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Primair Onderwijs

NFF Educatie
Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet
filmeducatie als een belangrijke pijler en biedt daarom
elk jaar tal van schoolvoorstellingen, workshops en
evenementen voor het primair en voortgezet onderwijs,
voor leerlingen én docenten. Het NFF investeert al
jarenlang in educatie om mediawijsheid te bevorderen,
de toekomstige filmtalenten te inspireren en om te
investeren in het publiek van de toekomst.

Lesmateriaal
In samenwerking met EYE Filmmuseum ontwikkelt het
NFF lesmateriaal dat handvaten biedt bij het voor- en nabespreken van het filmbezoek in de klas. De leerstof sluit
aan bij kerndoelen 54, 55, 56 voor het basisonderwijs.
Deze NFF introductie geeft meer informatie over het
Nederlands Film Festival en het bezoek aan de bioscoop.
Het lesmateriaal bij Uilenbal bestaat uit vraag- en antwoordschermen voor op het digibord en een docentenhandleiding. De docentenhandleiding bevat suggesties
om de film Uilenbal te behandelen in de klas, zowel voor
als na het bezoek aan de film. Het lesmateriaal is gratis
beschikbaar en kan worden aangevraagd door een mail
te sturen naar educatie@filmfestival.nl.

Gedrag in de bioscoop
Het is heel leuk om naar de film te gaan, vooral als de
bezoekers zich aan een paar simpele regels houden.
Laat de leerlingen bedenken welk gedrag ze storend
vinden tijdens de film. Maak naar aanleiding van de onderwerpen die ze aandragen enkele concrete afspraken,
zoals: geen telefoons, geen voeten op de stoelen en niet
hardop praten tijdens de voorstelling. Bespreek samen
welke stappen gezet moeten worden als leerlingen zich
niet aan de afspraken houden (vriendelijk vragen te
stoppen, begeleider vragen om in te grijpen).

Meer verdieping?
Ga in de klas aan de slag met de lesmethode film voor
groep 3 t/m 8: Avonturen in het donker. De methode
is inzetbaar bij alle films die je met de klas kijkt, in de
bioscoop of op school, en gaat in op filmaspecten als
geluid, camera, acteren en nog veel meer. Leerlingen
leren spelenderwijs meer over beeldtaal en ontdekken
de kunst van het kritisch kijken. Avonturen in het Donker
is ontwikkeld door EYE Filmmuseum en te bestellen op
www.avontureninhetdonker.nl
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Wat is het Nederlands Film Festival?
Het NFF is een festival voor Nederlandse films. Dit
zijn films die in Nederland zijn gemaakt of die door
Nederlandse filmmakers zijn gemaakt. Het NFF
stimuleert de Nederlandse filmcultuur door prijzen
uit te reiken en het publiek kennis te laten maken met
de Nederlandse filmcultuur. Het NFF bestaat al 37
jaar. Op het festival kun je echt van alles zien, zoals
speelfilms, videoclips, documentaires, afleveringen
van televisieseries en games. Er worden zowel korte
films (korter dan 70 minuten) als lange films (langer
dan 70 minuten) vertoond. Maar het NFF is meer dan
alleen filmvertoningen. Er worden ook workshops en
lezingen gegeven door filmmakers en er zijn interviews
met hen. Het NFF is bovendien dé ontmoetingsplek
voor Nederlandse en buitenlandse filmmakers. Het
hoogtepunt van het festival is het Gouden Kalveren
Gala. Hier worden de Gouden Kalveren, de belangrijkste
Nederlandse filmprijzen, uitgereikt aan onder andere
de beste Nederlandse film en de beste Nederlandse
acteurs.

...............................................................
Film in de bioscoop
“Als je aan een bioscoop denkt, waar denk je dan aan?”
Vraag uw leerlingen of ze weleens in een bioscoop zijn
geweest en waar ze aan moeten denken bij het bekijken
van een film in een bioscoop.

Antwoordsuggesties:
• Groot wit doek
• Donkere zaal
• Lange rijen met (rode) stoelen
• Hard geluid / geluid dat van alle kanten komt
• Samen met anderen een film kijken

...............................................................
Filmtrailer
Benieuwd welke film jullie gaan zien tijdens het
festival? Bekijk dan alvast de trailer van Hotel de grote L

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N13vgaZWvgM

