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SubmarineChannel lanceert online collectie beste vi deoclips 

 

 
 

www.2pause.com  
 
SubmarineChannel lanceert 2Pause - Freezing Music Video Culture, een 
online collectie met een selectie van de meest orig inele en innovatieve 
videoclips vanaf 2006. Nu muziekkanalen op TV steed s minder aandacht 
besteden aan bijzondere videoclips en het op intern et vaak hard zoeken 
is voordat je iets moois tegenkomt, biedt 2Pause dé plek voor de beste 
clips van 2006 tot nu en geeft een uniek inzicht in  de wereld van 
muziekvideo's. Traditiegetrouw zijn videoclips een broedplaats voor de 
meest uiteenlopende nieuwe visuele stijlen en techn ieken. Voor 
veelgeprezen filmregisseurs als Spike Jonze, Baz Lu hrmann en Michel 
Gondry zijn videoclips het startpunt geweest van ee n succesvolle 
filmcarrière.  
 
Op de site zijn opkomende regisseurs als Kris Moyes , Romain Gavras , 
Perish Factory  en Walter Robot  te zien, naast veel jong en opkomend 
talent. De clips zijn ingedeeld in verschillende categorieën: clips uit Nederland 
'Netherclips ', cinematografische clips 'Electric Cinema ', animatie 'Sonic 
Animation ', No/Lo Budget,  het beste uit Frankrijk 'French Wave ' en 'Stop 
Motion '. Videoclips zijn geselecteerd op basis van hun visuele, technische en 
conceptuele kwaliteiten én originaliteit.  
 



De website bevat nu al meer dan 100 videoclips en iedere week komen hier 
een aantal nieuwe bij. 2Pause biedt makers en labels ook de mogelijkheid zelf 
videoclips in te sturen voor selectie. 
 
www.2pause.com  
 
2Pause is het vervolg op het in 2001 gelanceerde Pause, met een selectie 
videoclips van 1998 tot 2001. Pause is nog steeds te bekijken op 
www.submarinechannel.com/pause 
 
Geproduceerd en samengesteld door SubmarineChannel 
 
SubmarineChannel.com  is een internationaal platform voor creatieve en 
innovatieve digitale mediaproducties, van digitale films en online games, tot 
interactieve comics en online documentaires. Submarinechannel.com maakt 
deel uit van de Amsterdamse productiemaatschappij Submarine, opgericht 
door Bruno Felix en Femke Wolting en is tot stand gekomen met financiële 
steun van het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam, Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 
 
Dit is een SubmarineChannel productie. 
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SubmarineChannel launches online collection of best  music 
videos, 2Pause  
 
www.2pause.com  
 
SubmarineChannel launches 2Pause - Freezing Music Video Culture, an 
online collection featuring a selection of the most  original and 
innovative music videos from 2006 till now. Music c hannels on TV 
devote less airtime for remarkable music videos, wh ereas on the 
Internet you often have to search long and hard to find them. 2Pause is 
a brand-new platform where you can find the best mu sic videos. It offers 
a unique insight into the current music video scene  – traditionally, a 
fertile breeding ground for unique and visionary di rectors showcasing a 
wide array of visual styles and new techniques.  Fo r acclaimed directors 
such as Spike Jonze, Baz Luhrmann and Michel Gondry , their music 
videos marked the starting point of a successful fi lm career.  
 
Upcoming directors such as Kris Moyes , Romain Gavras , Perish Factory  
en Walter Robot are represented on 2Pause, together with numerous other  
directors, designers and animators. Music videos on 2Pause are organized 
around five themes: 'Netherclips' (made in Holland), 'Electric Cinema'  



(cinematographic music videos), 'Sonic Animation'  (animated videos), No/Lo 
Budget, 'French Wave'  (the best from France) and 'Stop! Motion'  (Stop 
Motion animation). Clips were selected on the basis of visual and conceptual 
qualities and originality. 
 
2Pause already hosts over 100 music videos. New videos will be added each 
week. Directors and record labels are invited to send in their best new videos 
for selection. 
 
www.2pause.com  
 
2Pause is a follow-up of Pause, which launched in 2001. The 'old' Pause is 
still online at:  www.submarinechannel.com/pause 
 
Produced and compiled by: SubmarineChannel. 
 
Submarinechannel.com  is a distribution and a production platform for cross-
media productions such as short digital films, innovative online games, 
interactive animations, web documentaries, online graphic novels and other 
new formats. Submarinechannel.com is part of the Amsterdam production 
company Submarine, established by Bruno Felix and Femke Wolting. 
 
SubmarineChannel came about with financial support from The Dutch Ministry 
of Education, Culture and Science & The Department of Social Development, 
City of Amsterdam. 
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