
INSTRUCTIE KUNSTMENU SCHOLEN 

 

Starttijd 

Wij starten de film graag op tijd om 09:15. Daarom verzoeken wij jullie een half uur voor aanvang 

van de film aanwezig te zijn i.v.m. het vullen van de grote zaal.  

 

Toegangsbewijs 

U heeft geen toegangsbewijs nodig. Bij binnenkomst in Stadsschouwburg De Harmonie wordt uw 

groep door onze medewerkers ontvangen en afgevinkt op een lijst. U heeft in de Schoolkade-mail 

ontvangen hoeveel begeleiders u maximaal per groep mee mag nemen.  

 

Vervoer 

Reiskosten zijn voor eigen rekening en er worden geen uitrijkaarten verstrekt door onze organisatie. 

Wanneer u met de auto komt adviseren wij u te parkeren in de parkeergarage Oldehove of Zaailand. 

Komt u op de fiets, dan raden wij u aan gebruik te maken van de fietsenstalling op het 

Wilhelminaplein. 

 

Hoe gaat het op het festival? 

● Bij binnenkomst in Stadsschouwburg De Harmonie worden jullie ontvangen door een van 

onze medewerkers en afgevinkt op de lijst. 

● Wij hanteren vrije zit, maar in de zaal worden jullie begeleid door onze vrijwilligers om met 

de groep een plekje te vinden bij elkaar. 

● Jassen en tassen mogen mee de zaal in. 

● Er is geen pauze. Na afloop kan er in de foyer gerust iets gegeten worden wat zelf 

meegebracht is. 

● Iemand van de organisatie doet een welkomstwoordje voordat de film begint. 

● Ook dit jaar hebben we stembriefjes. Deze worden uitgedeeld aan uw leerlingen bij de 

ingang van de zaal. Het is de bedoeling dat uw leerlingen de film beoordelen op een schaal 

van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor slecht en 5 staat voor geweldig. Wanneer de film is 

afgelopen kunnen de briefjes ingeleverd worden bij de uitgang van de zaal. Het is handig dat 

u dit vooraf in de klas uitlegt aan de kinderen. 

● Instrueer alstublieft uw leerlingen de zaal netjes achter te laten! 

 

Lesmateriaal 

Bij de film bieden wij ook lesmateriaal aan. Dit zal, wanneer beschikbaar, als download op de 

website van Schoolkade te vinden zijn. De lesbrief is bedoeld voor docenten om als voorbereiding te 

gebruiken op de filmvertoning. Door het van tevoren en achteraf bespreken van de film en het uitje 

kunnen kinderen het filmkijken actiever verwerken en ervaren. Met een voor- en nagesprek en 

eventueel een actieve opdracht kun je dieper ingaan op de ervaring van het filmkijken, op het 

medium film en op de thematiek van de film zelf. De lesbrief biedt hiervoor de nodige handvatten en 

is naar eigen inzicht uit te breiden of in te korten. 

  

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd, als er nog vragen zijn, stel ze gerust via 

schoolvoorstelling@noordelijkfilmfestival.nl of 058-2050300. Wij wensen u/uw leerlingen/uw school 

alvast heel veel plezier bij de film! 
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