
Film bekijken

De Eeuw van Mijn Opa is een interactieve film waarin de kijker het
verhaal bepaalt dat de personages vertellen. Het verhaal speelt zich
af in de toekomst en behandelt de periode 1994-2100. In een
interviewsetting probeert de kleinzoon (Sam van Zoest) te
achterhalen waarom de wereld zo veranderd is. Grootvader (Eugen
Zomer) vertelt het verhaal, aangestuurd door de kijker.

De Eeuw van Mijn Opa

Interactieve film
Klimaat

Film bekijken

Howard en Juliette zijn de enige tieners op een klein eiland in de
bayou van Louisiana. Terwijl de unieke kust van Louisiana langzaam
verdwijnt door de gevolgen van klimaatverandering, vechten de
tieners om te kunnen blijven wonen op het eiland waar hun familie al
generaties lang woont. 22 minuten

Deze korte film belicht in twaalf minuten de watercrisis vanuit
verschillende perspectieven: illegale autowassers, demonstranten
tegen de privatisering van watervoorzieningen, christenen die om
regen bidden en golfspelers op een frisgroene baan. De gevolgen van
klimaatverandering worden op een heldere wijze gerelateerd aan de
leefsituatie van echte mensen. 12 minuten

Extra materiaal voor in de klasFilm bekijken

Lowland Kids

Korte film

Scenes from a Dry City

Extra materiaal voor in de klas

Documentairemaker en klimaatactivist Jack Harries legt zijn reis vast
vanaf het zuidelijkste puntje van het VK naar Glasgow voor de
klimaatveranderingsbijeenkomst COP26. Met de missie om een film te
presenteren waarin  ondervertegenwoordigde jonge mensen over de
hele wereld hun hoop en realiteit vanaf de frontlinie van
klimaatverandering delen. 20 minuten per aflevering

Seat at the Table

Online serie

Serie bekijken via Youtube (Engels gesproken)

https://www.eeuwvanmijnopa.nl/
https://vimeo.com/fieldofvision/scenes-from-a-dry-city
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/nBhjtgBHdSiJKEQmu
https://vimeo.com/470966095
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/XCHrfSuPkcrzDCt8e
https://youtube.com/playlist?list=PLCz4fqxNcuDkYWH0A83DRQXBKJ4Ww2OO1


Lesmateriaal voor in de klasFilm bekijken

Film bekijken (Netflix)

Koraalriffen over de hele wereld verdwijnen in een beangstigend
tempo. In deze documentaire wil regisseur Jeff Orlowski de
schoonheid en het belang van het koraal laten zien. Samen met een
team fotograven en wetenschappers leggen ze de vele levensvormen
die afhankelijk zijn van dit ecosysteem. Het resultaat is een prachtige
documentaire die de mens weer even op zijn plek zet. 93 minuten

Chasing Coral

Anote’s Ark (korte versie)
Anote's Ark focust op de humane kant van de klimaatverandering. Het
toont hoe hele gezinnen niet alleen hun huizen, maar hun hele
thuisland en cultuur dreigen te verliezen door het stijgende water.
Aan leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat de gevolgen van
klimaatverandering al werkelijk voelbaar zijn op sommige plekken en
dat actie beter nu dan morgen wordt genomen. 54 minuten 

Documentaire

Voorbereiding Reflectie

Film bekijken (Disney+)

In deze inspirerende documentaire van National Geographic neemt
acteur en VN-ambassadeur Leonardo DiCaprio ons mee op een drie
jaar durende reis over de wereld, tijdens zijn zoektocht naar
oplossingen voor het klimaatprobleem. Hoe ver is de aarde heen, en
wat kunnen we er nog aan doen?  96 minuten

Before the Flood

Film bekijken (Netflix)

Tijdens zijn leven bezocht Attenborough elk continent en legde hij de
natuur in al zijn variëteit en pracht vast. Nu kijkt hij voor het eerst
terug op de beslissende momenten in zijn leven als bioloog, en de
verwoestende veranderingen die hij heeft gezien. Een krachtig,
persoonlijk verhaal over de impact van de mens op de natuur én een
hoopvolle boodschap voor toekomstige generaties. 83 minuten

David Attenborough: A Life on
Our Planet

https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/Aftz7ZxWJ8HrdGPFo
https://www.npostart.nl/2doc/06-06-2018/VPWON_1287874
https://www.netflix.com/nl/title/80168188
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/nF5ct8jmkxC6yukka
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/wSvqzWQL6avzgjnhG
https://www.disneyplus.com/nl-nl/movies/before-the-flood/3oY6tZ6FqpMf
https://www.netflix.com/nl/title/80216393

