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Om het je als gebruiker gemakkelijk te maken, hebben we voor studenten, docenten 
en medewerkers -specifiek van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding- een filmfolder 
gemaakt met daarin een selectie uit het aanbod van honderden, zo niet duizenden dvd’s 
die aanwezig zijn op locatie KSH (Kohnstammhuis). 

De presentatie van ruim 300 titels in deze filmfolder is gebaseerd op het thema ‘Kind in 
de film’. Daarbij hebben we specifiek gezocht naar dvd’s met het onderwerp schoolleven 
en/of kinderleven.

Bij het onderwerp schoolleven speelt de film zich voor een groot gedeelte af op of rond 
een school  (basisonderwijs maar ook voortgezet onderwijs). Bij het onderwerp kinder-
leven gaat het ook vaak over de gezinssituatie en over opvoedingsperikelen. Tevens zijn 
er in dit overzicht een groot aantal ‘arthouse’ films en diverse interessante documen-
taires geselecteerd, maar ook een aantal zogenaamde ‘highschool’ films naast gewone 
kinderfilms (de Harry Potters).

Elke titel is voorzien van een filmbeeld met een korte, inhoudelijke beschrijving van de 
filmof documentaire. De weergave in deze folder is systematisch opgezet, gesorteerd 
op het oorspronkelijke jaar van verschijnen. Vervolgens zijn de speelfilms per oorspron-
kelijk jaar van verschijnen alfabetisch gesorteerd. De meest recente speelfilms zijn aan 
het begin van deze folder te vinden (De luizenmoeder, 2018) ; achterin staan de oudste 
(The Kid, 1921).

Ook nieuw achterin deze folder is een functionele index op titel. Zoek je een titel die niet 
in dit overzicht staat? Mail (r.dijkstra@hva.nl) voor een tip of aanvulling, dan kijken wij of 
we deze op termijn kunnen toevoegen. Alle titels uit deze filmfolder zijn te leen voor een 
periode van minimaal 4 weken. Dus lekker voor in het weekend of voor in de vakantie. 
Maak er gebruik van en veel kijkplezier!

