Lente, alles bloeit
Groep 1 & 2
Shooom's Avontuur
(in bioscoop of filmhuis in de buurt)
Terwijl de storm over het moeras raast, komt uiltje Shooom uit het ei
gekropen. Hij wordt meteen uit het nest geblazen ... en met een extra
ei op de rug, trippelt Shooom het moerasbos in, vastbesloten om een
moeder te vinden voor zichzelf en het ei. Zelfs als die moeder een
alligator of een wasbeer blijkt te zijn. Shooom is minstens even
schattig als dapper. Want de tocht die dit pluizige uilskuiken
onderneemt, zit vol uitdagingen en gevaren. 30 minuten

Trailer bekijken

Extra materiaal voor in de klas

De kleine vogel en rups
Een kleine rups wil smullen van de lekkere groene blaadjes aan de
boom. Maar dat is buiten de kleine vogel gerekend, die oh zo voor de
blaadjes gezorgd heeft. De slimme vogel bedenkt een plan om de
rups om de tuin te leiden… 5 minuten

Film bekijken

Extra opdrachten voor in de klas

Minuscule
Grappige korte film over een ondeugende groene krekel. De insecten
met hun grappige geluidjes zijn prachtig getekend en geanimeerd,
maar extra bijzonder: het decor waarin ze bewegen zijn échte closeups van grassprietjes. 2 minuten

Film bekijken

Extra opdrachten voor in de klas

Lente, alles bloeit
Groep 3 & 4
Fred & Isabel
Fred de kat en Anabel de gans zijn onafscheidelijke vrienden. In de
herfst is het tijd voor Anabel om naar het zuiden te vliegen. Fred mist
zijn vriend heel erg. Maar gelukkig komt de lente er weer aan en
zullen de vrienden elkaar weer snel zien! 8 minuten
Film bekijken

Meeting between seasons
Laat je door de vlinder meenemen en focus je op de kleine dingen in
de natuur. Deze animatie is volledig met de handgemaakt en bestaat
alleen maar uit textiel. Met behulp van de stop-motion animatie
techniek komen deze textiele objecten tot leven. 2 minuten

Film bekijken

Boontje
Ze maakt mooie jurkjes en is vrienden met de mieren. Maar op een
dag slikt het meisje zo maar een boontje door! Wat zal er gebeuren?
In deze vrolijke, korte animatie komen de leerlingen in aanraking met
verschillende soorten muziek, hun betekenis en originele animatie.
Het meisje beleeft een kleurrijk avontuur die de leerlingen aan de
hand van de opdrachten ook zelf kunnen meemaken. 10 minuten

Film bekijken

Extra opdrachten voor in de klas

Lente, alles bloeit
Groep 5 & 6
Spring
Waarom wordt het elk jaar weer lente? Deze sprookjesachtige
animatie geeft daar een mogelijk antwoord op. In een wonderlijke
wereld trekt een meisje, als het tijd is, een mistig woud in samen met
haar hondje en een magische stok. Daar maakt ze een goddelijk
boomwezen wakker. Als ze de juiste dingen weet te doen, krijgt ze
een gave waarmee ze regen, zonneschijn en groei kan meenemen
naar haar omgeving, maar dat gaat niet helemaal van een leien dakje.
8 minuten

Film bekijken

Into Spring
Twee spechten zetten met hun ritmisch gedrum de lente in
beweging. Into Spring is ontstaan uit een samenwerking tussen
filmmaker Udo Prinsen en drummer/ visueel artiest Han Bennink. Het
werk van Bennink inspireerde Prinsen tot het creeeren van dit korte,
ritmische verhaal. Spechten, hazen en andere figuren uit de kunst van
Bennink worden gemixed met nieuwe tekeningen en verworden zo
tot een bijzonder vormgegeven universum. 5 minuten
Film bekijken

Florigami
Diep in het oerwoud probeert een witte bloem te overleven tussen
alle andere planten. Ze strijden met elkaar om zonlicht, want zonder
gaat een plant dood. Om te blijven groeien, moet de bloem een weg
vinden langs plantenstengels, blaadjes en zelfs doorns. Zal het lukken
om in de zon te blijven? 6 minuten
Film bekijken

Lente, alles bloeit
Groep 7 & 8
Becoming
Het wonder van het ontstaan van leven. Tot in de kleinste details zien
we de 'making of' van een Alpenwatersalamander in het transparante
ei van de eerste celdeling tot het uitkomen. Een enkele cel wordt
getransformeerd tot een compleet, complex levend organisme met
een kloppend hart en circulerend bloed. De eerste stadia van
embryo-ontwikkeling zijn ruwweg hetzelfde voor alle dieren, inclusief
mensen. In de film zien we een proces wat normaal onzichtbaar blijft:
het prille begin van het leven van een dier. 6 minuten
Film bekijken

Story of flowers
De natuur is fascinerend en zit vol geheimen. Zo zien we om ons heen
overal planten en bloemen groeien, maar weten we weinig van hun
leven. In de video Story of Flowers wordt een tipje van de sluier
opgelicht. De film neemt je mee naar alle uithoeken van de
bloemenwereld. Dag en nacht, regen en zon, boven en onder de
grond. Alles komt voorbij. Net als de verhoudingen tussen planten en
insecten en de kringloop van het leven. Alles is prachtig weergegeven
met oog voor detail. Een genot om naar te kijken. 4 minuten
Film bekijken

De Schooltuin
(in bioscoop of filmhuis in de buurt)
Schooltuinen staan voor aanstekelijk plezier, zelf doen, beleven en
ontdekken. De kijker volgt de ‘cycle of life’ van het seizoen; de grond,
het zaaien, groeien, oogsten, bereiden en opeten. Niet alleen voor de
mens maar ook voor de dieren is de schooltuin een aantrekkelijke
plek in de stad. Van de bladluizen, bijen, vlinders, kikkers, koolmezen,
ringslangen naar de vos die als het hek ’s avonds dicht gaat op pad
gaat…. 61 minuten
Trailer bekijken

Extra materiaal voor in de klas

