
 

 

 

Op woensdag 23 april gaan acht films van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival in première in Venlo. 
Als echte filmsterren zullen kinderen uit groep 6,7 en 8 schitteren in gala. Over de rode loper betreden de 
kindsterren bioscoop City Cinema om hun films op groot scherm te zien. Alle films hebben als thema 
kinderrechten. Met dit onderwerp wil UNICEF de kinderen bewust maken van hun rechten. 

Het thema kinderrechten is door kinderen van zeven basisscholen uitgewerkt in acht films. Van de 54 
kinderrechten hebben de kinderen er zelf één gekozen als onderwerp van hun film. Het recht op een eigen 
mening bijvoorbeeld komt naar voren in de film Jij bent niet de baas van de Willibrordusschool. In deze film botst 
een nieuw meisje met een populair meisje in de klas. In de film We kunnen niet zonder jullie! van basisschool ’t 
Wijdtveld staat het recht op een veilig en gezond leven centraal. 

Films maken 
Een film maken doe je niet zomaar. Kinderen uit groep 6,7 en 8 hebben meegedaan met het Unicef 
Kinderrechten Filmfestival. Op school was ruimte voor het maken van de films tijdens de les, zo’n 5 uur in totaal. 
Met heldere online lessen van meester Jeroen in het online Filmlab zijn de kinderen voorbereid. Zij hebben 
vervolgens zelf een onderwerp gekozen, een verhaal bedacht, rollen verdeeld en gefilmd. Bij het filmen en de 
nabewerking zijn deze jonge filmmakers begeleid door een speciale filmcoach.  

Acteurs in de jury 
De jury bestaat in Venlo uit de volgende drie leden. Joes Brauers is acteur in de musical Kruimeltje en de 
kinderfilm Oorlogsgeheimen, Bram van Schie is hoofdrolspeler in de film Hemel op aarde en Riet Goosen 
vertegenwoordigt het Jeugd Cultuur Fonds Venlo. De vraag is natuurlijk of de filmmakers en –sterren zullen 
aankomen in echte limo’s. De andere belangrijke vraag is welke school en welke film dit festival gaat winnen. 
Wint De zware jongens  van basisschool de Klingerberg met het recht op een veilige omgeving over inbraken in 
Venlo? Of wordt Kindsoldaten van basisschool De Schans de winnaar? De winnende film gaat met de filmmakers 
door naar de grote finale in Amsterdam.  

Creatief met nieuwe media 
Als landelijke aanbieder van media- en communicatiediensten vindt Ziggo het belangrijk om kinderen creatief met 
nieuwe media aan de slag te laten gaan. Ziggo neemt zo een actieve rol in het aanjagen van denken en doen 
over de open samenleving. Dit schooljaar worden zo´n 300 korte films gemaakt door kinderen uit het hele land. 
Het project eindigt met de landelijke finale in bioscoop Tuschinski in Amsterdam op 20 juni 2014, tevens het jaar 
waarin kinderrechten 25 jaar bestaan. In deze authentieke bioscoop met rood pluchen stoelen zullen alle 
winnende films uit de steden getoond worden.  

Einde persbericht 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de première van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival kunt u contact opnemen met 
Barbara de Reede, senior producer, telefoon: 06-42555800, e-mail pr@krff.nl. Kijk voor meer info over het 
project op www.krff.nl. Volg ons filmfestival op Twitter: @UNICEFKRFF #KRFF  

Noot voor de redactie:  
U bent van harte welkom om de première van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival bij te wonen op woensdag 
23 april van 9:00 tot 11:45 uur in bioscoop City Cinema, Picardie 33 in Venlo.  


