Film in de klas
Ondanks het zware thema heeft TOEN MIJN VADER EEN STRUIK WERD een lichte toon.
Daardoor leent de film zich bij uitstek om het thema ‘vluchten’ bespreekbaar te maken in de klas.
De film speelt zich af in een onbestemd land, in een onbepaalde tijd en vertelt daardoor een
universeel verhaal over de absurditeit van oorlog waarbij ‘de Enen’ tegen ‘de Anderen’ vechten.

Lesmateriaal
EYE heeft in samenwerking met War Child, VluchtelingenWerk Nederland en Lemming Film
lesmateriaal bij deze film ontwikkeld. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 4 tot en met 8 en
sluit aan bij de thema’s vluchten, oorlog, familie en vriendschap. De materialen passen goed
binnen de ‘4 & 5 mei’ activiteitenagenda en zijn gratis op te vragen via: educatie@eyefilm.nl.
Meer informatie over het lespakket kan je ook vinden op de kijk-goed website van EYE educatie.

Bekijk de film met de klas
Ga met de klas naar het filmtheater om de film op groot doek te ervaren. Hieronder vind je de
filmtheaters die de mogelijkheid bieden om onder schooltijd de film in het theater te bekijken
tegen educatief tarief.

stad
Aalsmeer
Alkmaar
Amstersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Bergen
Breda
Bussum
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer

Theater
Aalsmeer Crown Cinema
Filmhuis Alkmaar
Lieve Vrouw
Ketelhuis
Filmhallen
EYE
Rialto
Focus
Cinebergen
Chassé
Filmhuis Bussum
Lumen
Verkadefabriek
Filmhuis Den Haag /Dakota
Filmhuis de Keizer

info@studiosaalsmeer.nl
info@fhalkmaar.nl
secretariaat@lievevrouw.nl
educatie@ketelhuis.nl
info@filmhallen.nl
educatie@eyefilm.nl
zaalhuur@rialtofilm.nl
educatie@focusarnhem.nl
educatie@cinebergen.nl
educatie@chasse.nl
educatie@filmhuisbussum.nl
contact@filmhuis-lumen.nl
info@verkadefabriek.nl
educatie@filmhuisdenhaag.nl
f.savelkoel@filmhuisdekeizer.nl

Voor vragen kan je contact opnemen met Ellen Tolsma van Lemming Film
020-661 0424 / ellen@lemmingfilm.com

Dordrecht
Enkhuizen
Gouda
Groningen
Haarlem
Heerenveen
Hellevoetsluis
Hoofddorp
Hoorn
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Noordwijk
Oosterhout
Panningen
Rotterdam
Rotterdam
Schagen
Utrecht
Utrecht
Vlaardingen
Wageningen
Wassenaar
Winterswijk
Zaandam
Zierikzee
Zutphen
Zutphen
Zwolle

Movies Dordrecht
Cinema Enkhuizen
Arcade
Forum
Filmschuur
De Bios
Tivoli Theater
Cinemeerse Hoofddorp
Cinema Oostereiland
Lido
Lumière
Lux
De Muze
Oosterhout Film Cafe
Dok Cinema
KINO
Lantaarn/Venster
Cinemagnus Schagen
Hoogt, 't
LHC
Het Zeepaard
Heerenstraattheater
Filmhuis Wassenaar
Skopein
De Fabriek
FiZi Zierikzee
Luxor
Cinemajestic
Fraterhuis

info@themoviesdordrecht.nl
info@cinemaenkhuizen.nl
info@cinemagouda.nl
educatie@groningerforum.nl
educatie@toneelschuur.nl
debios97@hotmail.com
info@tivolitheater.nl
info@cinemeerse.nl
educatie@cinemaoostereiland.nl
info@bioscopenleiden.nl
nadine.bemelmans@lumiere.nl
educatie@lux-nijmegen.nl
info@demuzenoordwijk.nl
info@oosterhoutsfilmcafe.nl
bioscoop@dok6.eu
info@kinorotterdam.nl
educatie@lantarenvenster.nl
kantoor@nhbioscopen.nl
educatie@hoogt.nl
info@hartlooper.nl
hetzeepaard@hetnet.nl
info@heerenstraattheater.nl
info@obvw.nl
info@skopein.nl
info@de-fabriek.nl
info@fizi.nl
info@luxorzutphen.nl
info@cinemajestic.nl
educatie@filmtheaterfraterhuis.nl

Mocht je niet naar een filmtheater in de buurt kunnen, dan is het ook mogelijk vanaf 3 april de
film in de klas te laten zien. Voor een klein bedrag per klas kan je nu alvast de film en
bijbehorend lesmateriaal bestellen bij De Film Vandaag/Première. Na betaling ontvang je een
email om je te registreren voor De Film Vandaag/Première en kan je inloggen om de film te
bekijken.

Voor vragen kan je contact opnemen met Ellen Tolsma van Lemming Film
020-661 0424 / ellen@lemmingfilm.com

