SOMNIO filmfestival 20 t/m 23 september - Alkmaar / Bergen
Programma voor middelbare scholen - 20 en 21 september
Een initiatief van Stichting SOMNIO,
in samenwerking met filmhuizen Provadja en CineBergen

Beste docenten en beste CKV-coaches,
20 t/m 23 september 2012 vindt in Alkmaar en Bergen de tweede editie plaats van SOMNIO, het festival
van de niet-gedistribueerde film. SOMNIO programmeert korte en lange speelfilms, videokunst en
documentaires, die om commerciële redenen niet in reguliere filmzalen vertoond worden. Het gaat om
producties van hoge kwaliteit, die in Nederland hooguit tijdens filmfestivals te zien zijn geweest.
Voor deze tweede editie heeft SOMNIO een programma voor middelbare scholen samengesteld. Dit
programma is gemaakt na overleg met een aantal CKV-coaches bij Artiance (Alkmaar). Hieruit kwam
een aantal thema’s voort die een belangrijke plaats innemen in het leven van jongeren. Het doet ons
plezier jullie het volgende programma aan te kunnen bieden.
De drie thema’s van het SOMNIO middelbare schoolprogramma
Drie blokken van films of documentaires die op een kritische manier, maar ook met veel humor, de
volgende onderwerpen belichten. Een discussie met de filmmaker na afloop van de voorstelling maakt
standaard deel uit van het programma.
1) Een blik in het leven van kunstenaar Joost Conijn, die kiest om te doen wat hij echt leuk
vindt… te gekke dingen!
Geschikt voor alle klassen van vmbo, havo en vwo
2) Over het schoonheidsideaal in de media, waaraan veel vrouwen wensen te voldoen.
Geschikt vanaf havo 2, vwo 2 en vmbo 2. Ook zeker geschikt voor havo en vwo
examenklassen
3) De mobiele telefoon: oorzaak van een oorlog in Afrika die het leven van al duizenden
volwassenen en kinderen heeft gekost…
Vmbo 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6.
Over de discussies: de filmmakers en andere gasten die de discussies voeren, zijn gewend discussies
met jongeren te voeren en doen dat op een leuke manier!
Kosten: film of documentaire + discussie na afloop van de voorstelling met de filmmaker of met iemand
die het onderwerp goed kent: € 2,- per persoon.
Over Stichting SOMNIO: Stichting SOMNIO organiseert het hele jaar door op aanvraag filmvertoningen.
Aanmelden: u kunt een klas of groep scholieren met zijn begeleiders (min. één begeleider voor een
groep van tien scholieren) aanmelden door contact op te nemen met Valerie Fiteni via
valerie.fiteni@gmail.com.
De toegangskaarten dienen uiterlijk maandag 17 september 2012 betaald te zijn. De bankgegevens zijn:
Stichting SOMNIO, TRIODOS, bankrekeningnummer: 25.46.96.813
Voor meer informatie over het middelbare schoolprogramma kunt u bellen met Valerie Fiteni via
06 29 42 14 92. Algemene informatie over het festival: www.somniofilmfestival.nl
SOMNIO 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Alkmaar, de Gemeente Bergen, het
VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het BNG Cultuurfonds.
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Programma SOMNIO filmfestival – Alkmaar / Bergen
Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2012

Blok 1: twee korte films over het werk en de reizen van kunstenaar Joost Conijn
Joost Conijn, de avonturier van de hedendaagse kunst. Conijn bouwt zelf machines, zoals auto’s en
vliegtuigen, om er uiteindelijk mee op reis naar het buitenland te gaan. De films laten iemand zien die
doet wat hij leuk vindt en niet bang is om zijn hart te volgen. Er is veel humor in het werk en de films
van Joost Conijn.
Discussie: Conijn zal tussen de projecties van de twee films zelf een discussie met het publiek
voeren. Joost doet dit vaker. Hij spreekt de taal van jongeren met gemak en doet dit met veel humor.
Jongeren, inclusief meisjes, vinden zijn werk te gek!
Film 1: C’est UNE HEK – 18 min
Joost Conijn gaat met een vriend op reis in de woestijn van Marokko om een bizar kunstwerk achter
te laten. Tijdens zijn reis ontmoet hij bewoners van de streek die op zijn werk reageren!
Film 2: HOUT AUTO – 31 min
Joost Conijn reist met zijn zelfgemaakte, houten auto door heel Europa. Als kijker wordt je meegenomen is een wereld die zich niet zo ver van Nederland bevindt, maar die toch compleet anders is
dan hoe wij die kennen. Ook hier volgen wij hem en observeren we de uitwisselingen die hij met de
locale bevolking heeft en de reacties van mensen op zijn aparte auto.
Filmgegevens: in de films worden Nederlands en andere talen gesproken met Engelse ondertiteling.
Geschikt voor alle klassen van havo, vwo en vmbo.

