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40E EDITIE NEDERLANDS FILM FESTIVAL
Elke editie van het Nederlands Film Festival (NFF) is bijzonder, 
maar deze veertigste editie is dat misschien nog nét een 
tikkie meer. Dit jaar pakken we het anders aan en haal je als 
school het NFF naar het klaslokaal! Met Junior Kalveren Gala-
workshops, vertoningen van zorgvuldig gekozen Nederlandse 
films, verdiepend (online) lesmateriaal voor elk leerjaar, 
videogesprekken met makers en NFF filmkits, waarmee een 
klaslokaal verandert in een NFF-bioscoop!

EDUCATIEPROGRAMMA 2020
Voortgezet onderwijs

https://www.filmfestival.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/
https://www.filmfestival.nl/educatie
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AANMELDEN

MELD JE AAN

Voor het eerst biedt het NFF het educatieprogramma niet 
alleen tijdens de negen festivaldagen aan, maar gedurende 
drie weken. Nu het voor leraren drukker dan ooit is, willen 
wij deelnemende scholen meer ruimte geven om het 
educatieprogramma op een geschikt moment in te plannen. 
De NFF educatieprogramma’s kunnen geboekt worden 
tussen de start van het NFF op 25 september en de start 
van de herfstvakantie in Utrecht op 17 oktober. Meld je aan 
voor 17 juli 2020. Bij nieuwe maatregelen en richtlijnen, 
aangekondigd door de overheid en/of het RIVM met gevolgen 
voor het onderwijs, is het mogelijk om gratis te annuleren. 

AANMELDDEADLINE: 17 JULI

https://fd7.formdesk.com/nederlandsfilmfestival/Voortgezetonderwijs
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JUNIOR KALVEREN GALA
Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een film? Onder leiding van een ervaren 
filmdocent leren leerlingen tijdens een drie uur durende workshop bij jou op school hoe ze 
een film van één minuut maken. Met de premièrekit organiseren de kersverse filmmakers 
vervolgens hun eigen première in de klas, geheel in NFF-stijl. Via een lesbrief leren de 
leerlingen hoe ze zelf de beste film uitkiezen en hoe ze hun keuze kunnen onderbouwen, met 
als hoogtepunt de uitreiking van het Junior Gouden Kalf!  De rode loper wordt uitgerold voor 
een compleet en onvergetelijke NFF-première, gewoon bij jou in de klas. De kosten voor een 
compleet verzorgde workshop met premièrekit zijn €450,- per klas van max. 30 leerlingen.

LEER MEER

https://www.filmfestival.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/workshops-en-activiteiten/
https://www.filmfestival.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/workshops-en-activiteiten/
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FILMS EN PAKKETTEN 

NFF in de Klas Startpakket

Voor het eerst biedt het NFF het 
educatieprogramma niet alleen 
tijdens de negen festivaldagen aan, 
maar gedurende drie weken. De NFF 
educatievertoningen kunnen in de 
klas worden bekeken vanaf de start 
van het NFF op 25 september tot en 
met 17 oktober.

Prijs: €2,75 per leerling

Wat krijg je? 

-  Een NFF filmprogramma naar   
 keuze in de klas (te bekijken op het  
 digibord of  via een beamer)

-  Online lespakket voor een    
 inhoudelijke voor- en nabespreking  
 met je klas 

-  Een videoboodschap van de 

 maker(s) 

-  De NFF Filmkit waarmee je de klas 
   omtovert tot een echte NFF-   
 bioscoop 

Uitbreidingsopties

NFF in de Klas PLUS: In 
gesprek met de filmmaker 

Ontvang een persoonlijk aan de klas 
gerichte videoboodschap van de 
filmmaker of stel al je vragen tijdens 
een live online nagesprek.

Meerprijs: €80

NFF in de Klas PLUS: 
Gastdocent in de klas

Liever een ervaren filmdocent in de 
klas om de bijbehorende filmles te 
verzorgen? NFF maakt het mogelijk! 
Wij regelen een gespecialiseerde 
gastdocent die de klas meeneemt in 
de wereld van beeldeducatie.

Meerprijs: €150

De Grote PLUS

De hele school staat voor een dagdeel 
compleet in het teken van het NFF. 
We halen alles uit de kast om jullie 
school tot een NFF festivallocatie 
om te toveren, inclusief rode loper, 
Gouden Kalf, groot scherm en (online) 
aanwezige makers!

