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Ook zijn er projecten voor en met middelbare scholieren, bijv. 
waarbij ze zelf een filmverslag maken tijdens de Kunst10daag-
se van Bergen. Jaarlijks vindt in Cinebergen ook het kinder-
filmfestival Cinekidplaats. Het educatieteam van Cinebergen 
werkt samen met Eye Educatie Amsterdam.

Cinebergen is het filmtheater van Bergen en omstreken. 
Gelegen in ‘de Zwarte Schuur’ aan de prachtige Eeuwigelaan, verscholen tus-
sen de bossen, bevindt zich een sfeervolle filmzaal met 100 stoelen. Met elke 
week meer dan 10 voorstellingen is het een bruisende plek voor filmliefheb-
bers, waar de liefde voor verhalen centraal staat. Voor de jeugd vinden weke-
lijkse (reguliere) filmvoorstellingen plaats.
Daarnaast is er ons aanbod voor de basisscholen in de omgeving: 
‘filmvoorstelling met inleiding’ en ‘workshop vlog&film’. 
De inleidingen en workshops worden gegeven door mensen uit het vak, die 
veel plezier beleven aan het overbrengen van hun kennis. Ons educatie-team 
bestaat uit Eric Koch, hij werkte jarenlang als filmrecensent en weet vooral veel 
over filmklassiekers. Remke Westerhof is editor en leert hoe je een verhaal het 
beste kunt vertellen. Maaike Bosma stond ooit voor de klas en werkt tegen-
woordig als camjo-filmmaker.

GROEP: 1 T/M 8
LOCATIE: FILMTHEATER CINEBERGEN IN BERGEN

DUUR: ONGEVEER 2,5 UUR
KOSTEN: 350 EURO PER VOORSTELLING VOOR 
MAX. 100 PERSONEN

FILMVOORSTELLING MET INLEIDING
Waar of wie zouden we zijn zonder verhalen? Verhalen om van te leren, verhalen om over 
te dromen, verhalen ter vermaak. In werkelijk alles zit een verhaal. Zij geven betekenis en 
richting aan de belevingswereld van een kind of jong-volwassene. 
Cinebergen biedt scholen en leerlingen de mogelijkheid om de kracht en macht van verha-
len te ontdekken. Alle scholen uit de regio kunnen samen met onze eigen educatie-coor-
dinator een film uitkiezen, waarbij gefilterd wordt op leeftijd, vakgebied, maatschappelijk 
onderwerp enz. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan films over geschiedenis, of films in een vreemde taal. Een 
sociaal-emotioneel onderwerp zoals pesten, of een film over kunstgeschiedenis. Filmklassie-
kers uit een ver verleden of juist de allernieuwste filmhits? De titels zijn eindeloos! Wij maken 
graag samen met de school een mooie selectie.
De vertoning vindt plaats in de sfeervolle filmzaal van Cinebergen. Ter plaatse zullen we 
een passende inleiding/opdracht verzorgen zowel vooraf als na afloop van de film. Op deze 
manier samen film kijken voegt werkelijk iets toe; een relevante ervaring voor het kind die 
aansluit bij zijn of haar belevingswereld alsook bij het lesmateriaal van de school.

WORKSHOP VLOG&FILM
Kinderen zijn tegenwoordig gek op ‘vlogs’ (video-dagboeken), zoals die van de populaire Enzo 
Knol. Online filmpjes over eigen ervaringen en meningen die vaak groot gehoor vinden bij de 
jeugd. Een mooie aanleiding om ze wat meer te leren over het maken van en kijken naar films. 
Wat wil je vertellen? En waaraan moet een goed verhaal voldoen? 
Cinebergen heeft een workshop ontwikkeld voor het basisonderwijs. Aan de hand van verschillen-
de opdrachten over filmgeschiedenis, montage, filmmuziek en animatie leren we de kinderen over 
mediawijsheid en krijgen ze tips om hun eigen vlogs te maken of te verbeteren.
De workshop vindt plaats in de eigen basisschool. Onze educatie-medewerker komt naar de school 
toe om de workshop te geven. Aansluitend kan de klas eventueel een passende film bekijken.

GROEP: 5 T/M 8
LOCATIE: DE EIGEN BASISSCHOOL, IN DE HELE 
REGIO NOORD-HOLLAND

DUUR: ONGEVEER 1,5 UUR
KOSTEN: 150 EURO 
PER GROEP/KLAS

AANBOD BASISSCHOLEN


