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Leren over beeldtaal is belangrijker dan ooit. De samenleving is doordrenkt van beelden. Van kleins af aan worden 
kinderen hiermee overspoeld. In het dagelijks leven komt iedereen ermee in aanraking.

Veel scholen erkennen dat en er worden dan ook steeds meer media ingezet bij de lessen. Film is een zeer toeganke-
lijk medium en ondersteunt mensen om al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken en te begrijpen. Net als andere 
kunst kan film ontroeren, vermaken en aan het denken zetten. Door filmeducatie ontwikkelen mensen de kennis, 
vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te begrijpen maar ook om zelf beeldverhalen te 
kunnen maken en publiceren.

Film kan binnen het onderwijs op allerlei manieren worden ingezet: 
• Ter illustratie/informatie: aansluitend op een vak of binnen thematisch onderwijs
• Beschouwend: als kunstvorm 
• Actief: om vaardigheden te leren (scenario, regie, camera, montage, etc.)
• Actief: als middel voor verslaglegging, presentatie, onderzoek of reflectie
• Actief: als uitingsvorm van emoties en ideeën

In samenwerking met o.a. Zapp en EYE is Cinekid in 2013 gestart met de opbouw van een prachtige filmcollectie voor 
het onderwijs. Ieder jaar worden er films aan de collectie toegevoegd. Voor iedere film zijn gratis lessuggesties 
beschikbaar. 

De films zijn beschikbaar voor educatieve voorstellingen en kunnen vertoond worden in een bioscoop of in de klas.

De filmcollectie bevat films geschikt voor groep 1/2 van het primair onderwijs tot en met klas 1/2 van het voortgezet 
onderwijs.

Leren over beeldtaal

F I L M C O L L E C T I E

Selectie
De films in de collectie onderscheiden zich door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en thematiek. Het zijn 
veelal films die de wereld over hebben gereisd, op festivals hebben gedraaid en vaak meerdere nominaties of prijzen 
hebben ontvangen. Bovenal zijn het films die een (nog) groter bereik verdienen dan ze tot nu toe hebben gehad. 



Kosten en boekingen  
Bioscopen, theaters en culturele instellingen met DCP-vertoonmogelijkheden kunnen de films boeken bij Cinekid. 
Het digitale transport van de films wordt verzorgd door Gofilex.

De kosten per vertoning: € 100,- (ex BTW). Er is geen recette-afdracht. Bij afname van meerdere films kan er een  
 pakketprijs worden afgesproken die afwijkt van dit standaardbedrag.

Boekingen kunt u doen bij Cinekid door een mail te sturen naar Rianne Vogel: r.vogel@cinekid.nl of Cinekid algemeen:  
educatie@cinekid.nl Tel: 020 – 531 7890. 

Deze collectie wordt mede mogelijk gemaakt met de steun en/of financiering van:

Cinekid is lid van het Netwerk Filmeducatie. 
Meer informatie over het netwerk vindt u op 

www.filmeducatie.nl. 

Lessuggesties
Bij iedere film uit deze collectie zijn lessuggesties (digitaal) beschikbaar. Deze materialen kunt u downloaden van de 
website van Cinekid en via uw eigen kanalen beschikbaar stellen aan scholen die de films bezoeken. Dit zijn online 
magazines, interactieve PDF’s en presentaties voor het digibord.

Uitgangspunt van het lesmateriaal is ‘leren door te doen’. Om optimale leerresultaten te behalen sluit het materiaal 
aan op het ontwikkelingsniveau van de kinderen, waarbij creativiteit wordt gestimuleerd. Kinderen worden geprik-
keld en voorbereid op de film. De theoretische achtergrond en opdrachten die worden aangeboden stimuleert hen te 
verdiepen in verschillende thema’s en nieuwe gedachten te vormen, en geeft tips voor het voeren van gesprekken en 
discussies in de klas. De opdrachten gaan in op een onderwerp of thema uit de film (bijvoorbeeld sprookjes, culturen, 
beroemd zijn) of sluiten aan bij een cinematografisch of media-educatief thema (zoals flashbacks, coming-of-age, 
animatie). Er worden opdrachten aangeboden en tips om klassengesprekken te voeren voorafgaand en na afloop van 
de film.



ANIMAATJES

Pinguin (Animanimals) - Julia Ocker (4 min)
Zie je het voor je? Een VIP (Very Important Pinguïn) feest in Antarc-
tica. De serveer pinguïn heeft als taak om alle gasten tevreden te 
houden en serveert hen wijn en kersentaart. Hij neemt zijn taak erg 
serieus.

Nachtwandeling / Falk Schuster (4 min)
‘S nachts, wanneer alles slaapt, ontwaakt een magische wereld van 
vormen in de kinderkamer met allerlei grappige dieren. Er valt 
zoveel te ontdekken. Alleen de naderende ochtend kan de avonturen 
van de nacht abrupt beëindigen. Maar de volgende nacht wacht al. 

Ijsneus - Veronica L. Montano & Joel Hofmann (8 min)
Bo en Moco wonen in een ijskoude wereld. Moco heeft altijd een 
snotneus en geeft het ijs hiervan de schuld. Hij probeert al het ijs te 
smelten met zijn vuurbrander. Tegelijkertijd probeert Bo de schade 
weer te repareren en probeert ze het ijs weer aan elkaar te naaien 
met naald en draad.

Meneer Nacht heeft een dagje vrij - Ignas Meilūnas (2 min)
Waarom verandert de nacht in de dag? Meneer Nacht is in een eigen-
wijze bui en speelt overdag met het donker maken van voorwerpen 
in de stad. 