Er zijn nog veel meer films te vinden op www.hva.nl/bibliotheek

Renger Dijkstra, januari 2021

UITLEG FILMFOLDER

mailto:r.dijkstra@hva.nl
http://www.hva.nl/bibliotheek


INHOUDSOPGAVE
A
5 vriendjes & ik   46

32A   37

Aap poot pies (TV serie)   14

Abeltje   57

Achtste groepers huilen niet   21

Afblijven   40

Akeelah and the Bee   41

Alice in wonderland   28

All the invisible children   44

Alphabet (documentaire)   17

An angel for May   52

Anche libero va bene   41

Angela’s ashes (arthouse)   56

Anne of Green Gables trilogy   55

Arigato (documentaire)    21

A shine of rainbows   34

As it is in heaven (arthouse)   46

A story of children & film (documen-
taire)   20

A teacher’s crime   37

Au revoir les enfants (arthouse)   63

B
Bad teacher   25

Bang Bang You’re Dead   52

Bartje (TV serie)   68

Billy Elliot    55

Blackboard jungle   71

Blijf!   25

Blindgänger   46

Blueberry Hill : a love story from 
the fifties    63

Bluebird   47

Boyhood (arthouse)   14

Brammetje Baas   21

Briefgeheim   28

Broken   21

Buddha collapsed out of shame 
(arthouse)   38

Bully (documentaire)   25

Buurman & Buurman: deel 1-9 
(animatie)   68

C
Captain Fantastic   12

Casper en Emma: Beste vriendjes   18



Ciske de rat   65

Class of 1999   62

D
Dancer (documentaire)   12

Dangerous minds   60

Dans la maison (arthouse)   21

Das weisse band (arthouse)   34

David Copperfield   56

Dead poets society   63

De avonturen van Niels Holgersson   
24

De familie Knots (TV serie)   66

De film van Ome Willem (TV serie)   67

De gebroeders Leeuwenhart   67

De griezelbus   44

De GVR (The BFG)   12

De Japanse levensles (documen-
taire)   50

De kleine blonde dood   61

De kleine prins (Le Petit Prince, 
animatie)   13

De krokodillenbende   32

De kronieken van Narnia: De leeuw, 
de heks en de kleerkast   45

De luizenmoeder: seizoen 1 
(TV serie)   12

De schippers van de Kameleon   51

De school (docu-tv serie)   16

De Stratemaker op zee show 
(TV serie)   68

Detachment   25

De tasjesdief   60

De verloren schat van de tempel-
ridders (Tempelridderness skat)   44

De vijf en het geheim van de vuur-
toren   24

De vloek van woestewolf (TV serie)   68

De zevensprong (TV serie)   66

Die Blechtrommel (arthouse)   66

Die welle (remake van The Wave)   37

Dik Trom   28

Dolfje weerwolfje    25

Don    41

Dope   13

Drona & ik (Drona & me) 
(documentaire)   32



E
Easy A   29

Echt gebeurd (Villa Achterwerk 
documentaires)   57

Educating Rita   65

Een weekje weg (À pas de loup) 
(arthouse)   28

Elephant (arthouse)   49

Elina    52

Emil & Ida van de Hazelhoeve 
(animatie)   18

Empire of the sun   63

En daarom werk ik, 14 jaar later 
(documentaire)   18

Entre les murs (documentaire)   35

Erik of het klein insectenboek   47

Ernest & Célestine (animatie)   22

Eskil & Trinidad   18

Être et avoir (documentaire)   52

F
Fanny och Alexander (arthouse)   65

Fietsendieven (arthouse)   71

Finding Forrester   55

Finn   18

Fish Tank   32

Flower in the pocket (arthouse)   38

Forbidden games (Jeux interdits)   71

Freedom writers   38

Fucking Åmål   57

G
Going to school with dad on my 
back   58

Good Will Hunting   58

Grease   67

Great expectations   72

H
Habib (TV serie)   35

Half Nelson   41

Happy-Go-Lucky   38

Harry potter en de geheime kamer   53

Harry Potter en de gevangene van 
Azkaban   48

Harry Potter en de halfbloed prins   32

Harry Potter en de orde van de 
Feniks   39

Harry Potter en de Relieken van de 
Dood ; deel 1   29

Harry Potter en de Relieken van de 
Dood ; deel 2   26

Harry Potter en de steen der wijzen   54

Her best move (Sara scoort)   39

Herfstsonate (arthouse)   67



Het dagboek van Anne Frank   28

Het geheim van Zeehondeneiland 
(The secret of Roan Inish)   29

Het leven van een Loser   30

Het leven van een loser; 
Een hondenleven   22

Het leven van een loser; 
Vette pech   26

Het leven volgens Nino   15

Het vosje en het meisje (The fox and 
the child)   40

Het zusje van Katia (arthouse)   37

Hoe overleef ik…mezelf?   35

Hugo   26

I
I bambini ci guardano (arthouse)   72

Ibbeltje (TV serie)   48

Ida (arthouse)   19

In a better world (Hævnen) (art-
house)   29

In Oranje   48

Ivan’s childhood (arthouse)   70

J
Jack    59

Jagten (arthouse)   22

Je m’appelle Elisabeth (Mijn naam is 
Elisabeth)   41

J.J. de Bom seizoenen 1 t/m 3 
(TV serie)   66

Just a beginning (Ce n’est qu’un 
debut) (documentaire)   30

K
Kameleon 2   44

Karakter (arthouse)   58

Karla en Katrine   32

Karla’s wereld   39

Kauwboy   22

Kees de jongen   50

Kes (arthouse)   69

Kid (arthouse)   22

Kinderen van waterland (TV serie)   62

King of devil’s island (arthouse)   30

Knallhart   42

Knetter   45

Kooky (animatie)   30

Kreuzweg (arthouse)   15

Kruimeltje   56

Kruistocht in spijkerbroek   42



L
Labyrinthus   15

La guerre des boutons   26

Land of mine   13

La vita è bella   59

Le ballon rouge   71

Le fils (arthouse)   52

Le grand cahier   19

Le meraviglie (arthouse)   16

Lepel   45

Le petit Nicolas   33

Les combattants   14

Les geants (arthouse)   26

Les quatre cents coups (arthouse)   70

Let the right one in (arthouse)   35

Like father, like son (Tel père, tel fils, 
arthouse)   19

Lion   12

Loenatik de complete serie 
(TV serie)   60

Loenatik de moevie   53

Loenatik, te gek!   15

Lord of the flies    62

Lord of the flies   70

Lost in Africa (Kidnappet)   30

Loving Annabelle   42

M
Madelief: krassen in het tafelblad   58

Mary and Max (arthouse, animatie)   33

Mary Poppins   69

Matilda   59

Ma vie en rose   59

Mees kees   23

Mees Kees op de planken   16

Mees kees op kamp   19

Meester van de zwarte molen 
(Krabat)   36

Millions    48

Milo (arthouse)   23

Minoes   54

Mio in the land of Faraway   64

Misa Mi / Misa en de wolven   50

Monsieur Lazhar (arthouse)   27

Moonrise Kingdom (arthouse)   23

Music of the heart   56

Mustang (drama)   13

My life as a dog (arthouse)   64

My neighbourhood (documentaire)   23

My queen Karo (arthouse)   33

N
Napola (arthouse)   48

Nell   61



Nicholas Nickleby   53

Nobody knows (arthouse)   49

No child of mine   59

Notes on a scandal (arthouse)   42

O
Observing involvement: primary 
education (documentaire)   27

Oetsie koetsie: de taal van je kind 
(documentaire)   54

Oliver Twist   72

On the way to school 
(documentaire)   36

Opal dream   45

Orps   33

OSAMA (arthouse)   50

Otje (TV serie)   58

P
Paddington   16

Pan’s labyrinth (arthouse)   42

Patatje oorlog   27

Pay it forward   55

Pelikaanman   49

Percy, Buffalo Bill en ik   45

Persepolis (arthouse, animatie)   39

Pietje Bell 2: De jacht op de tsaren-
kroon   50

Pietje Bell: de film   53

Pik & Amadeus (Freunde wider 
Willen)   43

Pippi Langkous   69

Pluk van de Petteflet   49

Polleke   51

Precious (arthouse)   33

P’tit Quinquin (arthouse, tv serie)   16

R
Raaf, de kleine rover (animatie)   23

Radeloos   36

Ratcatcher (arthouse)   57

Remi: alleen op de wereld   56

Room   13

S
School of rock   51

School: zo ging dat toen! 
(documentaire)   40

Sepideh (arthouse, documentaire)   19

Shaun het schaap: de vrolijke bende 
(animatie)   17

Sister act 2   62

Song for a raggy boy    51



Spijt   20

Stand by me   64

Stella (arthouse)   36

St. Elmo’s fire   65

Still the water (arthouse)   17

Stip & Vlek (animatie)   27

Submarine (arthouse)   31

Superechte liefde 
(Jørgen + Anne = sant)   27

Sven en de rat (Svein og rotta)   43

T
Tahaan: a boy with a grenade   36

Take the lead    43

Tempelriddernes skat II (De schat 
van de tempelridders II)   40

The book thief   17

The breakfast club   64

The chorus (Les choristes)   47

The colour of milk (Ikke naken)   47

The dark horse   15

 Theeb (arthouse)   14

The enigma of Kaspar Hauser 
(arthouse)   68

The first grader (arthouse)   29

