DUITSE FILMWEEK 2016-2017 VOOR SCHOLIEREN-, STUDENTEN- EN CURSISTENGROEPEN
Voor de twaalfde keer zijn er voorstellingen van Duitse films in Antwerpen, Leuven, Brugge en Gent.
Leerlingen, studenten en cursisten kunnen op lesdagen ‘s morgens of ’s namiddags voor 4,00 tot 5,50
euro een moderne Duitse film met Nederlandse ondertitels zien. Dit is een netoverschrijdend initiatief
van leraars en docenten Duits in samenwerking met de Deutsche Botschaft, het Goethe-Institut
Brüssel, de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband en de Vakgroep Duits/Toegepaste
Taalkunde van de Universiteit Gent.
Programma 2016-2017: Elser (2015), Der Staat gegen Fritz Bauer (2015), Kreuzweg (2014), Oh Boy
(2012), Wer wenn nicht wir, (2011), Das letzte Schweigen (2010), Der Rote Kakadu (2006),
Sommersturm (2004), Die Blechtrommel (1979).
Deze films moeten jongeren en cursisten warm maken voor de Duitse film en de Duitse taal en cultuur.
Het aanbod past in de leerplandoelen Duits en kan een onderdeel zijn van een vakoverschrijdend
studieproject of gewoon aansluiten bij de cursus Duits. Voor elke film zal er vanaf half oktober
achtergrondinformatie en ondersteunend didactisch lesmateriaal ter beschikking zijn.
De praktische organisatie, o.a. de verplichte reservatie, gebeurt via de bioscopen. Het filmschema
voor de Duitse filmweek of het aanbod Duitse films zal te zien zijn op de websites van de bioscopen.
Het zal volstaan “Duitse filmweek” of “Duitse films” aan te klikken. Voor leerkrachten Duits is er op
woensdag 26 oktober 2016 van 14.30 uur tot 17.30 uur in Studio Skoop Gent een nascholing (10,00
euro) over Filmvorbereitung und Filmnachbereitung im Unterricht. Vertoond wordt de film Elser.
Aanmelden per mail of telefoon naar: willem.verbeeck1@telenet.be , 0474 11 85 19.
>Antwerpen (4,00 euro per leerling, begeleiders gratis) alle lesdagen (2016-2017) op afspraak en het
HELE JAAR DOOR in CINEMA ZUID , alle praktische info op: www.cinemazuid.be
Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen / 03 242 93 57 / info@cinemazuid.be
>Leuven (4,50 euro per leerling, begeleiders gratis, min. 50 leerlingen) alle lesdagen (2016-2017) op
afspraak in Cinema ZED, alle praktische info op: www.filmklap.be
Naamse straat 96, 3000 Leuven / 016 679 241 / sara@fonk.be
> Gent (5,50 euro per leerling, begeleiders gratis) van maandag 13 tot vrijdag 17 februari 2017 in
STUDIO SKOOP, op afspraak voor grote groepen, alle praktische info op: www.studioskoop.be
Sint-Annaplein 63, 9000 Gent / 09 225 08 45 / info@studioskoop.be
>Brugge (5,00 euro per leerling, begeleiders gratis) alle lesdagen (2016-2017) op afspraak in
LUMIERE, alle praktische info op: www.lumierecinema.be
Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge / 09 277 05 26 / dries@lumiere.be
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