41 MIN 

FACTS

Roekoekleuren / Oana Lacroix (6 min)
In een landschap waar alle vogels slechts één kleur 
hebben en alleen zingen met hun vrienden in de-
zelfde kleur, voelt de rood met gele vogel zich overal 
misplaatst. Verdrietig en alleen zit hij in zijn nest, 
totdat het seizoen verandert en de kleuren van de 
herfst verschijnen. 

Samen staan we sterk - Anais Sorrentino (7 min)
Op een koude winterdag niest een verkouden beer 
zo hard dat een enorme steen losraakt en de ingang 
van zijn grot blokkeert. Opgesloten in de grot roept 
de beer om hulp, wie gaat het lukken om de beer te 
bevrijden?

Vreemde vis - Krishna Chandran A. Nair (6 min)
Midden in de oceaan ziet een school vissen en een 
grote rode vis die op het wateroppervlak drijft. De 
vissen proberen alles te doen om de vis in hun mid-
den op te nemen. 

Korte-filmcompilatie
Groep 1/2/3
Thema’s dieren, vriendschap, humor, avontuur, dag-nacht
NL Gesproken

Speciaal voor de kleintjes hebben we een programma samengesteld van de allermooiste korte films. De films sluiten 
thematisch aan op de belevingswereld van kleuters.



BEESTENBOEL

Fred en Annabel- Ralf Kukula (8 min)
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!

De kleine vogel en de rups- Lena von Dohren (4 min) 
Het vogeltje heeft veel rust en stilte hoog in zijn boom... tot er een 
onverwachte gast opduikt.

Octopus- Julia Ocker (4 min)
De tentakels van de octopus zijn druk in de weer met het bakken van 
een heerlijk maaltje. Eén eigenwijze tentakel wil alleen niet helemaal 
meewerken met de rest.

Luchtvruchten- Kateřina Karhánková (10 min) 
Een groepje harige beestjes leeft samen op een open plek in het don-
kere bos. Zij voeden zich met zaden die bij het raken van de grond 
veranderen in glanzend fruit. Eén beestje is nieuwsgierig waar deze 
zaden vandaan komen en gaat op avontuur.

40 MIN 

FACTS

Tijger- Karim Saleh (4 min)
De tijger op het bordje eten komt tot leven! Maar 
heeft hij wel tafelmanieren?

Kuap- Nils Hedinger (7 min)
Een kikkervisje wordt maar geen grote kikker. Hij 
blijft achter in de vijver maar ontdekt wel een hoop 
nieuwe dingen om hem heen. Gelukkig wordt het 
weer lente.. zal hij nu een echte kikker worden?

Korte-filmcompilatie
Groep 1/2/3
Thema’s dieren, vriendschap, liefde, humor, avontuur
Geen dialoog

Deze verschillende korte films hebben allen één ding gemeen: dieren in de hoofdrol! De verschillende animaties zijn prachtig 
gemaakt, met verschillende animatietechnieken en vertellen ieder een uniek, grappig en soms ontroerend verhaal. 



DE GROTE BOZE VOS
Groep 1/2/3/4
Thema’s boerderijleven/platteland, zorgen voor elkaar, 
wisselende machtsverhoudingen, dieren met men- 
selijke trekken, mislukkingen, humor, weerbaarheid
NL gesproken

Niets is zo rustig en kalm als je denkt op deze boerderij. De dieren 
zijn een beetje in de war: met een konijn dat de rol van de ooievaar 
overneemt en kippen die jagen op vossen, terwijl een vos moeder 
speelt voor de kuikentjes en een eend de Kerstman speelt. Alles staat 
op zijn kop. Een geweldig grappige, gekke en liefdevolle animatiefilm 
in drie delen, over dieren op het platteland.

De film is een prachtige vertaling van stripboek naar film. De karak-
ters uit de film hebben stuk voor stuk hun eigen hilarische per-
soonlijkheden met menselijke trekken. De avonturen die de dieren 
meemaken zijn meeslepend en zitten vol verassingen en geestige 
onverwachte gebeurtenissen.

82 MIN / BENJAMIN RENNER & PATRICK IMBERT / 
FRANKRIJK / 2017  
Trailer

(Noot: de trailer is Engels gesproken, de film zelf is NL gesproken)

Awards * International Young Audience Film Festival Ale Kino! 

(2017) - Best Feature Film for Children * César Awards (2018) - 

Best Animated Film * Lumiere Awards (2018) - Best Animated 

Film *

Nominaties * Best Animated Feature Independent (2018) - 

Annie Awards *  Children KinoFest (2018) - Best Film * Portland 

International Film Festival (2018) - Best Animated Feature * 

Seattle International Film Festival (2018) - Best Film *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=sphYvAVkOyw


HET VLINDERMEISJE 
Groep 1/2/3 
Thema’s wonderen, ziekenhuis, emoties 
NL gesproken

De vijfjarige Sara heeft een heel bijzondere gave. Wanneer ze zo blij 
is dat het tintelt in haar buik, kan ze vliegen! Haar moeder ontdekt 
dit en neemt Sara mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar 
komt Sara in handen van artsen die haar willen gebruiken om een 
grote prijs te winnen. Sara heeft het niet leuk in het ziekenhuis en wil 
graag weg. Ze is zelfs zo verdrietig dat ze niet eens meer kan vliegen.

Kjell-Ake Sandgren regisseerde verschillende lokale Zweedse  
successen, waaronder My Big Fat Father (1990) en Christmas  
Oratorio (1996).

FACTS

54 MIN / KJELL-ÅKE ANDERSSON / ZWEDEN / 2007/
Trailer 

(Noot: de trailer is Zweeds gesproken, Engels ondertiteld. De film 

zelf is Nederlands gesproken).