The great debaters   38

The happiest toddler on the block 
(documentaire)   47

The innocents    70

The kid   72

The little rascals   61

The lost treasure of Fiji (TV serie)   39

Thema-avond: Voor de klas 
(documentaire)   46

The night of the hunter   71

The principal   64

The railway children   55

There’s only one Jimmy Grimble   43

The return (arthouse)   51

The secret garden   61

The secret of Roan Inish   61

The snapper   62

The snowman   65

The wave   66

The weight of elephants   20

The white balloon   60

The wild child (L’enfant sauvage) 
(arthouse)   69

The witches   63

The wizard of Oz   72

This is England (arthouse)   43

Tien torens diep (TV serie)   34



Tin man: the wonderful wizard of Oz 
(TV miniserie)   40

Tom Sawyer en Huckleberry Finn 
(TV serie)   67

Tsatsiki: Mama en de agent   57

Tsatsiki: vrienden voor altijd   54

Tusen gånger starkare 
(1000 × sterker)   31

Twin sisters (documentaire)   20

U
Une enfance (arthouse)   14

Unmistaken child (documentaire)   37

V
Vader met vier kinderen op Japanse 
toer   31

Vader met vier kinderen zoekt werk   24

Virginia’s run   53

W
Wadjda (arthouse)   24

Waiting for Superman 
(documentaire)   31

Walkabout (arthouse)   69

Wallace & Gromit: the complete 
collection (animatie)   34

Welcome to the dollhouse 
(arthouse)   60

Wer küsst schon einen Leguan 
(Tweedehands kind)   49

We shall overcome (Drømmen)   44

Whale rider   54

What Maisie knew   24

Where the wild things are = 
Max en de maximonsters   34

Wiplala   17

Wolvenkind (Entrelobos)   31

Words and pictures   20

Zazie dans le métro   70

Zoom-in   35

Zozo   46
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DE LUIZENMOEDER: SEIZOEN 1 (TV serie) 
Jan Albert de Weerd (NLD, 2018), Nederlands gesproken, 250 minuten 

De Luizenmoeder speelt zich af op basisschool De Klimop en volgt ouders en 
leraren die over de hoofden van de kinderen hun vetes uitvechten. Centraal 
staat Hannah, een nieuwe moeder met een dochter in groep drie. Vreemde 
leerkrachten en de ‘moedermaffia’ maken het haar echter niet makkelijk. 
Plaatscode: DVD LUIZ

CAPTAIN FANTASTIC 
Matt Ross (VS, 2016), Engels gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 118 minuten 

Afgezonderd van de moderne beschaving voedt een echtpaar hun zes 
kinderen op in de bossen van Washington State. Door een dramatische 
gebeurtenis moet het gezin de confrontatie aangaan met de buitenwereld. 
Plaatscode: DVD CAPT

DANCER (documentaire) 
Steven Cantor (UK, 2016), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 85 minuten 

Gezegend met een enorme hoeveelheid lichaamskracht en elegantie bestormt 
Sergei Polunin op jonge leeftijd de balletwereld. Hij wordt de jongste eerste 
solist die het Royal Ballet ooit heeft gehad. Zijn beroemdheid maakt hem 
echter zelfdestructief en zijn talent ziet hij steeds meer als een last. 
Plaatscode: DVD 791.4 DANC

DE GVR (THE BFG) 
Steven Spielberg (VS, 2016), Engels of Nederlands, gesproken, Engels of Nederlands ondertiteld, 
117 minuten 

Wanneer Sophie ‘s nachts wakker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en 
ontvoerd door de Grote Vriendelijke Reus. De GVR gebruikt misschien rare woorden, 
maar is verder goedaardig. Zijn soortgenoten zijn minder vriendelijk. Samen smeden 
ze een plan tegen deze mensenetende reuzen. Plaatscode: DVD GVR

LION 
Garth Davis (UK, 2016), Engels, Hindi, Bengali en Frans gesproken, Nederlands of Frans 
ondertiteld, 118 minuten 

Een 5-jarige jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, ver van huis. 
Hij overleeft verschillende uitdagingen, waarna hij wordt geadopteerd door een 
stel uit Australië. 25 jaar later besluit hij naar zijn Indiase familie op zoek te gaan. 
Plaatscode: DVD LION
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DOPE 
Rick Famuyiwa (VS, 2015), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 103 minuten 