Meerprijs: €450

Organiseer je eigen festivalvertoning 
met NFF in de Klas
In 2020 organiseer je een NFF-vertoning bij jou op school!  
Omdat de vertoningen voor scholen dit jaar niet plaats kunnen 
vinden in Utrecht, brengen wij het Nederlands Film Festival 
naar de klas. Bekijk een Nederlandse film in je klas, inclusief 
kijktips via korte video’s, een videoboodschap van de maker(s) 
en een NFF Filmkit om de klas aan te kleden geheel in NFF-stijl. 
De educatieve filmvertoningen kunnen naar wens uitgebreid 
worden met extra opties, zoals een persoonlijk bericht van de 
maker(s) tot een compleet NFF-feest met rode loper en Gouden 
Kalf bij jou op school!

https://www.filmfestival.nl/educatie-filmvertoningen/
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FILMS EN PAKKETTEN
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Stop Filming Us

Bovenbouw 

Een uitdagend filmprogramma 
over beeldvorming. Hoe kunnen 
beelden stereotypes en vooroordelen 
bevestigen of juist bestrijden? In 
Stop Filming Us worstelt de regisseur 
met deze vragen. Hij maakt een 
documentaire over Congo, maar 
twijfelt of hij als filmmaker van 
westerse komaf wel de juiste 
persoon is. In de voorfilm Kramp - 
Sebastiaan de Krab krijgt een acteur 
van kleur tijdens een casting 
een ongemakkelijke opdracht. 
Pijnlijke humor en kromme tenen 
gegarandeerd!

De belofte van Pisa

Vanaf leerjaar 2

In de coming-of-age film De belofte 
van Pisa wordt trompettalent Samir 
verliefd op klasgenoot Annelies. Ze 
beleven een zomer vol ontluikende 
liefde, maar zijn leven op het elitaire 
muzieklyceum in Amsterdam-
Zuid botst met zijn Marokkaans-
Nederlandse afkomst. Kan hij de stap 
naar een nieuw leven maken, maar 
ook trouw blijven aan zichzelf? Nog 
meer zomerliefde in de korte voorfilm 
Hitte. Temperaturen stijgen tot een 
kookpunt als een verlegen meisje 
een ijssalon binnenstapt. Ultrakorte 
romantische horror met discodip.

De Oost

Bovenbouw 

Het is 1946 en de jonge soldaat Johan 
gaat vechten in voormalig Nederlands-
Indië. Hij komt onder bevel van een 
genadeloze legerkapitein, en krijgt 
last van zijn geweten. De Oost is 
een indrukwekkend drama  over de 
Indonesische onafhankelijkheids-
oorlog, met glansrollen voor Marwan 
Kenzari en Martijn Lakemeier, de 
jongste winnaar van het Gouden Kalf 
voor Beste Acteur ooit.

Bumperkleef
 
Bovenbouw
 
Een lekker griezelig programma. Hoe 
kan een film die zich bijna helemaal 
in een auto afspeelt, spannend zijn? 
De slasherfilm Bumperkleef levert het 
bewijs. Een gezin in de auto wordt 
geterroriseerd door een andere 
weggebruiker met een wel heel kort 
lontje. In de voorfilm Vakkenvullers - 
Zusje ontpopt een schattig meisje zich 
tot de schrik van de supermarkt. Als 
de vakkenvullers dat maar overleven! 
In het nagesprek gaat het over wat een 
film spannend of eng maakt.

TRAILER

TRAILER

TRAILER

Stop Filming Us

Goldie  

Bovenbouw 

Doorbreken als hiphop-danseres 
is voor de New Yorkse Goldie meer 
dan een droom: het is een manier 
om te overleven. De Nederlandse 
filmmaker Sam de Jong laat met 
Goldie de rauwe realiteit van het 
straatleven in New York zien, 
maar de energie en de opvallende, 
kleurrijke stijl geven de film 
een positieve vibe. In de korte 
documentaire This Is Me is dansen 
voor tienermeisje Allen een manier 
om te zeggen: hier ben ik, en ik ben 
het waard om gezien te worden. 
Let op, de voertaal van Goldie is 
Engels. De film wordt vertoond met 
Nederlandse ondertiteling.