Awards * Hamburg film festival (2008) – Jetix movie award *

Nominaties * Hamburg film festival (2008) – Michel award 

special mention en Michel Award *

https://www.youtube.com/watch?v=389XF0ONdfs


HOCUS POCUS MET ALFONS ALFRINK 
Groep 1/2/3/4
Thema’s verjaardag, wensen, goochelen, animatie
NL gesproken

Alfons wil heel graag een hond. Het liefst precies zo één als de oude 
magiër heeft. Alfons weet zeker dat hij zijn droom waar kan maken. 
Hij heeft hier alleen wat magie voor nodig. Helaas is het niet zo mak-
kelijk als Alfons dacht. Gelukkig komt op de meeste onverwachte 
manier zijn droom toch uit.

Hocus Pocus is een vriendelijke animatiefilm in stripboekstijl, met 
vrolijke liedjes, gebaseerd op het boek van Gunilla Bergstrom.  
Herkenbaar en op grappige wijze in beeld gebracht zijn de strubbe-
lingen tussen de kinderen onderling en tussen Alfons en z’n vader.  
Je ziet dat Alfons ongehoorzaam kan zijn, maar ook dat hij weer leert 
het goed te maken. Alfons’ vader blijft thuis voor zijn zoon,  
die vanzelfsprekendheid is opvallend. Regisseur Torill Kove won in 
2008 een Oscar voor haar korte animatiefilm The Danish Poet.

72 MIN / TORILL KOVE / NOORWEGEN / 2013
Trailer

Nominaties: * Norwegian International Film Festival (2014) – 

Amanda award * Cinekid festival (2014) – Best children’s film 

audience award *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=ya6sepzjHmg&feature=youtu.be


KAPITEIN MORTEN EN DE SPINNENKONINGIN 
Groep 3/4
Thema’s moed, avontuur, zeevaart, goed-kwaad, 
groot-klein, insecten, fantasie
NL gesproken

Morten wil net zo’n zeekapitein zijn als zijn vader. Terwijl hij wacht 
tot zijn vader weer aan wal komt, maakt een magisch ongelukje 
Morten zo klein als een insect. Nu kan hij op zijn zelfgemaakte 
speelgoedboot kapitein zijn en op zoek naar de verdwenen goud-
schat. Maar de gevaarlijke spinnenkoningin is ook aan boord en lijkt 
verdacht veel op zijn nare stiefmoeder. 

Kapitein Morten is een levendige stop-motionanimatie boordevol 
verrassende vondsten en onverwachts avontuur. Dit verhaal, over 
een jongen die moet krimpen om genoeg zelfvertrouwen te verzame-
len om op te groeien, is een echte ode aan de verbeelding.

79 MIN / KASPAR JANCIS, HENRY NICHOLSON & 
RIHO UNT / ESTLAND, IERLAND, BELGIË, ENGELAND, 
2018
Trailer 

(Noot: de trailer is Engels gesproken, 

de film is Nederlands gesproken) 

Awards * International Film Festival for Children and Young 

Audience Schlingel Animated Film Award 2018

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=lLJM1-Pzk4g


PETTSON EN FINDUS 3
Klas groep 1, 2
Thema’s avontuur, vriendschap, dieren
NL gesproken

Vrolijk nieuw avontuur met boer Pettson en zijn kat Findus.

Findus vindt zichzelf inmiddels groot genoeg om zelfstandig te 
worden, dus verbouwt Pettson, die het eigenlijk wel een fijn idee vin-
dt zijn slaapkamer niet meer te hoeven delen, een oud wc-hokje om 
tot een huisje voor zijn kat. Maar als het eenmaal zover is, moeten de 
twee erg wennen aan hun nieuwe bestaan.

Alweer het derde deel van de live action-filmreeks over de zachta-
ardige boer Pettson en zijn geanimeerde kat Findus, bekend van 
de boeken van Sven Nordqvist. Ook dit deel is weer een vrolijke, 
vertederende kijkervaring voor de allerkleinsten, vol gekkigheid en 
slapstick.

81 MIN / ALI SAMADI AHADI / DUITSLAND, 2018
4+, NEDERLANDS GESPROKEN
Trailer 

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=INVVfieA6tU


TED SIEGER’S MOLLY MONSTER
Groep 1/2/3/4
Thema’s een broertje of zusje krijgen, jaloezie, 
opgroeien, animatie, fantasiewereld
NL gesproken

Molly Monster wil er dolgraag bij zijn als haar nieuwe zusje of  
broertje uit het ei kruipt dat mama heeft gelegd. Maar dat gebeurt 
ver weg, achter de Wilde Heuvels. En hoe kan ze haar beste vriend 
Edison aan zijn verstand brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn? 
Zo begint Molly’s avontuurlijke reis in deze fantasierijke en vrolijke 
2D-animatiefilm voor de kleintjes.

Ted Sieger’s Molly Monster is een kleurrijke animatiefilm in 2D.  
Volwassenen moeten soms wennen aan de kleurenexplosie, maar 
jonge kinderen spreekt juist dat enorm aan. Realistische thema’s 
komen in een fantasievol decor aan bod. Grappige kleine details, 
zoals dat het juist de vader is die het ei uit moet broeden, en vrolijke 
liedjes maken de film komisch en net even anders.

72 MIN / MATTHIAS BRUHN, MICHAEL EKBLAD,  
TED SIEGER / DUITSLAND, ZWITSERLAND, ZWEDEN / 2015
Trailer 

(Noot: de trailer is Duits gesproken, de film zelf is Nederlands 

gesproken.)

