Winter Lake

Schoolvoorstellingen
primair onderwijs
2020

IDFA presenteert:
de nieuwe
festivalselectie
voor het primair
onderwijs
Kom in het najaar naar IDFA of
breng het festival naar school en
laat je leerlingen kennismaken
met verrijkende documentaires.
Elk nadeel heeft zijn voordeel:
in verband met Corona kunnen
films dit jaar zowel in het filmtheater als online in de klas worden
bekeken.
De leerlingen worden door de
hoofdpersonages meegenomen in hun bijzondere verhalen.
Daarna reflecteren zij op wat ze
gezamenlijk hebben gezien. Een
bezoek aan IDFA verruimt zo de
blik van leerlingen en stimuleert
het empathisch vermogen en
het verwoorden van een mening.
Voor slechts 3,00 euro per

leerling bezoek je een schoolvoorstelling en voor 25,00 euro
per klas bekijk je het programma
online op school. De films worden ondersteund door lesmateriaal en nagesprekken.
Voor meer informatie en het inschrijfformulier ga je naar www.
idfa.nl/schoolvoorstellingen.
Het zaalprogramma heeft beperkte capaciteit dus schrijf je
snel in. Dit kan tot uiterlijk half
september.
Voor een bezoek aan IDFA kunnen Amsterdamse scholen gebruik maken van gratis bus-of
bootvervoer met de Cultuurbus
Amsterdam.

Circus
zonder tent

•	Ons Eiland & Tweestrijd:
Vanaf groep 6 & SBO
Thema’s: Broeder/zusterliefde en kiezen voor je
eigen plek.

Gracious

•	Circus zonder tent & Ons
eiland:
Vanaf groep 6 & SBO
Thema’s: ambities, creativiteit en opgroeien in een
bijzondere situatie.

•	Winter Lake &
Wolkenzusje:
Groep 7 en 8
Thema’s: de schoonheid
van natuur (Winter Lake) en
rouw, herdenken en verder
leven met een groot gemis
(Wolkenzusje).

	Let op: Met het oog op de huidige
omstandigheden is het programma
onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen. Neem voor vragen
contact op via educatie@idfa.nl.

15 min.

Romy moet afscheid nemen van
haar klasgenoten, want ze gaat naar
Frankrijk. Niet op vakantie maar om
er te werken: het rondreizende circus van haar familie strijkt gedurende een aantal maanden neer in een
pretpark. Romy’s dagen zijn goed
gevuld: naast optreden moet Romy
ook schoolwerk maken en nieuwe
circustrucs instuderen. Gelukkig is
er ook tijd voor ontspanning: Romy
doet niets liever dan na sluitingstijd
ravotten in het pretpark. In een brief
aan haar klasgenoten vertelt Romy
over de ups en downs van het leven
als circusartiest en over de grote
dromen die ze koestert.
Geschikt voor: groep 6,7,8 en SBO
Leerlijn:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Nederlands: mondeling onderwijs en
taalbeschouwing

Circus zonder tent

Het programma bestaat uit
de volgende filmblokken:

Tweestrijd

Ons eiland

Tweestrijd

15 min.

Nick kart, net als zijn tweelingbroer
Tim, op hoog niveau, ze zijn elkaars
grootste concurrent. Voor Nick is
dat soms lastig, want zijn broer Tim
is vaak net een seconde sneller.
Vader traint de jongens en stimuleert hen om de lat steeds hoger
te leggen. Nick verliest langzamerhand het plezier omdat hij telkens
in de schaduw van zijn broer moet
staan, hij wil ook gezien worden.
Lukt het hem om dit seizoen ook
eens de eerste plek van het podium
te betreden?

15 min.

Twee zussen spelen buiten in de
zomerse natuur. Shanna is het
kleine zusje van Mirte, maar voelt
zich steeds vaker de oudste van
de twee. Dit komt omdat Mirte
downsyndroom heeft. Samen beleefden ze altijd allerlei avonturen
op hun zogenaamde ‘onbewoonde
eiland’, maar Shanna gaat richting
de puberteit en heeft niet altijd zin
meer in fantasiespelletjes. Mirte
doet te wild en Shanna vindt haar
gedrag soms lastig, maar uiteindelijk verrast ze haar zus alsnog met
een zelfgemaakte uitvinding die het
leven van Mirte makkelijker moet
maken.
Geschikt voor: groep 6,7,8 en SBO
Leerlijn:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Nederlands: mondeling onderwijs en
taalbeschouwing

Ons eiland

Geschikt voor: groep 6,7,8 en SBO
Leerlijn:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Nederlands: mondeling onderwijs en
taalbeschouwing

Wolkenzusje
Minding the Gap

Winter Lake

Wolkenzusje

16 min.

Sinds de dood van haar zus Bo
woont Kess (11) in een huis vol herinneringen. Als Kess naar de middelbare school gaat, maakt ze nieuwe
vrienden en ontmoet ze nieuwe
mensen. Dit daagt haar uit om te
beslissen of, en zo ja met wie, ze
het verhaal over Bo wil delen. Wolkenzusje laat zien hoe het is om op
een jonge leeftijd een dierbare te
verliezen en wat het betekent om dit
voor de rest van je leven met je mee
te dragen. Een film over rouw en
identiteit die ondanks het gevoelige
thema lichtvoetig en hartverwarmend is.

15 min.

“Mijn vrienden kunnen niet geloven
dat ik in de winter ga kamperen.
Ze verklaren me voor gek.” Toch
is het iets wat de 13-jarige Emika
het liefste doet. Samen met haar
neef en gewapend met een klein
tentje brengen ze een nacht door
op de ijsvlaktes van Finland. We
zien adembenemende beelden van
het winterlandschap en de dieren
die zich hierin thuis voelen. Net als
Emika en haar neef: ze ravotten in
de sneeuw, roosteren zelf gevangen
vis, krijgen tintelingen in hun vingers
van de kou, kletsen over een geheimzinnige zeehond en het leven
op verre planeten en inspecteren de
berichten op Emika’s telefoon.
De film is Nederlands ondertiteld.
Geschikt voor: groep 7 en 8
Leerlijn:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld

Winter Lake

Geschikt voor: groep 7 en 8
Leerlijn:
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Nederlands: mondeling onderwijs en
taalbeschouwing

Meer info:
www.idfa.nl/
schoolvoorstellingen
educatie@idfa.nl

