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Kom in november naar het festival en verrijk je leerlingen 
via onze jeugddocumentaires. Neem hen mee op een 
ontdekkingstocht naar bijzondere verhalen waarin ze 
zichzelf kunnen herkennen of waarin ze elkaar juist beter 
leren kennen en begrijpen. 

We hopen iedereen in het theater te kunnen verwel-
komen, maar sowieso is er ook de mogelijkheid om een 
deel van het programma online te bezoeken. 

Voor slechts 3,00 per leerling bezoek je een school-
voorstelling in het theater en voor 1,50 per leerling bekijk 
je de film(s) online in de klas. Daarnaast ontvang je les-
materiaal en verzorgen we bij elke voorstelling een nage-
sprek. Online kunnen live nagesprekken via het inschrijf-
formulier aangevraagd worden.

Inschrijven kan tot 10 september 2021 
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Filmblokken:
•   Radio Felix & Free as a Bird: 

vanaf groep 6 en SBO 
Thema’s: Gezondheid, 
creativiteit, opgroeien in 
een bijzondere situatie, 
familie

•  Sara’s Mysteries, podcast 
special: vanaf groep 6 en 
SBO 
Thema’s: Podcasts, 
mysteries, vriendschap 

•  Hertenkoorts & Free as a 
Bird: groep 7 en 8  
Thema’s: Gezondheid, 
relatie tussen mens en dier, 
opgroeien in een bijzondere 
situatie, familie en je eigen 
keuzes leren maken 

 •  Hertenkoorts & Radio Felix: 
groep 7 & 8 
Thema’s: Gezondheid, 
creativiteit, opgroeien in 
een bijzondere situatie, 
familie en je eigen keuzes 
leren maken. 

Meer informatie  
of inschrijven?  
www.idfa.nl/ 
schoolvoorstellingen
 
Voor een bezoek aan IDFA 
kunnen Amsterdamse scholen 
gebruik maken van gratis 
bus-of bootvervoer met de 
Cultuurbus Amsterdam.

16 min.

Hoe klinkt een volle klas als je zoals 
Felix bent? Waarom is het onvoor-
stelbaar dat een lerares dingen 
opeens anders doet? Hoe laat je 
een misverstand los, ook al ben je 
nog zo overtuigd van je gelijk? De 
Vlaamse Felix heeft een vorm van 
autisme, en dat betekent dat zijn 
belevingswereld er anders uitziet en 
anders klinkt dan die van zijn me-
demens. Maar hij heeft een slimme 
manier gevonden om daarmee om 
te gaan. Voor zijn zelfbedachte 
programma Radio Felix maakt hij 
nieuwsitems met thema’s als sport, 
economie en politiek. Elk behandeld 
onderwerp is een variant op de voor 
hem ingewikkelde situaties die hij 
meemaakt op school, onderweg of 
thuis.
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Geschikt voor: groep 6, 7, 8 en SBO
Leerlijn: 
 • Kunstzinnige oriëntatie 
 •  Oriëntatie op jezelf en de wereld
 •  Nederlands: mondeling onderwijs en 

taalbeschouwing

Radio Felix



Ariana (12) danst samen met haar 
hond, en tevens beste vriend, Mickey 
door het leven. Helaas ligt er een 
tijdbom op de loer: twee waardeloze 
nieren. Als deze nog verder achteruit-
gaan, moet ze aan de dialyse waarbij 
ze een slangetje in haar buik krijgt. Dat 
lijkt Ariana vreselijk want dan kan ze 
niet meer dansen. Omdat de tijd be-
gint te dringen, besluit ze zelf op zoek 
te gaan naar een donor middels een 
online-oproep. Ariana gaat vol goede 
moed aan de slag. Dat valt nog niet 
mee want Ariana focust haar camera 
veel liever op de leuke kanten van het 
leven. Op Mikey de hond bijvoorbeeld 
of om te laten zien hoe goed ze dan-
sen. Een liefdevol portret van een jong 
meisje dat ondanks haar ziekte plezier 
maakt en (bijna) altijd vrolijk is.

Hertenkoorts

Geschikt voor: groep 6 en 7
Leerlijn: 
 • Kunstzinnige oriëntatie 
 •  Oriëntatie op jezelf en de wereld

In Texas (USA) staat Emily, een geta-
lenteerde cheerleader van acht jaar, 
voor een grote uitdaging. Ze is het 
jongste kind in een rasechte jagers-
familie en de enige van wie er nog 
geen hertenkop in de woonkamer 
hangt. Vastberaden om deze lege 
plaats aan de muur op te vullen, 
gaat de stoere Emily voor de eerste 
keer op jacht. Durft zij het aan of 
laat zij het jagen toch liever aan haar 
oudere broer over? Hertenkoorts 
laat op een liefdevolle manier zien 
hoe het kan zijn om op te groeien op 
het platteland in de Verenigde Sta-
ten en hoe de jonge hoofdpersoon 
omgaat met tradities en hierin haar 
eigen standpunt probeert te vinden.

Deze film is Engels gesproken en wordt in het 
Nederlands ondertiteld. 

15 min.

Geschikt voor: groep 6, 7, 8 en SBO
Leerlijn: 
 • Kunstzinnige oriëntatie 
 •  Oriëntatie op jezelf en de wereld
 •  Nederlands: mondeling onderwijs en 

taalbeschouwing

Free as a bird
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15 min.

H
er

te
nk

oo
rt

s



Dit jaar voor het eerst in ons pro-
gramma; een podcast! Podcasts 
worden steeds populairder en ook 
kinderen luisteren er steeds meer 
naar. In Sara’s Mysteries ontrafelt 
maakster Sara de Monchy samen 
met kinderen mysteries die hen 
niet meer loslaten. Elke aflevering 
schakelt één kind de hulp van Sara 
in om een raadsel uit te zoeken. 
Lukt het hen om met vreemde in-
braakpogingen, spionage en graaf- 
en speurwerk de mysteries op te 
lossen? Tijdens dit programma 
neemt Sara ons mee in de wereld 
van podcasts en mysteries. Wat is 
een podcast en wat is de link met 
documentaire? In een donkere zaal 
luisteren de leerlingen naar een 
aflevering van de podcast en gaan 
ze in gesprek met Sara over het 

maakproces en het verschil tussen 
beelden en geluid. Kinderen wor-
den daarnaast uitgedaagd om mee 
te denken over mogelijke sporen 
die gevolgd kunnen worden om het 
mysterie op te lossen. Een unieke 
ervaring voor elke leerling! 

*Voor dit speciale programma be-
taal je 5 euro per leerling (minimaal 
aantal leerlingen: 30. Maximum 
aantal leerlingen: 90). De capaciteit 
voor deze Special is helaas beperkt; 
wacht dus niet te lang met inschrij-
ven!

Sara’s Mysteries, podcast 
Special*
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Totale duur programma: 45–60 minuten

Geschikt voor: groep 6, 7, 8 en SBO
Leerlijn: 
 • Kunstzinnige oriëntatie 
 •  Oriëntatie op jezelf en de wereld
 •  Nederlands: mondeling onderwijs en 

taalbeschouwing
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Meer informatie  
& boekingen
www.idfa.nl/
schoolvoorstellingen

Contact
educatie@idfa.nl 

IDFA’s 
scholierenprogramma 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door:


