Linda heeft met haar groep 7 de eerste prijs
behaald met het project Hollywood in de klas!

De opnamen in november waren zo realistisch dat zelfs de politie de school kwam
omsingelen om enkele inbrekers met bivakmuts te arresteren. Dan kan het natuurlijk niet
anders dan dat je de eerste prijs behaald!
Groep 7 gaat 28 januari naar de grote finale in Rotterdam. De winnaar krijgt de Mini-Tijger
Award, van de eerste 5 winnaars wordt de film op ZAP-tv uitgezonden en de leerlingen
krijgen een bioscoopbon.
Vanaf 2 februari zijn alle films die mee hebben gedaan aan dit project te zien op
www.hollywoodindeklas.nl.

Dussssss......

DUIMEN MAAR !!!!

Scholen beleven eigen filmpremière
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Vertoning van de films in de MustSee-bioscoop. De drie beste films gaan naar de finale, eind
deze maand in Rotterdam. foto Charlotte Akkermans/het fotoburo
BREDA - Op het Chasséveld in Breda werd gisteren de spreekwoordelijke rode loper
uitgerold voor een grote groep kinderen. Bijna 250 leerlingen van Bredase
basisscholen trotseerden de kou om in de nieuwe MustSee-bioscoop de première te
beleven van hun zelfgemaakte film.
Die films, gemaakt in het kader van de wedstrijd 'Hollywood in de klas', moesten gaan over
het beeld dat ze hebben van de stad Breda in het jaar 2020. De drie beste films gaan naar
de finale, eind deze maand, op het International Film Festival 2009 in Rotterdam.
De jury, bestaande uit wethouder Marja Heerkens, astroloog Han van Straaten, en ex-NACvoetballer Mark Schenning riep na rijp beraad de inzendingen van scholen De Fontein, De
Werft en De Toermalijn uit als winnaars.
Voor het zover was, kregen de kinderen alle films, elf inzendingen van elk ongeveer vijf
minuten, te zien. Basisschool De Fontein trapte af met een milieubewust filmpje waarin de
juffrouw van de klas, gespeeld door een leerlinge, uit het jaar 2020 komt om haar leerlingen
in 2008 te behoeden voor de risico's van de klimaatverandering. De leerlingen van
basisschool Dirk van Veen geloven dat Breda in 2020 veilig is doordat er dan overal in de
stad camera's hangen. Ook lieten ze zien dat de stad in 2020 een strand zou kennen.
Basisschool De Vlier presenteerde 'NAC's geheime wapen'. Volgens hen bestaat het eerste
team van de Bredase voetbalclub in 2020 uit mannelijke én vrouwelijke spelers. Originaliteit
en creativiteit waren er genoeg. Dat vond de jury ook. Nadat de elf filmpjes waren getoond
verliet het drietal de zaal en werden in de tussentijd bloopers getoond. Niet lang daarna
betraden de drie juryleden de volle bioscoopzaal en maakten ze de uitslag bekend. De drie
winnende basisscholen wisten zich volgens de jury vooral van de rest te onderscheiden door
hun duidelijke besef van verantwoordelijkheid en helderheid. Om de beurt mochten ze naar
voren komen om de tickets naar het Rotterdamse festival in ontvangst te nemen. De
leerlingen reageerden uitzinnig: "We zijn eerste! Yes!" klonk er hard in de zaal. Bloemen
werden daarna gebracht naar de juryleden die hun taak duidelijk serieus hadden genomen.
Cato van Vliet (10) van basisschool De Toermalijn, één van de scholen waarvan twee klassen
meedongen, behoorde met haar groep niet tot de winnaars. De andere groep van haar school
mocht trots huiswaarts keren maar Cato reageerde toch erg sportief: "Ik vond het echt leuk.
Het eerste filmpje was echt goed gedaa
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BREDA - Elf groepen zeven van verschillende basisscholen in Breda strijden
morgenochtend voor een plaats in de landelijke finale van Hollywood in de Klas.
De 250 leerlingen van De Fontein, Helder Camara, De Toermalijn, De Werft, De Vlier, De
Montessorischool, De Keysersmolen en Dirk van Veen komen morgenochtend naar de
nieuwe Must See bioscoop.
De afgelopen maanden hebben ze gewerkt aan een korte speelfilm over Breda in de
toekomst. Ze hebben zelf de verhalen geschreven, meegedacht over het scenario en zijn de
hoofdrolspelers in hun eigen film. Van de elf films die elk vijf minuten duren kiest een jury
er drie uit die doorgaan naar de landelijke finale van Hollywood in de Klas in Rotterdam. De
finale is onderdeel van het Internationale Filmfestival Rotterdam. De leukste films worden
uitgezonden bij Z@pp op Nederland 3. De Bredase jury bestaat uit wethouder Marja
Heerkens, oud-NAC-voetballer Marc Schenning en astroloog-econoom Han van Straaten.