Drie zwarte tieners, nerds in het laatste jaar van high school, raken bij toeval 
verzeild in de drugswereld. 
Plaatscode: DVD DOPE

DE KLEINE PRINS (LE PETIT PRINCE) (animatie) 
Mark Osborne (Frankrijk, 2015), Frans of Nederlands gesproken, 108 minuten 

Het leven van een meisje van 9 staat helemaal in het teken van school, totdat 
een oude buurman haar het verhaal van de kleine prins vertelt. Door de 
vriendschap met haar buurman leert het meisje dat je alleen met je hart kunt 
zien wat echt belangrijk is. 
Plaatscode: DVD PETI

LAND OF MINE 
Martin Zandvliet (Denemarken, 2015), Deens en Duits gesproken, Nederlands of Frans 
ondertiteld, 100 minuten 

Kort na de Tweede Wereldoorlog moeten Duitse krijgsgevangenen in 
Denemarken achterblijven om landmijnen op te ruimen. Sergeant Rasmussen 
krijgt steeds meer medelijden met de jonge krijgsgevangenen onder zijn 
hoede. De jongste is nog maar vijftien jaar. Plaatscode: DVD LAND

MUSTANG (drama) 
Deniz Gamze Ergüven (Turkije, 2015), Turks gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld,  
89 minuten 

Op het Turkse platteland spelen Lale en haar zussen op hun weg terug van hun 
laatste schooldag nog wat met de jongens uit het dorp. Dit wordt gezien als een 
groot schandaal en hun familie verandert hun thuis in een gevangenis. 
Plaatscode: DVD MUST

ROOM 
Lenny Abrahamson (Canada, 2015), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 118 minuten 

Room vertelt het verhaal van Jack (5), een energiek jongetje dat liefhebbend 
wordt opgevoed door zijn ‘Ma’. Maar zijn leven is allesbehalve normaal: ze 
zitten opgesloten in een kamer van 3 bij 3 meter, zonder ramen, door Ma 
‘Room’ genoemd. Samen verzinnen ze een plan om te ontsnappen. 
Plaatscode: DVD ROOM
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LES COMBATTANTS 
Thomas Calley (Frankrijk, 2014), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 98 minuten 

Arnaud kijkt uit naar een rustige zomer: werken bij het familiebedrijf en tijd 
doorbrengen met vrienden. Zijn zomer wordt echter verstoord als hij verliefd 
wordt op tomboy Madeleine. Wanneer zij zich opgeeft voor een bootcamp 
van het Franse leger, besluit hij haar te volgen.  
Plaatscode: DVD COMB

BOYHOOD (arthouse) 
Richard Linklater (VS, 2014), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 165 minuten 

Deze veelgeroemde film volgt het leven van een 6-jarige jongen vanaf zijn 
kindertijd tot aan volwassenheid. 
Plaatscode: DVD BOYH

AAP POOT PIES (TV serie) 
Simone van Dusseldorp (NLD, 2014), Nederlands gesproken 100 minuten 

De kleuters Appie en Aisia beleven avonturen in de dierentuin waar hun 
vader werkt. Ze leren van alles over het gedrag van de dieren. 
Plaatscode: DVD AAP

THEEB (arthouse) 
Naji Abu Nowar (VAE, 2014), Arabisch gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 100 minuten 

In 1916 leeft de jonge Theeb in een bedoeïnegemeenschap binnen het 
Ottomaanse Rijk. Hij overleeft een overval van rovers die fataal wordt voor 
zijn broer en moet daarna in zijn eentje de woestijn trotseren. 
Plaatscode: DVD THEE

UNE ENFANCE (arthouse) 
Philippe Claudel (Frankrijk, 2015), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 99 minuten 

Jimmy is 13 jaar en woont in een industriestadje in Frankrijk. Omdat zijn 
verslaafde moeder en haar criminele vriend het in de opvoeding laten afweten, 
wordt hij gedwongen om snel volwassen te worden. In de zomervakantie 
verkent Jimmy de grenzen van zijn omgeving en van zijn prille leven. 
Plaatscode: DVD ENFA
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LOENATIK, TE GEK! 
Johan Timmers (NLD, 2014), Nederlands gesproken, 88 minuten 