Blok 2: over het schoonheidsideaal in de media, waaraan veel vrouwen wensen
te voldoen.
Documentaire ‘Beperkt houdbaar’ 60 min.
Veel vrouwen worden geconfronteerd met een jong, slank en strak schoonheidsideaal en maken zich
er zorgen over dat ze niet aan dat ideaal kunnen voldoen. Documentairemaker Sunny Bergman
vraagt zich af in wiens belang deze zorgen van haar en andere vrouwen zijn en wat er op het spel
staat.
In haar film heeft Bergman kritiek op de Nederlandse tijdschriften, die allemaal het programma
Photoshop gebruiken. Met Photoshop is het mogelijk foto's dermate aan te passen dat het er zeer
overtuigend en mooi uitziet terwijl het niet overeenkomt met de werkelijkheid. Door alle rimpels, lijnen
en andere oneffenheden te verbloemen, kleuren toe te voegen, tailles te 'verslanken' en borsten en
heupen digitaal te verbreden, ontstaat er een onrealistisch schoonheidsideaal.
Discussie: de discussie zal door Sunny Bergman zelf gevoerd worden of door iemand die vaak
discussies met jongeren over deze documentaire gevoerd heeft.
Documentairegegevens: gemaakt in 2007, maar meer actueel dan ooit! Geschikt vanaf havo 2, vwo 2
en vmbo 2. Ook zeker geschikt voor havo- en vwo-examenklassen.
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Blok 3: De mobiele telefoon: oorzaak van een oorlog in Afrika die het leven van
al duizenden volwassenen en kinderen heeft gekost.
Documentaire: ‘Blood in the Mobile’. 82 min.
Deze documentaire behoort tot de selectie van IDFA 2011 voor middelbare scholen.
Voor de fabricage van mobiele telefoons worden mineralen uit Congo gebruikt. De afgelopen vijftien
jaar zijn er vijf miljoen mensen gestorven door de burgeroorlog in het land. De Verenigde Naties
rapporteren al jaren lang verbanden tussen de mineralenhandel en de oorlog. De Deense
documentairemaker Frank Poulsen reist af naar het gehucht Walikale en de ontoegankelijke Bisiemijn in Congo, een no-go area, om met eigen ogen te zien onder welke gevaarlijke omstandigheden
kassiteriet (tinsteen) wordt gewonnen. Een indringende en onthullende documentaire waarbij de
mobiele telefoongebruiker wordt geconfronteerd met zijn aandeel in deze zeer onfrisse gang van
zaken.
Discussie: De discussie wordt gevoerd door leden van ontwikkelingshulporganisaties FairPhone en
ActionAid. Deze organisaties werken in Afrika met de lokale bevolking en helpen hen om zich sterk te
maken voor hun rechten. Lokale mijnwerkers, inclusief kinderen, werken bijvoorbeeld in Congo onder
erbarmelijke omstandigheden en voor een veel te laag loon. Ondertussen strijken internationale
mijnbouwbedrijven enorme winsten op.
Documentairegegevens: gemaakt door Frank Piasecki Poulsen, 2010, Denemarken, Duitsland,
Nederlandse ondertitelingen. Geschikt voor vmbo 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6.

______________________________________________________________________________

Opmerking:
Zoals misschien bekend, is een aantal van deze documentaires al op televisie vertoond en zouden ze
in die zin niet in de programmering van SOMNIO passen. SOMNIO wil echter een uitzondering
maken voor deze films, omdat ze over onderwerpen gaan die zeer actueel zijn. Daarbij komt dat deze
documentaires in de avonduren geprogrammeerd geweest zijn en sowieso niet het type film zijn dat
jongeren spontaan zullen bekijken. Middelbare scholieren kunnen veel hebben aan een
documentaire.

3

Programma SOMNIO filmfestival – Alkmaar / Bergen
Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2012

Data, tijden en locaties
Donderdag 20 september:
Blok 1: Joost Conijn, Hal 25 Alkmaar
Voorstelling 1: 09.00-10.30
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30
Blok 2: Beperkt houdbaar, Provadja, Alkmaar
Voorstelling 1: 09.00-10.30
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30
Blok 3: Mobiele telefoon, CineBergen, Bergen
Voorstelling 1: 09.00-10.30
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30

Vrijdag 21 september:
Blok 1: Joost Conijn, Hal 25 Alkmaar
Voorstelling 1: 09.00-10.30 voorstelling voor basisscholen
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30
Blok 2: Beperkt houdbaar, CineBergen, Bergen
Voorstelling 1: 09.00-10.30
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30
Blok 3: Mobile telefoon, Provadja, Alkmaar
Voorstelling 1: 09.00-10.30
Voorstelling 2: 11.00-12.30
Voorstelling 3: 14.00-15.30
Locaties:
Hal 25
Provadja
CineBergen

Pettermerstraat 15 1823 CW Alkmaar
Verdronkenoord 12 1811 BE Alkmaar
Eeuwigelaan 7
1861 CL Bergen

Het SOMNIO filmfestival 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Alkmaar, de
Gemeente Bergen, het VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het BNG Cultuurfonds.
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