Awards: * Shanghai International Film Festival (2016) –  

Best Animation Film * Berlin International Film Festival (2016) 

– Generation Kplus Best Feature Film * German Film Critics 

Association Awards (2017) – Best Children’s Film *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=zCJO9Z-OZdg


MIJN MAMA IS IN AMERIKA EN ZE HEEFT  
BUFFALO BILL ONTMOET

Groep 3/4/5
Thema’s verlies, avonturen, verre landen,  
(strip)boekverfilming
NL gesproken

Jean gaat voor het eerst naar school en maakt allerlei nieuwe dingen 
mee. Ondertussen weet hij nog steeds niet waar zijn moeder is  
gebleven. Tot zijn buurmeisje hem de geheime kaarten voorleest  
die zijn moeder stuurt uit verre landen. Jean fantaseert er in deze  
animatiefilm spannende avonturen bij, maar hoe zit het nu echt...?

Deze animatiefilm, met een melancholische tint, is getekend in een 
simpele stijl, maar weet de wereld van de kleine Jean realistisch en 
emotioneel overtuigend weer te geven. Gebaseerd op de herinnerin-
gen uit hun jeugd in een boek van Jean Regnaud en Émile Bravo.

75 MIN / MARC BORÉAL, THIBAUT CHATEL / FRANKRIJK, 
LUXEMBURG / 2013
Trailer

Awards * Annecy International Animated Film Festival (2013) – 

Best feature special distinction * Lucas - International Festival  

of Films for Children and Young People (2013) – ECFA award *

Nominaties * Annecy International Animated Film Festival 

(2013) – Best feature * César Awards (2014) – Best animated film 

* Hamburg Film Festival (2013) – Michel award *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=43GNQJ0hoXM


VERHALEN MET EEN STAARTJE 
Korte-filmcompilatie
Groep  groep 3, 4
Thema’s dierenrijk, identiteit, vriendschap
NL Gesproken

Ook dit jaar hebben we weer een programma samengesteld van de allermooiste korte films. Voor 6+ hebben we daarom een 
compilatie gemaakt met een aantal leuke korte animaties over het dierenrijk.

73 MIN / 6+, NEDERLANDS GESPROKEN 

FACTS

Detijger zonder strepen (9 min)
Wat doe je als jij als enige tijger in het bos geen strepen hebt? Dan 
ga je natuurlijk naar ze op zoek. Het jonge tijgertje dat graag groot 
en net als de anderen wil zijn, gaat in zijn eentje op zoek naar zijn 
strepen en zijn identiteit. Wat zal hij als eerste vinden?

Sam’s Droom (7 min) 
Op een zonnige lentedag besluit het muisje Sam om zijn – nogal 
dwaze – droom te verwezenlijken. Hij wil met de zwaluwen vlie-
gen die het jaar erop weer zullen terugkeren. Het tarten van de 
zwaartekracht blijkt echter nog moeilijker dan gedacht en om de 
lucht in te komen heeft Sam misschien wat hulp van zijn vrienden 
uit het bos nodig.

Overboord (11 min)
De wereld dreigt te overstromen en wie zich niet op de Ark van No-
ach bevindt, zal omkomen. Er zijn alleen maar hutten voor bepaalde 
dieren die een gelijksoortige partner hebben, en de regels aan boord 
zijn heel strikt. Wat betekent dit voor twee verstekelingen, een schele 
kameleon en een sjofele kiwi?

Grote Wolf & Kleine Wolf (14 min) 
Grote Wolf woont heel gelukkig in zijn eentje onder 
een prachtige boom, tot op een dag een klein wolfje 
bij hem intrekt. Wolfje is een enorme lastpost. Maar 
als Wolfje weer is vertrokken, realiseert Grote Wolf 
zich hoezeer hij zijn kleine kameraadje mist.

Hittegolf (7 min)
Een strand vol strandgangers ziet geen uitweg 
meer uit de hitte. Naarmate de temperatuur verder 
oploopt, nemen de irritaties toe. Een jongen en een 
meisje moeten iedereen weer tot bedaren brengen.

De laatste herfstdag (7 min)
De dieren in het bos willen nog een laatste grote race 
houden voordat het winter wordt. Dit is echter geen 
gewone race: iedereen is een en al vriendelijkheid en 
helpt elkaar naar de finish, want alle dieren moeten 
veilig hun winterslaapplek zien te bereiken.



BELIEVE
Groep 5/6/7 
Thema’s voetbal, dromen, Engeland
NL ondertiteld

Georgie steelt tijdens het zakkenrollen de portefeuille van Sir Matt 
Busby, de legendarische voetbalmanager van Manchester United. 
Deze besluit om de politie niet te roepen, maar het schoffie te volgen 
en hem te trainen. Dit verandert beide levens. Georgie blijkt een 
buitengewoon begaafde voetballer en aanvoerder van een team van 
onhandelbare talenten. Sir Matt zet zijn werk als trainer na zijn  
pensioen voort, deze keer met jonge rakkers.

De film is geïnspireerd op echte gebeurtenissen; acht van Matt  
Busby’s spelers van Manchester United kwamen in 1958 om in  
een vliegtuigongeluk. Aanstekende humor en een positief einde 
waarin Georgie en zijn moeder zich verzoenen, compenseren de 
tragische ondertoon en op momenten krachtige emoties rondom  
het rouwproces in dit voetbalverhaal.

95 MIN / DAVID SCHEINMANN / VERENIGD KONINKRIJK 
/ 2013
Trailer

(Noot: de trailer is  

Engels gesproken en niet ondertiteld, de film zelf is Nederlands 

ondertiteld).

