
MAKE A CHOICE
film reflections

According to research, we make about seventy decisions a day on average.
Imagine an ordinary morning at home - you get up, brush your teeth, get ready for school. 

When you travel to school, you listen to music. At school, you say hello to your friends, start 
classes... Surprisingly, you receive an offer from your best friend that cannot be rejected.

Or can it?
You're just wondering what your choice is. You consider the pros and cons, you think about the 

consequences... Or you make a choice thoughtlessly and wait to see what happens next.
The consequences of the choice are different, the end is different. However, this is not the the last 

resort.
As a result, new choices and new paths emerge.

What if at the end we still have a similar fate ahead of us? Tragic or happy, who knows? 
We can aim for when we're done - good or bad.

But are you sure?
According to research, we make about seventy decisions a day on average.

What if our choices aren't really our choices?
Imagine an ordinary morning at home - you get up, brush your teeth, get ready for school. 

When you travel to school, you choose a playlist that doesn't suit your taste,
but you can't change it. You see your friends waiting for you

before you go to school. You want to say hello to them,
but - despite your willingness - you avoid them and go to the classroom where you have 
classes. Surprisingly, you receive an offer from your best friend. You make a decision,
but you subconsciously know that it does not agree with your opinion on the subject.

You're starting to panic.
You're beginning to feel the consequences of your choices.
Ultimately, your end is decided by a person who is not you.

Wait... Isn't the ending similar to when the decisions you made were directly yours?

Welcome to the interactive film Bandersnatch from Netflix. 
While watching, the plot will stop at certain moments. 

The screen will display options - you must select one of them. 
Your choices will have an impact on how the story continues.

So, are you in? Or maybe someone else?
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