SOMNIO filmfestival 20 t/m 23 september - Alkmaar / Bergen
Programma voor basisscholen - 21 september 2012
Locatie: theater Unieke Zaken
Een initiatief van Stichting SOMNIO,
in samenwerking met filmhuizen Provadja en CineBergen

Beste juffen en meesters
van groep 7 en 8 ,
	
  
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 vertoont SOMNIO op vrijdag 21 september een hele inspirerende
filmvoorstelling voor leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) gevolgd door een
discussie met de filmmaker!
Waarover gaat de voorstelling?
De voorstelling bestaat uit twee korte films over het werk en de reizen van de populaire
Nederlandse kunstenaar Joost Conijn. Tussen de projecties van de twee films in, gaat Conijn
zelf in gesprek met het publiek en zal hij over zijn werk vertellen. Joost doet dit vaker. Hij
spreekt de taal van kinderen met gemak en doet dit met veel humor. Kinderen, inclusief
meisjes, vinden zijn werk te gek!
Wie is Joost Conijn?
Joost Conijn is een avonturier van de hedendaagse kunst. Hij bouwt zelf machines, zoals auto’s
en vliegtuigen om vervolgens 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 zijn werk en
in zijn films.

Het filmprogramma
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 zelf gemaakte, 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 wat wij 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 soms andere talen gesproken. De films zijn
met Engelse ondertitelingen. De taal die gesproken wordt is voor kinderen simpel te begrijpen.
Praktische informatie: Kosten: € 2,- per persoon. Datum, tijden en locatie: vrijdag 21
september, van 9.00 tot 10.30 uur, Locatie: Theater Unieke Zaken, Pettemerstraat 35 –
37, 1823 CW Alkmaar
Aanmelden via Provadja: Telefoon: 072-5202022. Voor inhoudelijke informatie over het
programma kunt u bellen met Valerie Fiteni: Tel.: 06 29 42 14 92 / www.somniofilmfestival.nl

