
 

 

 

08-03-2011 Conferentie Kinderen & film: horen, zien & doen 

 

I.s.m. Stad Antwerpen (Cultuur en Onderwijs) en Universiteit Antwerpen 

(onderzoeksgroep Visuele Cultuur) 

Kijken kinderen anders naar film? Zouden we in de bioscoop niet beter gaan 

van K.N.T. (kinderen niet toegelaten) naar O.N.T. (ouders niet toegelaten)? 

Waarom is film belangrijk voor de ontwikkeling van een kind? Wat maakt een 

goede kinderfilm volgens het Cinekid festival in Amsterdam of Studio 100? 

Werkt kunstfilm voor kinderen in MACBA Barcelona? 

Inspirerende verhalen uit binnen- en buitenland met een interactieve sessie 

achteraf om van gedachten te wisselen. 

 

Wanneer & waar: 

Dinsdag 8 maart 2011 (tijdens de 23ste editie van Het Jeugdfilmfestival) 

Cinema Zuid/FotoMuseum, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen 
10-17u 
 
 

Programma 

10:00  Onthaal in Cinema Zuid 
 
10:10  Verwelkoming en inleiding 
 
10:20 Extending Children’s Experience of Film 
  Spreker: Cary Bazalgette (Verenigd Koninkrijk), expert in media educatie, 

British Film Institute (1979-2007) 
  

 Why should children learn about film, and what should they learn? To answer 
these questions we need to consider what children's early experiences with moving 
image media are likely to have been, and what we think they may have learned from 
them. And if we are serious about fitting in film education to the early school 
curriculum then we need to provide clear messages about this to policy-makers who 
don't necessarily know that much about film. These are challenging issues, to which 
Cary Bazalgette shall attempt to offer some answers. 

Cary Bazalgette worked at the British Film Institute from 1979 to 2007, having 
previously been a teacher of English and filmmaking in London secondary schools. 
She has written and edited a number of classroom resources for media education and 
has published and spoken widely on this topic in the UK and around the world. She 
was Head of BFI Education from 1999-2006, and is now working as a freelance 
researcher, writer and consultant specializing in media literacy. She is Chair of the 
Media Literacy Association and a member of the European Commission‟s Media 
Literacy Experts‟ Group.  
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10:50 Hoe braaf of stout mogen kinderfilms zijn? Moeten we spreken van K.N.T 
of van O.N.T (ouders niet toegelaten)? 

 Spreker: Nancy Vansieleghem, pedagoge Universiteit Gent 

 De inzet van deze lezing is de film „Let the right one in‟ van de Zweeds regisseur 
Thomas Alfredson. Deze film toont jonge kinderen. Spel, wreedheid, onmenselijkheid. 
De regisseur nuanceert, noch verbergt deze karakteristieken van het jonge kind, hij 
hoont ze ook niet. Hij laat ze bestaan en laat ons met zijn film dit bestaan mee-
ervaren. Ruwe en wrede beelden krijgen we te zien. En toch een indruk van een 
hallucinatoire humaniteit spreekt uit deze film. Het is van een verpletterende juistheid. 
Je ziet geen sensationele of emotionele film. Een oogverhelderende blik wordt 
geboden. Het jonge kind wordt deze blik verboden. KNT labelt de film. In deze lezing 
wordt dit label ter sprake gebracht. Niet om het jonge kind te redden in een ultiem 
gebaar van herwaardering, maar om de discussie te ontbranden over de waarde die 
het jonge kind vandaag wordt toegekend.  

Nancy Vansieleghem werkt sinds 2006 als doctor-assistent op de vakgroep 
Pedagogiek aan de Universiteit Gent. Zij promoveerde met het proefschrift „Gesprek 
als grenservaring. Een analyse van Filosoferen met Kinderen als pedagogisch 
project‟. Vandaag doet zijn onderzoek naar (alternatieve) onderwijspraktijken en –
experimenten. Aandacht gaat hierbij steeds uit naar de zich gewijzigde 
bestaanscondities in het tijdperk van commercialisering en professionalisering. 
Kunstvormen zoals fotografie en cinema vormen hiervoor dikwijls het 
aangrijpingspunt. Naast pedagogiek heeft Nancy Vansieleghem ook fotografie 
gestudeerd.   

