
 



ITHAKA 
FILM  
FESTIVAL 
 
Stichting Common Frames, Stichting De frisse blik en Ithaka Internationale 
Schakelklassen (ISK) presenteren het Ithaka Film Festival. Met het Ithaka Film 
Festival maken jongeren die nieuw in Nederland zijn zelf films, van script tot 
montage, en maken ze kans om hun film vertoond te zien op een prestigieus 
podium: het Nederlands Film Festival. Door deel te nemen aan het Ithaka Film 
Festival krijgen de jonge nieuwkomers levenslessen in verbinding aangaan (met 
elkaar en met de omgeving) en wordt hun sociale ontwikkeling en 
taalontwikkeling versneld.  
 
Het Ithaka Film Festival bestaat uit verschillende onderdelen:  

1. Ithaka Film School – een workshop driedaagse, waarin de jongeren alle facetten van het film 

maken leren, van een plan schrijven tot acteren, van camera tot montage. Hieronder is een 

schema te zien van de drie dagen dat we op school komen. De drie dagen worden 

voorafgegaan door een vakoverstijgende lessenserie die je zelf als docent kunt geven.  

Periode: november 2019 – april 2020 

2. Ithaka Film Festival XS – elke school organiseert een lokale vertoning van de gemaakte films: 

op de school zelf of in samenwerking met een theater of bioscoop (het grote scherm), waar 

alle ISK/taal-klassen de films komen bekijken.  

3. Ithaka Film Academie – er worden 5 groepen uitgekozen die hun film verder ontwikkelen in 

de Ithaka Film Academie. Onder begeleiding van een film coach en een bekende filmmaker/ 

acteur gaan zij hun verhaal verdiepen en met deze nieuwe kennis maken ze een nieuwe film 

die op een groot podium feestelijk in première gaat, bijvoorbeeld op het Nederlands Film 

Festival.  

Periode: mei 2020 

 
Achtergrond  

Het Ithaka Film Festival is opgezet in samenwerking met de Ithaka ISK in Utrecht, hier zijn succesvolle 

pilots uitgevoerd, waarna het in 2018-2019 landelijk heeft plaatsgevonden. De projecten waren erg 

succesvol, onze docenten kregen gemiddeld een 8,3. Filmworkshops blijken een vakoverstijgende en 

activerende lesmethode van ontdekkend en samenwerkend leren die heel goed past bij deze 

doelgroep. Een methode die enthousiasmeert, past bij de belevingswereld van de leerlingen en beklijft.  

 



 

 
Voorwaarden 

- Eigen bijdrage – een groot deel van de kosten van de workshops en het project worden 

gesubsidieerd, maar wij verwachten ook een eigen bijdrage van de school voor het project. In 

2019 lag de eigen bijdrage op 500 euro per klas. Wij streven er naar dit in het komende 

schooljaar zo te houden.   

- Lokaal film festival – bij deelname van meerdere klassen of meerdere scholen in een regio 

organiseren we graag samen met u een film festival bij een lokaal podium. Hiervoor is budget 

en organisatorische ondersteuning beschikbaar.  

- Aantal scholen/klassen – binnen het traject is ruimte voor maximaal 40 klassen 

- Voorbehoud – data en eigen bijdrage kunnen pas half oktober bekend gemaakt worden, als wij 

meer weten over de toekenningen van de subsidieverstrekkers.  

 
Referenties van andere docenten 

“Een heel boeiend, creatief en interessant project. Het proces heeft vooral bijgedragen aan het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden (samenwerken) en planmatig werken.” 

 

“Ik merk dat mijn klas nu veel hechter is, ze hebben meer respect voor elkaar, en ze hebben meer 

contact met elkaar.” 

 

“De leerlingen waren echt gesloopt na afloop maar gaven ondanks dat aan dat ze het zeker zouden 

aanraden om weer te doen. Ontzettend bedankt voor deze 

superleerzame en leuke dagen.” 

 

 

“De verantwoordelijkheid die zij krijgen om met goed 

materiaal om te gaan, werkt ontzettend goed; de leerlingen 

voelen zich belangrijk en eigenaar van het hele proces.”  

 

 

 

 
Aanmelden of meer informatie?  

