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Still uit Altaar, een film van Bouba Dola naar een gedicht van Rotterdamse stadsdichter

Dean Bowen

50ste International Film Festival Rotterdam
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Rotterdam, 1 juli 2020

IFFR, OBS HET LANDJE EN HET NIEUWE
INSTITUUT LANCEREN ‘ARCHIEF VAN
VERBEELDING’
NIEUWE DRIEJARIGE LEERLIJN VOOR GROEP 3, 4, EN 5 OVER
VERHALEN, IDENTITEIT EN BEWAREN

⏲

http://press.iffr.com/


International Film Festival Rotterdam (IFFR), Het Nieuwe Instituut (HNI) en

openbare basisschool Het Landje starten Archief van verbeelding, een nieuwe

driejarige leerlijn voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. De leerlijn is gekoppeld aan

het vak wereldoriëntatie en richt zich op film- en mediakunst en erfgoed.

Het traject 'Archief van verbeelding: Ontdekken, verzamelen, opslaan als' daagt leerlingen uit

een persoonlijk archief te maken op basis van bezochte tentoonstellingen en films. Welke

verhalen passen bij hen en waarom? De leerlingen bepalen wat bewaard moet worden en hoe ze

dat doen. Zowel IFFR als HNI slaan een nieuw pad in met dit project. IFFR biedt voor het eerst

een lesprogramma aan voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Voor Het Nieuwe Instituut is dit de

eerste keer dat gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn die meerdere vakken (kunst en

wereldoriëntatie) beslaat. Het doel is van het project is om een leertraject te ontwikkelen dat

landelijk ingezet kan worden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich opgeven

via education@IFFR.com.

Tessa Smal, cultuurcoördinator en docent beeldende vorming van Het Landje: “Met deze

samenwerking maken we filmeducatie en erfgoed volwaardig onderdeel van het

schoolcurriculum. Dat biedt meer ruimte voor diepgang dan een enkel bezoek aan een

tentoonstelling of bioscoop. Nu worden voor het eerst groep 1 tot en met 8 bediend met

educatie rond film en erfgoed.”

mailto:education@IFFR.com?subject=Archief%20van%20verbeelding


OVER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

With 340,000 admissions and 2,691 film professionals attending, IFFR is one of the largest audience and industry-driven
film festivals in the world, offering a high quality line-up of fiction and documentary feature films, short films, exhibitions,
performances, masterclasses and talks. IFFR actively supports new and adventurous filmmaking talent through numerous
industry initiatives including co-production market CineMart, through the BoostNL and Propellor initiatives, its Hubert Bals
Fund and Rotterdam Lab. IFFR's 50th edition takes place from Wednesday 27 January to Sunday 7 February 2021. More
information can be found at IFFR.com.

G/D THYSELF: Spirit Strategy On Raising Free Black Children in Het Nieuwe

Instituut, IFFR 2020

In de eerste fase laten leerlingen zich inspireren door een gedicht van Rotterdamse stadsdichter

Dean Bowen. Hun reacties op het gedicht vormen een ‘altaar van verhalen’. Dat gedicht is

geïnspireerd op de installatie G/D THYSELF: Spirit Strategy On Raising Free Black

Children in Het Nieuwe Instituut, die op IFFR 2020 onderdeel uitmaakte van het programma

Synergetic over collectieven.

Dean Bowen: “Mijn verhaal gaat over de verhouding van het individu tot zijn omgeving. Die

twee beïnvloeden elkaar constant. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een groepsgesprek tussen

de leerlingen over je identiteit binnen een gemeenschap.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, dat een

realisatiebijdrage van €80.000 heeft toegekend over de periode van drie jaar. IFFR, Het Landje

en Het Nieuwe Instituut matchen dat bedrag.
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