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Oscarfilms bingewatchen bij British Airways
Nieuw In-flight entertainment aanbod met ‘awardwaardige’ films
Naar aanleiding van de 90e Academy Awards Ceremony (de Oscars) gisteren en de
British Academy Film Awards (de BAFTAs) afgelopen maand, besloot British Airways om
deel te nemen aan het Award seizoen en haar in-flight entertainment aan te vullen met
een aantal award-winning films. De nieuwe categorie, Award Worthy genaamd, bevat
films die dit jaar 12 Oscars en 12 BAFTAs in de wacht konden slepen, alsook 87
nominaties over de twee ceremonies heen.

'Awardwaardige' films
Een van de films in de nieuwe Award Worthy categorie is The Shape of Water, die maar liefst
13 Oscarnominaties en vier awards in de wacht sleepte, inclusief de Best Picture award van
gisteren. Bovendien scoorde de film ook bij de BAFTAs erg goed met 12 nominaties en drie
awards. Ook Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mocht niet ontbreken in de lijst. De
film was de grote winnaar van de BAFTAs en ontving er maar liefst negen nominaties en vijf
awards. Verder bevat de categorie ook het Britse oorlogsdrama Darkest Hour, waarin Gary
Oldman een prachtprestatie neerzet. Oldman mocht na de BAFTAs dan ook met de “Leading
Actor” Award naar huis terwijl de film de award kreeg voor “Makeup and Hair.” Ook tijdens de
Oscaruitreiking gisteren, werd Oldman in de bloemetjes gezet als Best Actor. Daarbuiten
presenteert Award Worthy ook Roman J Israel, esq., dat een nominatie kreeg, en Call Me by
Your Name, dat de “Adapted Screenplay” BAFTA wist te bemachtigen en genomineerd was
voor vier Academy Awards.

Filmklassiekers
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De categorie zal niet alleen nieuwkomers bevatten. Zo zullen er ook een aantal filmklassiekers
worden toegevoegd die goed scoorden in de Award shows van de afgelopen jaren. De genres
van deze films zijn erg uiteenlopend en variëren van Silver Linings Playbook tot het sinistere
Silence of The Lambs. Reizigers die met British Airways vliegen tijdens long-haul vluchten
hebben gratis toegang tot meer dan 1000 uur aan films en TV- en audioprogramma’s via hun
persoonlijke scherm. Het aanbod wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe categorieën voor
belangrijke feestdagen of evenementen.

Investering
De aanpassingen aan British Airways’ in-flight entertainment zijn een van de vele manieren
waarop de luchtvaartmaatschappij de ervaring van haar long-haul klanten wil verbeteren.
Afgelopen maand werd al aangekondigd dat de World Traveller klanten een vernieuwd catering
aanbod mogen verwachten op langere vluchten met een volledige tweede maaltijd. Ook in Club
World waren er grote veranderingen met het White Company beddengoed dat nu over het hele
netwerk verspreid wordt. Die veranderingen maken deel uit van de investering van £ 4,5 miljard
die de luchtvaartmaatschappij de komende vijf jaar zal maken om de vliegervaring van haar
klanten te verbeteren.
________
De Award Worthy categorie is beschikbaar op de meeste in-flight entertainment systems van
British Airways (ongeveer twee derde). Andere systemen zullen een deel van de content
bevatten.
Hieronder de volledige lijst van films die werden opgenomen in de categorie:
Roman J. Israel, Esq.
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Dunkirk
Call Me by Your Name
Darkest Hour
Film Stars Don't Die in Liverpool
Victoria & Abdul
Battle of the Sexes
Stronger
Gravity
Silver Linings Playbook
Alien
The Artist
Raging Bull
Rain Man
Silence of the Lambs
Thelma & Louise
Goodfellas
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Some Like It Hot

Over British Airways
British Airways is een full service internationale luchtvaartmaatschappij die werd opgericht in
1919. De Britse luchtvaartmaatschappij biedt het hele jaar daar lage tarieven aan en heeft een
uitgebreid internationaal routenetwerk dat van en naar centraal gelegen luchthavens vliegt.
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