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Gravity 



 
• De filmopnamen begonnen in mei 2011 in Londen. Ook 

vonden ze plaats in Arizona en Utah in de Verenigde Staten 
en in de Shepperton-studio's in Shepperton in Engeland. De 
productiekosten bedroegen 80 miljoen dollar. De eerste 
officiële trailer verscheen op 9 mei 2013. 

 
• Gravity werd tien keer genomineerd voor de 86e Academy 

Awards in 2014. De film won er zeven Oscars; voor beste 
regisseur, camerawerk, visuele effecten, montage, originele 
muziek, geluid en geluidseffecten. Sandra Bullock won de 
Hollywood Actress Award voor haar hoofdrol. 
 
 



Even genieten van de trailer 

Gravity - Official Main Trailer [2K HD].mp4


• The Kessler syndrome (also called the Kessler effect, 

collisional cascading or ablation cascade), proposed by 
the NASA scientist Donald J. Kessler in 1978, is a 
scenario in which the density of objects in low Earth 
orbit (LEO) is high enough that collisions between 
objects could cause a cascade.  

De Plot: 
Ruimteafval 
stormt af op 
ruimtemissie, de 
rest van de film is 
survival of the 
fittest… 



Fout 1:Clooney de clown 



Fout 2: blind date in space? 



Fout 3:Geen bloedvergieten door 
satellieten!   

 

 





Fout 4: Sandra is een snelheidsduivel 

 

 



Fout 5: Van Hubble naar ISS? 



Fout 6: hit and run? 



Foute  timing 



Fout 7: waar was de pamper?  

http://www.spaceanswers.com/wp-content/uploads/2013/11/GV-FP-0077rv2-CREDIT-WARNER-BROS.-PICTURES.jpg


 

 



Fout 8: tranen met tuiten 



Fout 9 : landbenen… 



Fout 10: zelfmoord of dommerik?  
Had Clooney echt geen fysica gestudeerd?  

Gravity - Clip (3 11)- Matt Kowalski&


• But it’s not all bad. Here’s what they got 
right… 

 

 

Cuarón has stated that Gravity is not always 
scientifically accurate and that some liberties were 
needed to sustain the story.[98] "This is not a 
documentary," Cuarón said. "It is a piece of fiction 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_(film)


Wat denkt Neil The Grass Tyson ervan?  

Everything Wrong With Gravity - With Neil deGrasse Tyson.mp4


Pauze 



Interstellar Movie - Official Trailer 3.mp4


Interstellar 

Interstellar Movie - Official Trailer.mp4


Voorproefje 

• Dimensies 

• Zwaartekracht: Tijd – ruimte 

• Zwarte gaten 

• wormgaten 



Dimensies 



Opgevouwen dimensies 

 

 



Multi-dimensionaal 



Versimpelde voorstelling van ons  
4D-universum in een multiD-

universum 





Fictie voorstelling van Multi- dimensionale objecten die 
door onze dimensies heen komen 



zwaartekracht 



Zwaartekracht: Tijd-ruimte 





Zwaartekracht: anomalie 1 

Mercurius bewoog 
zich niet zoals 
Newton had 
voorspeld. 
Einstein vond 
antwoord met 
relativiteitstheorie.  



Zwaartekracht anomalie 2: 

Sterrenstelsels en clusters zouden 
uiteen moeten vliegen door hun 
snelheid (middelpuntvliedende 
kracht). 
Dat gebeurt niet. 
Oplossing: nog niet gevonden. 
Werkhypothese: donkere materie 



Zwaartekracht anomalie 3: 
 

In plaats van te vertragen (door 
zwaartekracht), versnelt de 
uitdijing van het heelal.  
Oplossing: nog niet gevonden. 
Werkhypothese: Donkere energie 



Zwarte gaten 



Extreme zwaartekracht 









Camera standpunt voor lichtbuiging 





Typisch zwart gat 



Anatomie van een zwart gat 





Kip Thorne: He's an astrophysicist; his math guided the creation of this mesmerizing visual 
effect, the most accurate simulation ever of what a black hole would look like. It's the product 
of a year of work by 30 people and thousands of computers. The lack of jets means the black 
hole is currently dormant.  



Wormholes 



Anatomie van een wormgat 



Verloop 





Quantum schuim 



Zicht door een wormgat 





Wormgat in Interstallar 



Wormgaten en zwaartekracht 





• Boek: ‘The science of interstellar’ van Kip 
Thorne.  

• Hier op foto rechts met aan zijn linker zijde de 
acteur Michael Caine die de professor speelt 
in de film.  

INTERSTELLAR Featurette - The Science Of Interstellar (2014) Matthew McConaughey Sci-Fi Movie HD.mp4


einde 


