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WAT IS CINEBERGEN EDUCATIEF?
Dat Filmtheater Cinebergen meer doet dan uitsluitend films vertonen is algemeen
bekend. Cinebergen Educatief brengt belangstellenden in contact met en maakt ze
enthousiast voor de vele facetten van het medium film.
Workshops voor primair & secundair onderwijs
Dat gebeurt onder andere door middel van workshops die worden gegeven aan het
primair en secundair onderwijs in de regio. Workshops met als onderwerp bijvoorbeeld
vloggen of greenscreen. Zo maken kinderen spelenderwijs kennis met zaken als regie,
camera voeren, geluid en montage en wordt daardoor de kennis van film vergroot,
creativiteit ontplooid en mediawijsheid ontwikkeld.
De workshops staan onder leiding van filmdocent Sunil en worden zowel in de klas als in
de workshopruimte van de Zwarte Schuur gegeven.
Benieuwd?
Benieuwd naar ons aanbod? Blader dan gauw verder! Benieuwd naar wat Cinebergen
Educatief in het verleden heeft gedaan? Neem dan een kijkje op onze website.

Meer informatie? Neem dan contact op via:
educatie@cinebergen.nl

1.KORTE FILM MAKEN
In deze workshop maken de leerlingen in
groepjes in 6 weken tijd zelf een korte film.
Alle facetten van het film maken komen langs
en worden aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk toegelicht. De leerlingen bedenken hun
verhaal, schrijven een script, maken een
storyboard, filmen, acteren, zoeken en/of
maken muziek en monteren de film. De laatste
week van deze workshop is gereserveerd voor
de voorstelling.
Eindfilm groep 8
De workshop is uitermate geschikt voor het
maken van een eindfilm voor groep 8. In dat
geval maken we een film van ongeveer 30
minuten.

FEITEN
Doelgroep:
Primair onderwijs (groep 7 & 8)
Secundair onderwijs
Tijdsduur:
6 x 2 uur
Prijsindicatie:
vanaf €900,(meerprijs bij vertoning
Cinebergen)

2.LEREN OVER FILM
FEITEN
Doelgroep:
Primair onderwijs (groep 5, 6, 7 & 8)
Secundair onderwijs
Tijdsduur:
90 minuten
Prijsindicatie:
€200,-

Kom kijken, praten en leren over film.
Voor elke doelgroep, of het nu primair of
secundair onderwijs betreft, biedt Cinebergen
een programma met 'film' als centraal thema.
De klas bekijkt een film in onze filmzaal in
combinatie met een toepasselijk educatief
programma.
Zo leren de leerlingen niet alleen anders naar
film te kijken, maar ook met elkaar in discussie
te gaan over film.

Meer informatie? Neem dan contact op via:
educatie@cinebergen.nl

3.FILMEN MET GREENSCREEN
Door gebruik te maken van een greenscreen
kunnen achtergronden worden toegevoegd
aan opnames. Zo kunnen leerlingen hun
verhaal o.a. laten afspelen op de maan, in de
jungle of in een andere tijd. De creativiteit
van de leerlingen wordt hierdoor geprikkeld.
De leerlingen bedenken een kort verhaal dat
door de regisseur in de greenscreen studio
wordt opgenomen. Hierna kijken de leerlingen
mee met de editor om het montageproces te
ervaren. Nadat alle films zijn gemonteerd
kunnen zij vertoond worden op het grote doek in
Cinebergen.

FEITEN
Doelgroep:
Primair onderwijs (groep 5, 6, 7 & 8)
Secundair onderwijs
Tijdsduur:
2 uur
Prijsindicatie:
€300,(meerprijs bij vertoning
Cinebergen)

Greenscreen sluit uitermate goed aan bij vooraf
vastgestelde thema’s.

4.VLOGGEN & YOUTUBE
FEITEN
Doelgroep:
Primair onderwijs (groep 7 & 8)
Secundair onderwijs
Tijdsduur:
90 minuten
Prijsindicatie:
€150,(meerprijs bij vertoning
Cinebergen)

Vlogs zijn tegenwoordig niet meer weg te
denken uit ons media-aanbod. Meer dan 50%
van alle social media verloopt via YouTube.
De leerlingen maken in deze workshop met hun
eigen telefoon een vlog van een aantal minuten.
Er wordt geëxperimenteerd met
camerastandpunten, licht, time lapse, slow
motion en kleur om de vlog zo creatief mogelijk
te maken.
De workshop is uit te breiden met de workshop
YouTube. Hierin worden leerlingen begeleid bij
het opzetten van een YouTube kanaal en
krijgen ze tips en tricks om hun YouTube kanaal
uit te bouwen.

Meer informatie? Neem dan contact op via:
educatie@cinebergen.nl

FILMTHEATER CINEBERGEN
Met haar spectaculaire ligging in het hart van het bosrijke landgoed ‘t Oude Hof, gehuisvest in
historisch monument De Zwarte Schuur, is Cinebergen een van de mooiste filmtheaters van
Nederland. Cinebergen vertoont al bijna 25 jaar het beste van wat de wereldcinema te bieden heeft
voor een zo breed en divers mogelijk publiek. Daarnaast is er volop aandacht voor klassiekers,
kinderfilms en documentaires. Cinebergen is dagelijks geopend. Geniet van een drankje in het
gezellige theatercafé of op het terras.
Ga voor het actuele programma en de kaartverkoop naar: www.cinebergen.nl
Filmtheater Cinebergen | Eeuwigelaan 7 (navigatie: Roodeweg) | Bergen (NH) | +31 72 581 5914
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