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Rotary møder Virtual Reality

Kære Asbjørn
Mit navn er André Rothschild og jeg er TV-tilrettelægger og ejer af videoproduktionsselskabet Lekris
Visuals.
I forbindelse med DANIDAS Verdensbilledelegat, var jeg for cirka 3 år siden rundt i mange af de
sjællanske rotaryklubber og holde foredrag med min co-instruktør Iben Fog Saxe om vores kenyanske
kortfilmsdokumentar “Lion Lights”, og nu har jeg et andet spændende projekt i hænderne, som jeg tror I vil
finde interessant.
Vi beskæftiger os nemlig i øjeblikket med Virtual Reality - og ikke mindst 360graders film. Midt i hele
denne digitale storm, der har raset ind over vores hverdage de sidste 20 år, er der nogle enormt spændende
lyspunkter. Virtual Reality bruges nemlig ikke kun som underholdning, men bliver i øjeblikket brugt blandt
andet at få ældre mennesker, bevægelseshæmmede og isolerede (pga. sygdom) til at komme i kontakt med
oplevelser, de ikke ville kunne i dag.
Min egen bevæggrund for at lave dette projekt er, at jeg introducerede min mors onkel (Louis, 88 år) til
teknologien kort før hans død her i midt december 2018.
Min erfaring var, at han fandt det aldeles interessant, og hans livsglæde forbedredes markant med dette
apparat, og der gik ikke mere end 2 uger, før han havde købt sin første computer og sin første mobiltelefon
(i en alder af 87) - og han nåede at komme i kontakt med rigtig mange fra hans fortid, som han aldrig troede,
at han skulle opleve igen.
Hvis vi gennem et enkelt billede skal forklare, hvad Virtual Reality er, så besøg venligst dette foto - det
giver et ret bredt og samtidig konkret billede af, hvad der foregår, når man lader sig involvere i Virtual
Reality: VIRTUAL REALITY FOTO
Vi har produceret rigtig mange af disse slags 360-gradersfilm - og jeg ønsker derfor, såfremt I finder det
interessant, at komme ud i jeres klubber og fortælle om teknologien, diskutere hvilke industrier og
mennesker, som vil kunne benytte denne Virtual Reality-bølge, og ikke mindst, lade jer prøve oplevelsen
selv på egen krop hver især.
Vi er parate til at tage land og rige rundt, så jeg ville høre, om du tror det er noget, som I ville finde
interessant for jeres medlemmer? I så fald vil jeg tage fat i de respektive lokalformænd.
Du kan se mere om hvem min virksomhed er her: www.lekris.dk
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med Venlig Hilsen / Best Regards

André Rothschild
Producer, Director, Editor & Co-founder
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