De vijf ex-bewoners van Zonnedael komen in actie als hun geliefde zuster 
Ten Hoeven ontvoerd wordt. 
Plaatscode: DVD LOEN

HET LEVEN VOLGENS NINO 
Simone van Dusseldorp (NLD, 2014), Nederlands gesproken, 77 minuten 

Na de dood van zijn moeder gaat Nino (8) niet meer naar school. Gelukkig 
ontdekt hij dat hij met dieren kan praten. 
Plaatscode: DVD LEVE

LABYRINTHUS 
Douglas Boswell (België, 2014), Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld, 95 minuten 

Frikke (14) ontdekt bij toeval dat enkele van zijn vrienden in een kwaadaardig 
computerspel terechtgekomen zijn. Hij gaat op zoek naar het meesterbrein 
achter dit spel. 
Plaatscode: DVD LABY

KREUZWEG (arthouse) 
Dietrich Brüggemann (Duitsland, 2014), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 110 minuten 

Het leven van de 14-jarige Maria wordt beheerst door de rigide regels van 
haar streng katholieke familie en de kerk. Het verschil met het wereldse leven 
als scholier zet haar onder enorme druk. 
Plaatscode: DVD KREU

THE DARK HORSE 
James Napier Robertson (Nieuw-Zeeland, 2014), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 
124 minuten 

The Dark Horse vertelt het waargebeurde levensverhaal van Genesis Potini. 
Dit briljante maar weinig bekende schaakgenie maakte zich, ondanks zijn 
bipolaire stoornis, sterk voor de toekomst van achtergestelde kinderen. 
Plaatscode: DVD DARK
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DE SCHOOL (docu-tv serie) 
Nicole van Damme (NLD, 2014), Nederlands gesproken, 6 x 45 minuten 

De documentaireserie volgt de 4-havo leerlingen en docenten van het 
CSG Jan Arentsz. In De School zie je het echte schoolleven door een aantal 
onbemande camera’s die in de school zijn opgehangen. 
Plaatscodes: DVD 481 SCHO 1 t/m 6

PADDINGTON 
Paul King (UK, 2014), Engels of Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld, 95 minuten 

Meneer en mevrouw Brown vinden op station Paddington een beertje, dat ze 
opnemen in hun gezin. Alles lijkt goed te gaan voor het unieke beertje, totdat 
een museumconservator hem ontdekt. 
Plaatscode: DVD PADD

P’TIT QUINQUIN (arthouse, tv serie) 
Bruno Dumont (Frankrijk, 2014), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 206 minuten 

Een slaperig dorpje in Noord-Frankrijk wordt wakker geschud een reeks 
absurde misdaden. De stuntelige detective Van der Weyden leidt het 
politieonderzoek, maar de kwajongensstreken van de plaatselijke jeugd, 
onder leiding van P’tit Quinquin, maken het de rechercheur knap lastig. 
Plaatscode: DVD PTIT

LE MERAVIGLIE (arthouse) 
Alice Rohrwacher (Italië, 2014), Italiaans of Duits gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 
110 minuten 

De 14-jarige Gelsomina woont samen met haar ouders en zussen in een 
vervallen boerderij. Ze groeit op in de marge van de maatschappij, totdat haar 
kleine microkosmos wordt verstoord door de komst van Martin, een jonge Duitser, 
en door de opnames van een reality TV-show. Plaatscode: DVD MERA

MEES KEES OP DE PLANKEN 
Barbara Bredero (NLD, 2014), Nederlands gesproken, 73 minuten 

Tobias en de andere kinderen van groep 8 maken samen met mees Kees een 
toneelstuk. 
Plaatscode: DVD MEES 3
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THE BOOK THIEF 
Brian Percival (VS, 2013), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 131 minuten 

