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‘A catalyst for changing 

the world, and a must for 

every decision maker in 

this world’
 Professor Michael Braungart 

Co-founder Cradle-2-Cradle

‘Smart, diferent and compelling … An educational journey about money and the 

planet we should all go on’ Andy Ridley Co-Founder Earth Hour, and Managing Director

N
ormal Is Over’ is een aan-

grijpende en scherpzinnige 

documentaire, waarbij tv- 

journaliste Renée Scheltema 

de ‘big picture’ onderzoekt: 

Hoe komt het dat we de planeet steeds 

meer vernietigen? Is ongebreidelde econo-

mische groei een van de oorzaken? Zijn er 

dieper liggende oorzaken die besloten lig-

gen in ons systeem? 

Na een grondige analyse, suggereert de 

ilm diverse oplossingen. 

Na 40 jaar ‘groen’ denken en 4,5 jaar 

werken aan deze ilm, komt Renée tot de 

conclusie dat: het uitsterven van plant-

en diersoorten; klimaatverandering; het 

vluchtelingenprobleem; de inanciële cri-

sis; steeds meer onbestuurbare naties;  

ongezonde voedselproductie, etc eerder 

symptomen zijn dan losse onahankelijke 

problemen. 

Gedurende haar tocht door de wereld 

ontmoet Renée veel inspirerende denkers 

en doeners. De ilm onderzoekt ook hoe 

ons inancieel-economische systeem deze 

ogenschijnlijk losse fenomenen met elkaar 

verbindt en biedt alternatieven die niets 

te maken hebben met kapitalisme of com-

munisme. Humor, mooie beelden, inspire-

rende mensen en de voldoening te zien hoe 

steeds meer puzzelstukjes in elkaar grijpen 

zorgen ervoor dat ‘Normal is Over’ niet al te 

zwaar aanvoelt. ”We moeten zo snel moge-

lijjk naar een system dat geënt is op het ver-

beteren van onze planeet”, aldus Renée. 

Met:

Prof. Lester Brown, Agricultural Economist. 

Prof. Michael Mann, Meteorologist. Prof. 

Naomi Oreskes, History of Science. Dr. Van-

dana Shiva, Environmental activist. Charles 

Eisenstein, Author. Paul Gilding, Social Acti-

vist. Al Gore, Former Vice President. Prof. 

Bernard Lietaer, International Finance en 

vele anderen.

NORMALISOVERTHEMOVIE.COM

Een unieke ilm met talloze oplossingen om de teloorgang van onze planeet te stoppen

Renée Scheltema

De documentaire die iedereen 
gezien moet hebben

Documentaire ilmmaakster Renée Scheltema biedt in haar laatste ilm ‘Normal is Over’ diverse oplossingen 
op verschillende niveaus om de teloorgang van onze planeet te stoppen.

Drs in Criminologie en BA Law, Leiden University. M.A. University of California, Berkeley; tv- en 
fotojournalistiek. Gedurende 35 jaar werkte Renée voor de Nederlandse televisie als regisseur, producente 
en cameravrouw. Sommige van haar documentaires, werden bekroond op Internationale ilmfestivals. 
Renée heeft als fotograaf gewerkt voor tijdschriften en kranten in Nederland, de VS en Zuid Afrika. Ze was 
lid van Gamma Liaison (wat later werd overgenomen door Getty Images in NewYork). 
reneescheltema@speakersacademy.nl

Link naar de trailer:

player.vimeo.com/video/160460909

Link naar de ilmmaker:

normalisoverthemovie.com/the-ilm-maker/

De mogelijkheid bestaat om Renée Scheltema te engageren voor een presentatie 
van haar ilm. Ze maakt met u een fascinerende reis over de wereld om de diverse 

oplossingen te bespreken. Informeer naar de mogelijkheden.
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