Awards * Buster International Children’s Film Festival (2013) – 

Audience award * Zurich Film Festival (2013) – Audience award 

best children’s film * 

Nominaties * Tallinn Black Nights Film Festival (2013) – Best 

children’s film *

FACTS

https://youtu.be/IHatBd-2lLI 


DE BUURTSPION
Groep 5/6/7/8 
Thema’s verhuizen, nieuwe vriendschappen,  
onbegrip/eenzaamheid, eigen fantasie wereld,  
detective, animatie
NL gesproken

De tienjarige Agathe-Christine (codenaam: AC) is een buitenbeentje 
én gek op mysteries. Ze wil graag privédetective worden. Een kantoor 
heeft ze al: in hun nieuwe huis in de stad tovert ze de kelder om tot 
een klein detectivebureau. Daar bijt ze zich vast in haar eerste zaak. 
In de buurtwinkel verdwijnen er voortdurend koekjes uit de rek-
ken. Haar slungelachtige buurjongen Vincent zorgt voor nog meer 
mysterie. Telkens wanneer Agathe-Christine hem ziet, krijgt ze een 
raar gevoel in haar buik. Dat raadsel is zo mogelijk nog moeilijker op 
te lossen...
De film behandelt herkenbare thema’s als verhuizen, vrienden mak-
en en je eigen identiteit. De hoofdpersoon is geen triest slachtoffer, 
maar een stoer personage met veel moed. Ook de eenvoudige stijl 
van de animaties valt op. De droomwereld in zwart-wit zorgt voor 
een echte Film- Noir beleving.

77 MIN/ KARLA VON BENGTSON/ DENEMARKEN/ 2017 
Trailer

Nominaties * Filmfestival Max Ophüls Preis (2016) – Best  

Feature Film * Hamburg Film Festival (2017) - Michel Award *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=esKnKZPL5_w&feature=youtu.be


THE RACE 
Groep 5/6 
Thema’s tegenslagen, jongens en meisjes, dromen
NL ondertiteld

Mary (11) is niet zoals andere meisjes; ze droomt ervan autocoureur  
te worden. Als er een race in het dorp is, moet ze gewoon meedoen. 
Met haar beste vriend Tom probeert ze de winnende race kar te  
bouwen. Maar opeens moet hij weg, is haar moeder het boerenleven 
zat en weigert haar vader haar te helpen. Alles lijkt te mislukken,  
totdat haar vader een geheim uit zijn jeugd verklapt.

The Race gaat niet alleen over winnen en verliezen, maar ook over  
de keuzes die je kunt maken, of moet maken, in je leven.

84 MIN / ANDRÉ F. NEBE / IERLAND, DUITSLAND / 2009
Trailer 

(Noot: de trailer is Engels gesproken en niet ondertiteld, de film 

zelf is Nederlands ondertiteld)

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=zIFjCGm7rrA


ZOOKS 
Groep 5/6/7/8 
Thema’s natuur, science-fiction, moed, macht, 
vriendschap
NL Gesproken

Kristoff Leue & Dimitri Leue / België, 2018
8+, Nederlands gesproken, 80’

Modern sprookje over een wereld waar de natuur verboden is.

Stel je eens een wereld voor waarin nergens meer bomen of planten 
groeien, dieren verboden zijn en het enige stuk bos is afgezet met 
een groot hek. Robin leeft in zo’n wereld, maar dan ontmoet ze een 
verwilderde jongen die in dat bos opgegroeid is. Hij blijkt de zoon 
van de verbannen koning te zijn. Samen proberen ze het regime uit 
te schakelen en de harmonie tussen mens en natuur te herstellen.

Bij het maken van ZOOks is gebruik gemaakt van rotoscopie, een 
techniek waarbij scènes met echte acteurs voor green screens frame 
voor frame worden geanimeerd. Voor deze film werden zo’n 45.000 
unieke 2D-tekeningen gemaakt 

80 MIN / KRISTOFF LEUE & DIMITRI LEUE / BELGIË, 2018
Trailer  

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=-ydbbMLYOho


DE GEHEIME CLUB VAN SOEPSTAD
Groep 6/7/8
Thema’s raadsels, samenwerken, boekverfilming,  
actie- & avonturenfilm
NL ondertiteld

Een stadsfeest verandert in chaos als er een gevaarlijk gif verspreid 
wordt waardoor volwassenen zich gaan gedragen als kinderen.  
De 10-jarige Mari en haar vrienden hebben 48 uur om de oplossing 
van het raadsel te vinden. Een opwindend avontuur vol spanning, 
humor en verrassingen.

Deze spannende film is echt gericht op kinderen, niet alleen omdat 
ze de hoofdrol spelen, maar vooral doordat de film de wens van  
kinderen om serieus genomen te worden door volwassen centraal 
stelt. Kinderen hebben ook een mening en kinderen kunnen  
moeilijke situaties ook oplossen, zijn boodschappen die de  
filmmaker op een speelse manier aan de kijker mee wil geven.

105 MIN / MARGUS PAJU / ESTLAND, FINLAND / 2015 
Trailer 

(Noot: de trailer is niet ondertiteld, de film is wel Nederlands 

ondertiteld.)