In 1938 komt een 9-jarig meisje in een dorp in de buurt van München bij 
pleegouders terecht, waar ze een grote hartstocht opvat voor boeken. 
Plaatscode: DVD BOOK

ALPHABET (documentaire) 
Erwin Wagenhofer (Duitsland, 2013), Verschillende talen gesproken, Nederlands ondertiteld, 
113 minuten 

Aanklacht tegen de prestatiegerichtheid van het onderwijs in verschillende 
landen van de wereld. 
Plaatscode: DVD 450.6 ALPH

WIPLALA 
Tim Oliehoek (NLD, 2014), Nederlands gesproken, 100 minuten 

Johannes, Nella Della en hun vader raken verzeild in een spannend avontuur 
als het piepkleine mannetje Wiplala hen in heel kleine mensjes tinkelt. 
Plaatscode: DVD WIPL

STILL THE WATER (arthouse) 
Naomi Kawase (Japan, 2014), Japans gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 121 minuten 

Op het eiland Amami-Oshima leven de bewoners in harmonie met de natuur. 
Op een zomeravond ontdekt de 16-jarige Kaito een dode man in zee. Zijn 
vriendin Kyoko helpt hem dit mysterie op te lossen. Samen worden de tieners 
langzaam volwassen. 
Plaatscode: DVD STIL

SHAUN HET SCHAAP: DE VROLIJKE BENDE (animatie) 
Nick Park (UK, 2014), Nederlands gesproken, 80 minuten 

Shaun is de leider van een bende gekke schapen, die hem blindelings volgt 
in allerlei avonturen waardoor de anders zo rustige boerderij regelmatig 
verandert in een beestenboel. 
Plaatscode: DVD VROL
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FINN 
Frans Weisz (NLD, 2013), Nederlands gesproken, 90 minuten 

Finn (9 jaar) krijgt vioolles van een geheimzinnige oude man. Zijn vader wil 
liever dat hij blijft voetballen. 
Plaatscode: DVD FINN

ESKIL & TRINIDAD 
Stephan Apelgren (Zweden, 2013), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 98 minuten 

De 11-jarige Eskil kan nooit ergens aarden, omdat zijn vader iedere paar 
maanden ergens anders in het hoge noorden van Zweden werkt. Hij 
hunkert naar vrienden, maar vooral naar zijn moeder in Denemarken. Een 
ontmoeting met de oude vrouw Trinidad geeft hoop. Uit de Volkskrant 
Cinekid box. Plaatscode: DVD ESKI

EN DAAROM WERK IK, 14 JAAR LATER (documentaire) 
Thomas Doebele (NLD, 2013), Nederlands gesproken, 56 minuten 

In deze documentaire zijn de verhalen van de kinderen ten tijde van de 
documentaire ’En daarom werk ik’ verweven met de realiteit van nu: het 
harde werken in de textielindustrie, de problemen rond het uithuwelijken en 
de zware financiële verantwoordelijkheid voor de familie. 
Plaatscode: DVD 354.7 EN

EMIL & IDA VAN DE HAZELHOEVE (animatie) 
Alicja Björk (Zweden, 2013), Nederlands gesproken, 63 minuten 

In het plaatsje Lönneberga in Zuid-Zweden staat de boerderij De Hazelhoeve. 
Daar wonen de kinderen Emil (5) en Ida (3). Als hij ondeugend is, moet Emil 
naar het timmerschuurtje. Zijn zusje Ida wil wel bij hem in de schuur zitten, 
maar ze is daarvoor veel te lief en braaf. 
Plaatscode: DVD EMIL

CASPER EN EMMA: BESTE VRIENDJES 
Arne Lindtner Næss (Noorwegen, 2013), Nederlands gesproken, 74 minuten 

Casper en Emma worden gelijk dikke vrienden wanneer ze elkaar op hun 
eerste dag op de kleuterschool zien. Uit de Volkskrant Cinekid box met films 
voor jonge kinderen. 
Plaatscode: DVD CASP
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SEPIDEH (arthouse, documentaire) 
Berit Madsen (Denemarken, 2013), Farsi gesproken, Engels ondertiteld, 90 minuten 

