
Film bekijken

Het gelijknamige hoofdpersonage uit Mr. Carton is een onhandige en
verstrooide bestuurder. Zijn grootste droom is om de zee te zien. Om
zijn bestemming te bereiken, moet hij met zijn wagentje steile wegen,
verwarrend grote steden en het drukke, hectische verkeer trotseren.
De weg naar de vuurtoren blijkt niet zonder gevaar... 3 minuten

Mr. Carton

Groep 1 - 2

Film bekijken

In de jungle wonen heel veel dieren die in harmonie met elkaar
samenleven. Door middel van opzwepende muziek en in een stijl die
doet denken aan de boeken van Eric Carle (Rupsje Nooitgenoeg)
neemt de film je mee op reis. Een wervelwind van kleuren! 4 minuten 

Ver hiervandaan

Film bekijken

Hola Llamigo vertelt het verhaal van een jongen die een bijzondere
vriendschap opbouwt met een piñata. In deze film slaat de sfeer van
het ene op het andere moment om. 3 minuten

Hola Llamigo

Sammy Paramaribo: op jacht! 

Groep 3 - 4

De 7-jarige Samantha Trustfull uit Almere is dit jaar eindelijk, na haar
broers en zussen, aan de beurt om op vakantie te gaan naar het
avontuurlijke Suriname en haar geliefde Tante Sjaan. In Paramaribo
ontdekt ze de diverse culturen die Suriname rijk is. 8 minuten

Film bekijken

Extra materiaal voor in de klas

Extra materiaal voor in de klas

https://vimeo.com/125292332
https://schooltv.nl/video/sammy-paramaribo-op-jacht/
https://vimeo.com/199007073
https://www.youtube.com/watch?v=PGazJej-QK8
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/8uAxbop8dirRmGYsP/FrBdiNGbLFKSSAX2X
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.taartrovers.nl/filmfestival/nl/thuis/mr-carton


Film bekijken Extra materiaal voor in de klas

Film bekijken

Film bekijken

Film bekijken Extra materiaal voor in de klas

Extra materiaal voor in de klas

Het bijzondere verhaal van een jongen die door vier iconische oud-
Chinese schilderijen reist, waarvan elk een belangrijk stadium van de
landschapskunst uit de Chinese geschiedenis portretteert. In deze
bijzondere reis wordt de jongen onderdeel van de natuur en
transformeert hij zich afwisselend van plant tot dier. 4 minuten

Travelling Through Brush and Ink 

Groep 5 - 6

Al het drinkwater in het denkbeeldige land Djambali gaat naar het
zwembad van de leeuw. Een giraf protesteert daartegen en wordt
prompt verbannen naar Mirzapolis, een land waar voornamelijk
honden wonen. De giraf vraagt asiel aan en probeert zich aan te
passen, maar dat is niet gemakkelijk... 12 minuten 

Een giraf in de regen

Avontuurlijke familiefilm waarin de kleine ontdekkingsreiziger/
berenbioloog Jip op het punt staat echte beren in het wild te zien. Ze
gaat samen met haar ouders en twee grote zussen op autovakantie in
Amerika. 84 minuten

Bears Love Me!

The Cloudmaker
Groep 7 - 8

Fabiola reist alleen van Venezuela naar Sint Maarten. Midden in een
wolk blijft het vliegtuig hangen. Hier wacht Hipólito op ze: een man
die wolken omtovert tot wonderlijke figuren. Om terug te keren naar
zijn geliefde op aarde, moet hij eerst een waardige opvolger vinden. 
8 minuten

https://www.zapp.nl/kinderfilms/zappbios-bears-love-me
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/6EkvsyapF6fBwcBFS
https://www.npo3.nl/kort/11-12-2020/VPWON_1317135
https://vimeo.com/40509647
https://vimeo.com/221351889
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/vh9izDuthCESZftkS
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/een-giraf-in-de-regen/