TRAILER

Kort filmblok: 
75 jaar bevrijding

Vanaf leerjaar 1

De SS’er Albert Gemmeker was 
verantwoordelijk voor de gang van 
zaken in Kamp Westerbork, het 
doorgangskamp voor Nederlandse 
joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Wist hij van het gruwelijke lot van de 
tachtigduizend joden die vanuit ‘zijn’ 
kamp zijn weggevoerd? In Moffenmeid 
probeert Wies haar dochter te 
verbergen voor de buitenwereld, omdat 
zij zwanger is van een Duitser. In dit 
aangrijpende programma krijgen we 
twee heel verschillende blikken op de 
nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

TRAILER

TRAILER

Pisnicht: The Movie

Vanaf leerjaar 2

Humor voert de boventoon in dit 
goedgevulde programma over 
bloedserieuze onderwerpen. In 
Pisnicht: The Movie gaat Nicolaas Veul 
op onderzoek uit naar de impact 
van scheldwoorden als ‘pisnicht’ 
of ‘vuile flikker’. Want wat voor 
de één humor is, is voor de ander 
reden om nóg dieper de kast in te 
kruipen. Tenenkrommende situaties 
met een maatschappijkritisch 
randje werken op de lachspieren, 
in Vakkenvullers - Reclamelandsuper 
en Kramp - Sebastiaan de Krab. 
In het nagesprek gaat het over 
films maken over soms lastige 
onderwerpen als discriminatie en 
vooroordelen.

TRAILER
Pisnicht: The Movie

Bumperkleef

De Oost

Goldie

De belofte van Pisa

Gemmeker

Moffenmeid

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=5oClrkUUvFQ
https://www.youtube.com/watch?v=-CA2LFKhsdY
https://www.youtube.com/watch?v=0j9EL_bw6Kc
https://www.youtube.com/watch?v=O-m1BPcjKVs
https://www.youtube.com/watch?v=SKgjjXjJ4-s
https://www.youtube.com/watch?v=RILzw9UM4AQ
https://www.facebook.com/vpro/videos/pisnicht-the-movie/539194733283325/
https://www.filmfestival.nl/educatie-filmvertoningen/
https://www.nu.nl/280625/video/eerste-beelden-van-nederlandse-film-over-indonesische-onafhankelijkheidsoorlog.html
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NFF JAARROND

Film in de Klas 
Onze huidige samenleving vraagt om beeldbewuste kijkers en 
makers. Daarin kun jij als leraar het verschil maken. Inspireer 
je leerlingen om meer te zien, bewuster te kijken en stimuleer 
creativiteit met de gratis films en lespakketten van Film in 
de Klas. Of je nu Nederlands, geschiedenis, economie of kunst 
en cultuur doceert, help je leerlingen verder te kijken. Voor 
alle leerjaren van het primair en voortgezet onderwijs zijn 
Nederlandse films en lespakketten geselecteerd.
Vind jouw film en filmles op Film in de Klas. 

LEER MEER

ONTDEK

Schoolfilm van de Maand
Op zoek naar meer inspiratie? Iedere maand wordt via het 
initiatief Film in de Klas de Schoolfilm van de Maand uitgelicht. 
Ontdek hoe je met de Schoolfilm van de Maand je les verrijkt. 

https://www.filmfestival.nl/film-in-de-klas/
https://www.filmfestival.nl/film-in-de-klas
https://www.filmfestival.nl/film-in-de-klas/
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SPEEL EEN SCÈNE NA EN WIN  

Maak kans op een rode loper 
première bij jou op school
Ben jij op zoek naar een nieuwe manier om je leerlingen actief bij 
je les te betrekken? Het Nederlands Film Festival daagt leraren uit 
om een scène uit de Schoolfilm van de Maand na te spelen met 
hun klas. Pak je telefoon, camera of laptop en ga samen aan de 
slag! Stuur je scène in voor 14 september 2020 en maak kans op 
een echte filmpremière inclusief rode loper en een filmles door 
een gerenommeerde professional bij jou op school.

LEER MEER
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Vragen of een programma op 
maat laten samenstellen?
educatie@filmfestival.nl                     030-2303800

Het educatieprogramma komt tot stand in samenwerking met:

LEER MEER

https://www.youtube.com/watch?v=go9dQY3Phig
https://www.filmfestival.nl/speel-een-scene-na/
https://www.youtube.com/watch?v=go9dQY3Phig
https://www.filmfestival.nl/speel-een-scene-na/
https://www.filmfestival.nl/speel-een-scene-na/

