Ons leven is veel meer dan we kunnen denken verbonden met het welzijn van de bijen.

In 1923 reeds voorspelde Rudolf Steiner dat binnen de 80 à100 jaren de honingbijen 
zouden verdwijnen.  Nu is het zover.  De bijen verdwijnen massaal uit hun korven, zomaar, 
zonder dat we daar een uitleg voor hebben.

Deze documentaire gaat op onderzoek naar de lange-termijn oorzaken van deze globale 
bijencrisis, verhaalt door bio-dynamische en commerciële bijenhouders, wetenschappers 
en filosofen.
Ze nemen ons mee doorheen de mysterieuze wereld van de bijenkorf,
10000 jaren van bijenhouderij, de diepe verbondenheid tussen mens en bij, en hoe die 
historische en sacrale relatie verloren is gegaan door industriële mechanisatie.

Dit gaat niet alleen over het ineenstorten van bijenkolonies, maar vooral ook -op termijn- 
over de ineenstorting van het menselijk ras.
Bijen zijn namelijk de motor voor het in bloei houden van onze aarde.  Zonder honingbijen 
is er voor ons ‘mens’ niet veel meer te eten...

“Queen of the Sun” presenteert de bijencrisis als een globale oproep tot ontwaken, en 
werpt licht op een groeiende beweging van bijenhouders, activisten en wetenschappers die 
zich ertoe verbonden hebben om opnieuw een cultuur in leven te roepen in balans met de 
natuur.

En daar kunnen we allemaal aan bijdragen, er is nog altijd hoop.
Laat U meevoeren in deze 90min durende, visueel en poëtisch mooie film, en ontdek wat je 
zelf kunt bijdragen voor een duurzame toekomst.

Alle opbrengsten van deze 2 filmavonden zullen geschonken worden aan de makers van 
deze film.  Zij kunnen best nog wat fondsen gebruiken voor de afwerking van een nieuwe, 
buitengewone documentaire “SEED”, met diepe inzichten in de wereld van zaden.

2 voorstellingen van een opmerkelijke filmdocumentaire 

http://www.queenofthesun.com/about/trailer/

http://www.queenofthesun.com/about/trailer/
http://www.queenofthesun.com/about/trailer/

