
Film bekijken

Extra materiaal voor in de klas

Meer dan veertig jaar geleden besloot kunstenaar Bas Jan Ader op
avontuur te gaan. Negen maanden later werd er een bootje stuurloos
op zee gevonden, zonder ook maar een spoor van Ader. De film
doorbreekt het geijkte stramien van een documentaire en sleept de
leerlingen mee in cool mysterie. 28 minuten

De man die achter de horizon keek

Leerjaar 1 - 2

Film bekijken

Een markt in Eritrea, een café, een boot, straten in Brussel en
Helsinki. De avatar-man in deze realistische animatie bevindt zich op
vele plekken tegelijk. Hij stapt van de ene wereld in de andere. Zijn
huis is de stabiele factor waar hij steeds naar terugkeert na het
indringen van de buitenwereld. 10 minuten 

Trespass

Film bekijken

Één dag voor de vakantie breekt Pelle z’n arm. In de gipskamer raakt
Pelle gebiologeerd door een leeftijdgenoot met een gipsarm die
helemaal is ondergetekend. Eenmaal op de camping in Frankrijk sluit
de familie Westhoff moeiteloos vriendschappen, behalve Pelle die
met een witte arm naar Nederland terug dreigt te keren. 10 minuten

Gips

Sevilla

Leerjaar 3 - 4

Film bekijken Extra materiaal voor in de klas

In de zomer van 2010 reizen de broers Ivar, Boris en diens vriendin
Kaat op de bonnefooi naar Sevilla. In deze roadmovie wordt hun
spannende reisavontuur versneden met beelden uit de zomer van
2011. In dat jaar maken Ivar en Kaat exact dezelfde reis nog eens, om
samen af te maken waar ze ooit met z'n drieën aan begonnen zijn. 
11 minuten 

https://kort.ntr.nl/2015/09/07/gips/
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/yvg7nkXiJtTQFafGR
https://vimeo.com/58001203
https://vimeo.com/66395091
https://schooltv.nl/video/zapp-echt-gebeurd-de-man-die-achter-de-horizon-keek/
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406


Film bekijken

Aurora en haar vader hebben een speciale band met IJsland en dan
vooral met het noorderlicht dat daar te zien is. Aurora is er zelfs naar
vernoemd. Deze band is de reden dat zij nog een laatste keer samen
het noorderlicht willen zien. Vader draagt echter een last met zich
mee die naarmate de reis vordert almaar zwaarder lijkt te worden. 
5 minuten

Aurora
Leerjaar 5 - 6

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

Lowland Kids

Extra materiaal voor in de klas

Film bekijken

https://vimeo.com/470966095
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/lesson/nBhjtgBHdSiJKEQmu
https://vimeo.com/378352319