11:20  koffiepauze 
 
11:40   Artfilm for Children? Macba’s experiment 

Spreker: Myriam Rubio (Spanje), hoofd publiekswerking MACBA, Barcelona 
 
Little Histories of Cinema, is an experimental program of film and video addressed to 
the young audiences that was born in 2006 at the Museum of Contemporary Art in 
Barcelona and that so far has produced 11 different programs, with an average of 2 
programs per year. Here we discuss in which way art film can contribute to children‟s 
experience. 

 
Myriam Rubio (Barcelona, 1967), Degree on Fine Arts at the University of Barcelona, 
and Master of Esthetics and Art Theory from the Universidad Autónoma de Madrid. 
Since 2000, she works as coordinator at the Public Program Department of the 
Museum of Contemporary Art of Barcelona, (Macba) where she has organized, 
seminars, courses, lectures and she is in charge of the film programs of the museum. 
 

   
12.10 A European approach to media literacy:  
                       framework and good practices 

                       Spreker: Matteo Zacchetti, Europese commissie 

 Media literacy is the ability to access the media, to understand and to critically 
evaluate different aspects of the media and media contents an to create 
communications in a variety of contexts. Media literacy relates to all media. It is a 
fundamental competence for everybody but especially for children. The Commission 
considers media literacy as an important factor for active citizenship in today's 
information society and is eager to share some good practices around Europe in which 
children and film are the key subjects. 
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Matteo Zacchetti (Italy) works at the European Commission since 1995. He is 
responsible for the Media Literacy initiative and the Media Programme Pilot Projects 
within the DG Information Society and Media. He spent almost all his professional life 
in the media or dealing with media related issues both in the private sector (Super 
Channel ltd.) and at the European Commission where he has been working for more 
than 12 years on different policy aspects of the audio-visual media. 

12.40-14.00 lunch (Zuiderpershuis) 
 
14.00  Wat maakt een goede kinderfilm? 

Sprekers: regisseur Vincent Bal, Marlies Van Hoek (programmator Cinekid 
festival Amsterdam) en Dominic Stas (Studio 100). 

Vincent Bal is een Vlaams filmregisseur. Zijn belangrijkste speelfilms tot nu toe waren 
Man van staal uit 1999 en Minoes uit 2001, naar een verhaal van Annie M.G. Schmidt. 
Deze laatste film kreeg in 2002 twee Gouden Kalveren. Samen met Colette Bothof 
schreef en regisseerde hij de 26-delige animatiereeks Kika en Bob. Deze reeks werd 
eind 2007 voor het eerst vertoond op Ketnet en NPS. 

Marlies van Hoek (Nederland) studeerde Theater-, Film- en Televisie Wetenschap 
aan de Universiteit van Utrecht. Ze werkt sinds 2004 in verschillende functies bij 
Cinekid en is nu als coprogrammeur film mede verantwoordelijk voor de selectie van 
alle festivalfilms. Tevens zorgt zij als Hoofd Filmzaken voor de uitvoering van het 
filmprogramma, bezoekt ze internationale festivals en is belast met filmeducatie. 
Daarnaast maakt zij deel uit van de adviescommissie Distributie buitenlandse 
jeugdfilm bij het Nederlands Fonds voor de Film. Ze is op de hoogte van het actuele 
kinderfilmaanbod en heeft inzicht in de Nederlandse en internationale 
kinderfilmindustrie, van de ontwikkelingsfase tot en met de distributie.  

Dominic Stas is algemeen directeur van Studio 100. Studio 100 is een Vlaams 
productiehuis dat bekende tv-programma‟s maakt zoals Samson & Gert, Kabouter 
Plop en Mega Mindy. Dominic Stas bekleedde voorheen de functie van marketing & 
sales directeur Benelux. 

15.15 Koffiepauze 
 
15.30 Workshop: Analyzing Short Films with Children  

By Cary Bazalgette 
  
 Here we will discuss strategies for taking account of children‟s prior knowledge. Using 

the “tell me questions”, soundtracks and the method of pausing at key moments for 
analyzing short films with children. At the end Cary will give some suggestions about 
creative work in computer animation so that it is not only “hear” and “see”, but also 
“do”. 

 
17.00  Conclusies van de dag door de ogen van kinderen 
 
17.10  Receptie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Man_van_staal
http://nl.wikipedia.org/wiki/1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minoes_(film)
http://nl.wikipedia.org/wiki/2001
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annie_M.G._Schmidt
http://nl.wikipedia.org/wiki/2002
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_kalf_(filmprijs)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kika_en_Bob
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketnet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Programma_Stichting