Awards Ale Kino! - International Young Audience Film Festival 

(2015) – Special Award * Kristiansand International Children’s 

Film Festival (2016) – Audience Award Best Film * Stockholm 

Film Festival Junior (2016) – Best Film 6 – 10 years * Zurich Film 

Festival (2015) – Audience award Best Children’s Film * Tallinn 

Black Nights Film Festival (2015) – Estonian Film Award *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=UYNZ1H2PYyw


DIE SCHWARZEN BRÜDER
Groep 6/7/8
Thema’s vriendschap, arm & rijk, boekverfilming 
NL ondertiteld

Kleine Giorgio leidt een arm maar vrij leven in de bergen van  
Zwitserland. Op een dag bezeert zijn moeder zich en moet Gior-
gio geld verdienen zodat er een dokter kan komen. Hij wordt naar 
Milaan gestuurd om daar schoorstenen te vegen. Het werk is zwaar 
en de schoorsteenvegers wonen niet in de meest ideale omstan-
digheden. Giorgio sluit een verbond met zijn lotgenoten en samen 
vechten ze terug tegen hun ellende.

In de negentiende eeuw was kinderarbeid een normaal  
verschijnsel. Die Schwarzen Brüder vertelt een schrijnend verhaal 
met desondanks vrolijke momenten. Een grimmige film met een 
optimistisch einde, geïnspireerd op een kinderboek uit 1941.

100 MIN / XAVIER KOLLER / DUITSLAND,  
ZWITSERLAND / 2013
Trailer

(Noot: de trailer is Duits gesproken en niet ondertiteld, de film 

zelf is Nederlands ondertiteld).

Awards: * German Children’s Film & TV Festival (2014) – Best 

feature (long) en best actor/actress *

Nominaties: * Hamburg Film Festival (2013) – Michel award * 

Swiss Film Prize (2014) - Best performance in a supporting role en 

best cinematography *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=Dp972QSuj14&feature=youtu.be


IRIS 
Groep 6/7/8 
Thema’s vriendschap, herkomst, cultuur
NL ondertiteld

Iris is een mooi en poëtisch verhaal over het vinden van jezelf.  
 
De film speelt zich af in 1890. Iris is 8 jaar oud en woont in Stock-
holm met haar moeder, die kunstenaar is. Iris wil graag met haar 
moeder mee naar de tentoonstelling Ester’s in Parijs. Op de dag van 
vertrek blijkt echter dat Iris niet mee gaat. Er volgt een avontuur naar 
een voor Iris onbekende plek, waar ze leert wat vriendschap is en 
wat haar roots zijn.

81 MIN / ULRIKA BENGTS / FINLAND EN ZWEDEN / 2011
Trailer 

(Noot: de trailer is  

Engels ondertiteld, de film is Nederlands ondertiteld) * Jussi 

Awards (2012) - Best costume design *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=bVtSZwRpaGU&feature=youtu.be


KORT MAAR KRACHTIG 
Korte-filmcompilatie
Groep groep 5, 6, 7
Thema’s familie, vriendschap, liefde, verlies
NL ondertiteld 

Spanning, ontroering en hilariteit in deze geweldige korte film compilatie voor 8+.

Voor 8+ hebben we dit jaar ook een programma samengesteld met mooie, grappige en ontroerende korte films. De compilatie 
is een diverse mix van animatie en live-action films, waarin voor ieder wat wils zit. In het hilarische Buiten de pistes laten twee 
reddingswerkers een sterk staaltje slapstick zin, het mooie Mijn leven in Versailles is een ingetogen film over de ontluikende 
vriendschap tussen een meisje en haar chagrijnige oom en Alles op z’n tijd is een spannende live action film over tijdreizende 
flessenpost. 

73 MIN /  8+, NEDERLANDS ONDERTITELD

FACTS

Slurp (4 min)
De rest van de familie is niet dol op oma’s geslurp, maar haar 
kleinzoon heeft er iets op gevonden. Of toch niet?

Hittegolf (7 min)
Een strand vol strandgangers ziet geen uitweg meer uit de hitte. 
Naarmate de temperatuur verder oploopt, nemen de irritaties toe. 
Een jongen en een meisje moeten iedereen weer tot bedaren bren-
gen.

Het leven in Versailles (28 min)
Een weesmeisje verhuist naar haar knorrige oom, die werkt in het 
kasteel van Versailles. Daar ontstaat een bijzonder verbond tussen 
de twee familieleden.  

Alles op z’n tijd (15 min) 
Mal en Sam wonen op dezelfde plek. Het enige 
verschil is dat er 100 jaar tussen zit. Ze sturen elkaar 
tijdreisbriefjes via magische flessenpost en zo ont-
dekken ze dat ze dezelfde soort problemen hebben 
en ontstaat er een hechte vriendschap. Maar zal hun 
vriendschap het ook overleven als de fles kapotgaat?

De vlieger (13 min)
Elke dag na school bezoekt een jongen zijn groot-
vader, maar terwijl de seizoenen voorbijgaan wordt 
zijn opa steeds zwakker. The Kite is een hartverwar-
mende korte film over liefde, verlies en de ontroer-
ende band tussen een grootvader en zijn kleinzoon, 
waarbij het verdriet van de jongen echt voelbaar is. 



KONINGIN VAN NIENDORF
Groep 7/8 + onderbouw voortgezet onderwijs 
Thema’s gender, buitensluiten, moed, vriendschap 
geheimen, homoseksualiteit
NL gesproken

Koningin van Niendorf gaat over Lea, een stil maar stoer meisje dat 
woont in het prachtige dorpje Niendorf. Lea wil niet met de meiden 
uit haar klas op zomerkamp. Liever sluit ze zich aan bij de jongens-
bende van het dorp. De jongens laten haar pas in de bende als ze 
kan bewijzen dat ze niet bang is. De kinderen beleven spannende 
avonturen, ontdekken volwassen geheimen en bijzondere vriend-
schappen ontstaan gedurende de zomer. Een mooi verhaal dat zich 
afspeelt in de prachtige omgeving van Niendorf.

