Indien u deze mail enkel als tekst kan zien, klik dan hier voor een opgemaakte versie:
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Nieuwsbrief 20152016/02 – 04.09.2015
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

Krijgen al uw collega’s onze newsletters?
Zo neen, stuur hun mailadressen naar olyfranvl@olyfran.org.

CinéPerles, de nieuwe Weken van de Franstalige Film, komen er aan!
Zoals vorig schooljaar al aangekondigd, werden de Weken van de Franstalige Film
omgedoopt tot CinéPerles omdat u voortaan een film uit het aanbod het ganse schooljaar
kunt reserveren. Dit biedt u meer flexibiliteit in functie van lokale verlofdagen.

U kunt voortaan terecht in volgende Kinepoliscomplexen, waar u rechtstreeks bij de
zaalverantwoordelijke reserveert: Hasselt (011/29 86 12), Leuven (016 31 96 10),
Antwerpen (03/554 36 14), Brussel (02/474 26 42), Gent (09/265 06 20), Kortrijk (056/26
66 31), Brugge (050/30 50 31), Oostende (050/30 50 31), Brainel’Alleud (02/389 17 17).
NIEUW! Naast de Kinepoliscomplexen bieden voortaan ook de EuroscoopSiniscoop
complexen de geselecteerde films aan in Genk, Maasmechelen, Lanaken, Maastricht en
SintNiklaas.
U reserveert via info@euroscoop.be
De formule blijft dezelfde. Wij selecteren een 6tal pedagogisch verantwoorde films uit de
recente Frans(talig)e productie. Wij maken bij deze films een didactisch dossier waarmee
u het bioscoopbezoek kunt voorbereiden en nadien verwerken. De geselecteerde films
worden kort voorgesteld op www.interculturalis.org ⇒ CinéPerles en in vijf gratis
lerarenvoorstellingen eind september – begin oktober.
U kunt vervolgens aan een voordeelprijs deze films voor uw leerlingen programmeren. Na
reservatie krijgt u toegang tot het pedagogisch dossier.
De geselecteerde films:
1ste graad: Les vacances du petit Nicolas (herneming wegens het vorig succes!)
Astérix, le domaine des Dieux (85 min, in het Frans, zonder ondertiteling!)
1ste en 2de graad: Supercondriaque (2014, 107 min., met Danny Boon van de
Ch'tis)
1ste, 2de en 3de graad: Qu'estce qu'on a fait au bon Dieu? (2014, 97 min.)
2de en 3de graad: La famille Bélier (2014, 106 min.)

3de graad: Samba (2014, 120 min.)
Marie Heurtin (2014, 95 min)
Kinepolis houdt nog aan filmweken. Deze zijn geprogrammeerd als volgt:
Kinepolis Kortrijk

12/10 – 16/10/2015

Kinepolis Brugge

19/10 – 23/10/2015

Kinepolis Leuven

09/11 – 13/11/2015

Kinepolis Oostende

16/11 – 20/11 /2015

Kinepolis Hasselt

18/01 – 22/01/2016

Kinepolis Antwerpen

18/01 – 22/01/2016

Kinepolis Gent

25/01 – 29/01/2016

Kinepolis Brussel

29/02 – 04/03/2016

De GRATIS lerarenvoorstellingen van “Qu’estce qu’on a fait au bon Dieu?”
(humoristisch en over het thema van het racisme) zijn als volgt geprogrammeerd, telkens
om 20u:
KinepolisHasselt

21.09.2015

KinepolisLeuven

22.09.2015

MetropolisAntwerpen

28.09.2015

KinepolisBrugge

29.09.2015

EuroscoopMaasmechelen

05.10.2015

Voorafgaandelijke inschrijving voor de gratis lerarenvoorstelling is VERPLICHT op
www.interculturalis.org (of klik hier voor de rechtstreekse link).

Met vriendelijke groeten,
Het OlyfranVlaanderen Team
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