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Kort 
Op het IDFA, dat van 16 t/m 27 november plaatsvindt in het centrum van Amsterdam, gaat 
de documentaire VENUS in première. In de film vertellen jonge vrouwen openhartig over 
hun verlangens, fantasieën en hun ervaringen met seks, schaamte, lust en plezier. De 
Deense filmmaaksters Lea en Mette maakten zo een intiem portret van de vrouwelijke 
seksualiteit anno 2016.  
 
Lang 
VENUS van de Deense filmmaaksters Lea Glob en Mette Carla Albrechtsen is een 
onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit anno 2016. Om meer inzichten te krijgen, willen 
Lea en Mette een film maken op basis van de echte erotische belevenissen en reflecties van 
vrouwen. Ze plaatsen een castingoproep en krijgen meer dan 100 reacties. In de 
castinggesprekken vertellen de vrouwen openhartig over hun diepste verlangens, geheime 
fantasieën en hun ervaringen met seks, schaamte, lust en plezier. Hoe open ben je als het 
over seks gaat? Waar word je nou echt opgewonden van? Wat is je spannendste ervaring? 
Hoe voelt het om een orgasme te hebben? Hoe vaak denk je aan seks? Heb je er wel eens 
aan gedacht seks voor de camera te hebben? Is je leven veranderd na de eerste keer seks? 
Waar droom je nog van op het gebied van seks? 
Deze gesprekken vormen de basis van de documentaire, die daarmee een intiem portret is 
van een generatie van jonge vrouwen en hun perceptie van zichzelf als seksuele wezens.  
VENUS gaat in première op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), 
dat van 16 tot en met 27 november plaatsvindt. Tickets en meer informatie via www.idfa.nl. 
 
Vertoningen op het IDFA: 
 
Donderdag 17 November 2016 21:30 Tuschinski 2 (wereldpremière) 
Vrijdag  18 November 2016 16:15 Munt 12 (Press & Industry) 
Zondag  20 November 2016 17:15 Munt 09  
Maandag 21 November 2016 21:15 Tuschinski 3 
Vrijdag  25 November 2016 21:00 Munt 09  
Zaterdag 26 November 2016 19:45 Munt 12 