De film behandelt stevige thema’s als stereotypering, genderver-
wachtingen en homoseksualiteit zonder belerend te zijn, omlijst 
door de prachtige zomerachtige sfeer in Niendorf.

67 MIN / JOYA THOME / DUITSLAND / 2017
Trailer

Nominaties * Filmfestival Max Ophüls Preis (2016) – Best Fea-

ture Film * Hamburg Film Festival (2017) - Michel Award *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=1qsFq1Y5lTg


PAW: DE REDDINGSHOND 
Groep 7/8
Thema’s reddingshonden, iets heel graag willen, 
Hongarije, animatie
NL ondertiteld

De jonge herdershond Paw heeft een geweldige speurneus. Samen 
met zijn baas schiet hij te hulp als er bij branden of andere rampen 
mensen gered moeten worden. Zijn grootste heldendaad verricht hij 
bij een aardbeving. Iedereen heeft de moed al opgegeven, maar Paw 
niet. Losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Paw: de reddingshond is een bijzondere en creatief gemaakte film. 
Door de prachtige korte geanimeerde stukjes voelt de film als een 
sprookje dat aan je wordt voorgelezen. De film is gemaakt in  
Hongarije en laat kinderen kennis maken met dit land. Goede  
kinderfilms uit Oost Europa zijn er niet heel veel. Dat maakt deze 
film extra bijzonder.

92 MIN / ROBERT-ADRIAN PEJO / HONGARIJE / 2015
Trailer 

(Noot: de trailer is Engels ondertiteld, de film is Nederlands 

ondertiteld)

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=19P2UIjCnM0


MIER
Klas groep 8 en VO 1
Thema’s voetbal, familie, verantwoordelijkheid 
NL ondertiteld

Talentvol voetballertje gaat ver om zijn vader gelukkig te maken.

De getalenteerde voetballer Theo maakt zich zorgen om zijn vader. 
Nadat zijn ouders gescheiden zijn, is zijn vader begonnen met drink-
en en komt hierdoor vaak in de problemen. Om zijn vader gelukkig 
te maken, jokt Theo dat hij voor de beroemde club Arsenal gaat spel-
en. Papa is apetrots, maar wat als het leugentje uitkomt? Dat wordt 
nog spannend. 

Een mooie film over verantwoordelijkheid en leugentjes om eigen 
bestwil, die ondanks de zware onderwerpen genoeg ruimte laat voor 
komische feel-good momenten. 

105 MIN / JULIEN RAPPENEAU / FRANKRIJK, BELGIË, 
2019 9+, NEDERLANDS ONDERTITELD
Trailer

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=_4rZRmgxgV0


MOTHER I LOVE YOU 
Groep 7/8 + onderbouw voortgezet onderwijs
Thema’s relatie met je ouders, kattenkwaad, Letland 
NL ondertiteld

Raimond heeft het zwaar te verduren op school. Hij is een aantal 
keer ernstig bestraft en doet er alles aan om zijn moeder daar niet 
achter te laten komen. Raimonds moeder heeft het op haar beurt ook 
niet makkelijk. Ze werkt overuren in een kliniek om rond te komen. 
Als klap op de vuurpijl ontdekt Raimond dat zijn moeder hem niet 
helemaal de waarheid vertelt en komt hun relatie flink onder druk  
te staan. 

De film verbeeldt op prachtige wijze de eenzaamheid van een jongen 
die verlangt naar de goedkeuring van zijn drukke, alleenstaande, 
werkende moeder. Op zichzelf aangewezen ondergaat hij een aantal 
pijnlijke levenservaringen, maar even belangrijk is dat moeder  
en zoon elkaar toch weer vinden.

83 MIN / JANIS NORDS / LETLAND / 2013
Trailer 

(Noot: de trailer is Engels ondertiteld, de film is Nederlands 

ondertiteld).

Awards * Berlin International Film Festival (2013) - Best feature 

film * Buster International Children’s Film Festival (2013) - Danish 

writer’s guild’s best screenplay for children * Latvian National 

Film Festival (2014) - Best film, best actress en best director * Los 

Angeles Film Festival (2013) - Best narrative feature * Zlín Inter-

national Film Festival for Children and Youth (2013) – ECFA award *

Nominaties: * Hamptons International Film Festival (2013) – 

Narrative feature * Latvian National Film Festival (2014) – Best 

supporting actress en best screenplay - Tallinn Black Nights Film 

Festival (2013) – Best film *

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=6BC2m66cWVs&feature=youtu.be


DE KEEPER VAN LIVERPOOL 
Groep 8 + onderbouw voortgezet onderwijs
Thema’s voetbal, opgroeien, angsten, verliefd zijn
NL gesproken

De 13-jarige Jo is er na de dood van zijn vader van overtuigd dat alles 
in het leven gevaarlijk is. Op school vermijdt hij alle gevaren, zoals 
voetbal en mooie meisjes. Dan komt er een nieuw meisje bij hem  
in de klas. Mari kan niet alleen goed voetballen, maar houdt ook  
nog eens van wiskunde. Een droommeisje! Terwijl de boel dreigt  
te escaleren, krijgt Jo ineens een belangrijk voetbalplaatje waar alle 
jongens al de hele zomer naar op zoek zijn. 

Deze briljante film won vele awards op internationale festivals,  
waaronder Buster en Berlinale.