Stuur een mail naar info@commonframes.nl. Het is handig als u direct kunt aangeven met hoeveel 

klassen u zou willen deelnemen, of u graag documentaire of fictie wilt maken en in welke periode de 

workshop driedaagse het beste zou passen (tussen november 2019 en april 2020).  

 

Contactpersoon: Hemmo Bruinenberg 

Telefoonnummer: 06 23 5005 23 

E-mail: info@commonframes.nl  
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WORKSHOP OPBOUW ITHAKA FILM SCHOOL 2018-2019 

 DAG 1 DAG 2  DAG 3 

08-45 – 09.55 Introductie 

Camera spel (deel1) 

Wat is film? 

Introductie 

Drama-workshop 

Camera-workshop 

Introductie 

Montage-workshop 

 

09.55 – 10.15 PAUZE PAUZE PAUZE 

10.30 – 11.25 Camera spel (deel 2) 

Shots 

Het eigen film verhaal 

 

 

 

FILMEN 

MONTEREN 

  

11.25 – 12.00 PAUZE PAUZE 

12.00 – 13.10 Storyboard 

Muziek & Film  

MONTEREN 

13.10 – 13.30 PAUZE PAUZE 

13.30 – 15.55 Filmplan 

Dialoog verfilmen 

Round-up 

PREMIÈRE – incl. popcorn 

 

• Lesprogramma op maat - Het lesprogramma wordt overal op maat gemaakt. Voor lagere niveaus 

worden lesdagen bijvoorbeeld ingekort. Alle opdrachten beginnen met maken en vanuit daar 

ontstaat reflectie. Met elke school wordt een passend rooster ontwikkeld. Bovenstaand voorbeeld is 

op de Ithaka ISK gebruikt.  

• Vakoverstijgend - De klassen bereiden zich bij lessen Nederlands voor op hun eigen film verhaal, 

daarnaast zijn er lessen over filmgenres en filmrollen die bij mentoruur of creatieve vorming gegeven 

kunnen worden. Hiermee wordt het filmproject een vakoverstijgende ervaring waar de vaardigheden 

voorafgaand, maar ook na het filmproject, kunnen beklijven bij de leerlingen.  

• Mediawijsheid - Nieuw in aankomende editie is dat we na de film workshops ook een lespakket 

mediawijsheid beschikbaar stellen die je als docent zelf na de film workshops kunt geven. Hiermee 

kunnen de workshops nog meer beklijven bij de leerlingen. Deze is ontwikkeld door ons als 

onderzoekers bij de Universiteit Utrecht (zie ook mmm.sites.uu.nl voor meer informatie). 

• Kiezen - Klassen kunnen kiezen uit de richtingen DOCUMENTAIRE of FICTIE. Met het kiezen van een 

vorm kiest u ook voor het werken aan verschillende competenties. Zo gaat het maken van een 

documentaire meer over verbinden met de wereld om je heen en mediawijsheid en fictie meer over 

samenwerken en ontwikkeling van creativiteit.  

 
FILMS 
Via de volgende links zijn enkele video’s te bekijken die we van de leerlingen mochten delen.  

 

“Is er iemand?” – ISK Het Gooi 

https://youtu.be/JTaX50r6euM  

Op mysterieuze wijze zijn leerlingen verdwenen in een school. De school is in quarantaine geplaatst 

om meer slachtoffers te voorkomen. Een politieman besluit toch nog een keer de school in te gaan om 

meer over het mysterie te leren, met fatale gevolgen….  

 

“Love and war” – ISK Groningen 

https://youtu.be/lcN7e164lww  

Nadat hij zijn grote liefde verliest in de oorlog vlucht een jongen naar Nederland. Het lukt hem niet 

om dit te verwerken, hij raakt verslaafd aan drugs. Totdat een nieuw meisje in beeld komt die haar best 

doet om hem weer op het goede pad te krijgen.  

 

“Fortnite verslaving” – Het Element, Amersfoort 

https://youtu.be/ef3nLRglyJ8  

Een jongen irriteert zich al een hele tijd aan de game Fortnite, en dan vooral de belachelijke dansjes 

die iedereen op school maar blijft nadoen. Hij wordt achtervolgd door leerlingen die overal dansen, tot 

in zijn dromen….  
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