
Film bekijken via Netflix

Film bekijken via Disney+

Film bekijken via Pathé thuis

In deze vermakelijke en leerzame comedyspecial bespreekt Kevin
Hart de fascinerende bijdragen van onbekende zwarte helden uit de
geschiedenis. Denk hierbij aan Harriet Tubman (ze hielp zeventig
slaven ontsnappen) en Mae Jamison (de eerste zwarte astronaute). 
63 minuten

Kevin Hart's Guide to Black History

Black History Month

Branch Rickey, eigenaar van de Brooklyn Dodgers, gaat regelrecht in
tegen het racistische beleid van de baseballfederatie door Jackie
Robinson aan te nemen als eerste moderne Afrikaans-Amerikaanse
Major League Player. Dit creëert grote uitdagingen voor Robinson en
zijn familie. Ze ervaren op dagelijkse basis racisme. Gelukkig vindt
Robinson steun vanuit een onverwachte hoek. 123 minuten

Hidden Figures is gebaseerd op een boek dat het waargebeurde
verhaal vertelt van Katherine Johnson die als eerste zwarte vrouw
een belangrijke positie bekleedde bij NASA. Een kleurrijke, licht
activistische film over een onderbelichte en uitzonderlijke pagina uit
de Amerikaanse geschiedenis die helaas nog steeds relevant is. 
127 minuten

42

Leerjaar 1 -2 

Hidden Figures

Leerjaar 3 - 4 

Starr beweegt constant tussen twee werelden: de arme, voornamelijk
Afro-Amerikaanse wijk waar ze woont en de rijke, grotendeels witte
privéschool waar ze naartoe gaat. De balans wordt verstoord
wanneer Starr getuige is van de dodelijke schietpartij van haar
jeugdvriend Khalil door een politieagent. Onder druk van de gehele
gemeenschap zal ze moeten opkomen voor wat juist is. 134 minuten

The Hate U Give

Film bekijken via Disney+

https://www.netflix.com/nl/title/80231156
https://www.disneyplus.com/nl-nl/movies/hidden-figures/2xa2YdiOJXQt
https://www.pathe-thuis.nl/film/10431/42?gclid=EAIaIQobChMIgJ_zh5fP6wIVxeN3Ch0p6Q0cEAAYASAAEgKny_D_BwE
https://www.disneyplus.com/nl-nl/movies/the-hate-u-give/4GyliTrFtDm0


Lesmateriaal (in het engels)

Film bekijken 
via Prime Video

12 Years a Slave
De verfilming van het in 1853 gepubliceerde levensverhaal van
Solomon Northup. Hij was een vrije zwarte man uit New York die in
1841 werd ontvoerd en verkocht als slaaf. Zijn gevangenschap is een
constante strijd om te overleven en zijn waardigheid te behouden.
Het kost hem ongelofelijk veel wilskracht om de moed niet te
verliezen. 134 minuten

Leerjaar 5 - 6
Films

'BlacKkKlansman' volgt het waargebeurde verhaal van de Afro-
Amerikaanse agent Ron Stallworth die succesvol de Ku Klux Klan-
afdeling van Colorado weet te infiltreren. Hij krijgt hierbij hulp van zijn
partner Flip Zimmerman en klimt op tot het hoofd van de divisie.
Samen pogen ze te voorkomen dat de KKK de controle over de stad
krijgt. 135 minuten

BlacKkKlansman

Film bekijken via Netflix

Of DVD bestellen bij
Movies that Matter

Lesmap via JEF

Serie bekijken (Netflix)

Studenten van kleur krijgen te maken met dagelijkse vernederingen
en achterbaks gekonkel op een Ivy League-universiteit. Ze beginnen
een radioprogramma genaamd Dear White People, waarin ze
reageren op het racisme dat zij ervaren. Ze spotten met blanken en
de racistische dingen die ze doen (vaak zonder dat ze het
doorhebben) en leggen hiermee op een slimme manier de vinger op
de gevoelige plek.

Dear White People (16+)

Serie bekijken (Netflix)

In 1989 gingen vijf tienerjongens 's avonds naar Central Park in New
York. Diezelfde avond werd in dat zelfde park de jogger Trisha Meili
bruut verkracht en voor dood achtergelaten. De politie arresteerde
de vijf al snel en ook hun veroordeling was in 1990 al een feit.
Jarenlang voerden de jongens, hun familie en hun advocaten strijd
om hun onschuld te bewijzen. Dit lukte pas in 2014, nadat ze al die tijd
in de gevangenis moesten doorbrengen.

When they see us (16+)
Series

https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://mtm.crossmarx.nl/engine/download/blob/mtm/42018/2015/21/12-years-a-slave-film-study-worksheet-Teach_with_Movies.pdf?app=mtm&class=6195&id=1208&field=42018
https://www.primevideo.com/detail/12-Years-A-Slave/0PHZF6RXLJMVFUZEMEMXNYZFUX
https://www.primevideo.com/detail/12-Years-A-Slave/0PHZF6RXLJMVFUZEMEMXNYZFUX
https://www.primevideo.com/detail/12-Years-A-Slave/0PHZF6RXLJMVFUZEMEMXNYZFUX
https://www.netflix.com/nl/title/80996851
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/12-years-a-slave/
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/12-years-a-slave
https://www.netflix.com/nl/title/80095698
https://www.netflix.com/nl/title/80200549