90 MIN / ARILD ANDRESEN / NOORWEGEN / 2010
Trailer

Awards * Berlin international film festival - best feature film, 

generation kpul (2011) * Berlin international film festival - best 

feature film (2011) * Buster international children’s film festival - 

best film for children (2011) en best child actor (2011) * Cinequest 

san jose film festival - audience favorite choice award, narrative 

feature (2011) * Lucas international festival of films for children 

and young people - don quijote award (2011) * Montreal interna-

tional children’s film festival - best film (2011) * Zlin international 

film festival for children and youth - don quixote award (2011) en 

best feature film for children (2011) en ecumenical jury award for 

children (2011) *

Nominaties * Norwegian International Film Festival (2011) - Best 

children film *

FACTS

https://www.npostart.nl/trailer-de-keeper-van-liverpool/17-08-2016/WO_ZAPP_4831358


THE SECRET
Groep 8 + onderbouw voortgezet onderwijs
Thema’s verlies, familie, geheimen
NL ondertiteld

Deze tragikomedie is een warme en hoopvolle vertelling over  
de waarde van het leven, en een energieke aansporing om ervan  
te genieten. 

Drie tieners proberen geheim te houden dat hun moeder plotseling 
is overleden. Dit zorgt voor een reeks van spannende en 
meeslepende situaties. Het verlies van een dierbare is weliswaar 
droevig, maar er kunnen vervolgens verrassende dingen gebeuren 
die hoop geven.

94 MIN / MORTEN KOHLERT / DENEMARKEN / 2012
Trailer

(Noot: de trailer is Deens gesproken, de film zelf is Nederlands 

ondertiteld).

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=MHcf2RUdULk


WALLAY
Groep 7/8, onderbouw voortgezet onderwijs
Thema’s identiteit, conflict, volwassen worden, 
gezin en familie, migratie, weerbaarheid
NL ondertiteld

De 13-jarige Ady woont al heel zijn leven in Frankrijk. Hij is een 
echte puber en als hij het thuis te bont maakt stuurt zijn vader hem 
voor de zomer naar zijn oom in Burkina Faso. Ady is super enthou-
siast over het vooruitzicht van een heerlijke vakantie. Maar dat valt 
tegen: Zijn strenge oom Amadou ontvangt hem niet zo vriendelijk 
en het leven in Burkina Faso is heel anders dan hij gewend is. Beetje 
bij beetje komt Ady erachter dat deze geheel onbekende omgeving, 
zonder dat hij het wist, ook deel uitmaakt van wie hij is.

Wallay is een prachtig verhaal over familie, identiteit, je eigen plek 
vinden, cultuur en een jonge dappere jongen die naar de andere 
kant van de oceaan moet reizen om een deel van zichzelf te vinden. 
De film snijdt serieuze thema’s aan maar houdt steeds een optimis-
tische ondertoon.

84 MIN / BERNI GOLDBLAD / FRANKRIJK, BURKINA 
FASO, QATAR, 2017
Trailer  

(Noot: de trailer is Engels ondertiteld, de film is Nederlands 

ondertiteld)

Awards * Cinekid Leeuw Beste Kinderfilm 2017 * European 

Film Academy Young Audience Award 2018

Nominaties * Best First Feature Berlin International Film 

Festival 2017 * Crystal Bear Berlin International Film Festival 

2017 * Tanit d’Or Carthage Film Festival 2017

FACTS

https://www.youtube.com/watch?v=4PIzcKWohN4


Cinekid zet zich al 33 jaar in om de produc-
tie van kwalitatieve media voor kinderen te 
stimuleren, om hen actief deel te laten nemen 
aan media en ze een bijdrage te laten leveren 
in de creatie hiervan. Met als doel de media-
ontwikkeling van kinderen te begeleiden, hen 
met een kritische blik media te laten ervaren 
en hun wereldbeeld te verbreden. 
 
Festival  
Cinekid organiseert jaarlijks in de herfstvakantie  
het Cinekid Festival voor de jeugd (4-14 jaar) op de  
Westergasfabriek in Amsterdam en in ruim 35 film- 
theaters door heel Nederland. Dit unieke evenement 
omvat alle aspecten van de mediaindustrie voor jong 
publiek en biedt naast kwalitatieve media ook workshops 
en masterclasses. Cinekid vertoont gemiddeld 150 bij-
zondere films en tv-programma’s en creëert met de meest 
innovatieve tools, games, kunst-installaties en apps, de 
grootste digitale speeltuin van de wereld: het MediaLab.

‘Het MediaLab is een mooie  
aansluiting op middelen die  
op school vooralsnog niet aanwezig zijn.’ 
Geert van den Berg, IVKO

Dit is Cinekid

‘Cinekid is in Nederland een  uitzonderlijke  
voorloper als het gaat om trends op het gebied  
van media en kinderen.’ 
Maarten Lammers, Openbare Bibliotheek Amsterdam

Projecten jaarrond  
Gedurende het jaar zet Cinekid zich in voor de me-
diaontwikkeling van kinderen met tal van projecten 
waaronder workshops en leerkrachtentrainingen onder 
leiding van professionele begeleiders. Daarnaast wordt er 
samengewerkt met scholen, cultuurhuizen, bibliotheken 
en musea. 

Cinekid for Professionals (CfP)  
Dit 4-daagse evenement tijdens het Cinekid Festival 
brengt (ruim 500) mediaprofessionals uit ongeveer 40 
landen bij elkaar, afkomstig van 24 internationale fes-
tivals en 22 internationale uitzenders. Verder biedt CfP 
meer dan 30 sprekers, 350 recente producties klaar om 
aangekocht te worden en projecten in ontwikkeling 
die zoeken naar co-producers en co-financiers.  
Door deze combinatie van doelen is het Cinekid 
Festival op internationaal niveau een unieke plek waar 
makers en doelgroep elkaar ontmoeten en inspireren. 



Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)

1018 JA Amsterdam
educatie@cinekid.nl