De Iraanse Sepideh droomt van een toekomst als astronaut. ’s Nachts trekt 
de tiener erop uit, op zoek naar de geheimen van het heelal. De heersende 
verwachtingen in Iran komen echter niet overheen met de dromen van 
Sepideh en er blijkt geen geld voor haar om naar de universiteit te gaan. 
Plaatscode: DVD SEPI

MEES KEES OP KAMP 
Barbara Bredero (NLD, 2013), Nederlands gesproken, 80 minuten 

Met zijn klas gaat meester Kees ’op kamp’ in de duinen, maar de strenge 
schooldirecteur Dreus wil dat het een leerzame en goed georganiseerde 
werkweek wordt. Wanneer zij door haar rug gaat, staat Kees er alleen voor. 
Plaatscode: DVD MEES 2

LIKE FATHER, LIKE SON (TEL PÈRE, TEL FILS) (arthouse) 
Hirokazu Koreeda (Japan, 2013), Japans gesproken, Nederlands ondertiteld, 121 minuten 

Een ambitieuze self-made man en zijn vrouw krijgen een telefoontje van het 
ziekenhuis. Keita, hun 6-jarige zoon, blijkt niet hun biologische zoon te zijn, 
het ziekenhuis heeft destijds de verkeerde baby mee gegeven. Twee families 
moeten nu beslissen of ze hun zoontjes willen ruilen. 
Plaatscode: DVD LIKE

IDA (arthouse) 
Pawel Pawlikowski (Polen, 2013), Pools gesproken, Nederlands ondertiteld, 82 minuten 

Polen, 1962. Een jonge vrouw die als wees is opgevoed in het klooster, wordt 
door haar tante verteld dat ze eigenlijk Joods is. Beide vrouwen beginnen een 
zoektocht naar het tragische verhaal van hun familie. Ze ontdekken wie ze 
werkelijk zijn en waar ze thuishoren. 
Plaatscode: DVD IDA

LE GRAND CAHIER 
János Szász (Hongarije, 2013), Hongaars gesproken, Nederlands ondertiteld, 112 minuten 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog worden de tweelingbroers 
Egyik en Masik naar het Hongaarse platteland gebracht bij hun wrede en 
drankverslaafde grootmoeder. 
Plaatscode: DVD GRAN
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WORDS AND PICTURES 
Fred Schepisi (VS, 2013), Engels en Frans gesproken, Frans, Engels of Nederlands ondertiteld, 
111 minuten  

Een leraar Engels daagt de lerares beeldende vorming uit voor een ‘gevecht’ 
tussen woorden en beelden. Terwijl de scholieren kiezen welke van de twee 
het belangrijkste is, bloeit er iets moois op tussen de twee docenten. 
Plaatscode: DVD WORD

THE WEIGHT OF ELEPHANTS 
Daniel Borgman (Denemarken, 2013), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 93 minuten 

Als een gevoelige negenjarige jongen het gevoel krijgt dat niemand hem de 
moeite waard vindt, loopt hij van huis weg. 
Plaatscode: DVD WEIG

TWIN SISTERS (documentaire) 
Mona Bertheussen (Noorwegen, 2013), Noors en Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 
58 minuten  

De Chinese tweelingzusjes Mia en Alexandra worden in 2004 gescheiden van 
elkaar ter adoptie aangeboden. Terwijl de één in een stad in de VS opgroeit 
en de ander in een Noors dorpje, behouden de meisjes hun bijzondere band. 
Plaatscode: DVD 418.2 TWIN

A STORY OF CHILDREN & FILM (documentaire) 
Mark Cousins (UK, 2013), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 106 minuten 

Overzicht van fragmenten van films waarin kinderen een rol spelen, 
geselecteerd door de Ierse filmregisseur en –kenner Mark Cousins 
Plaatscode: DVD 798.4 STOR

SPIJT 
Dave Schram (NLD, 2013), Nederlands gesproken, 95 minuten 

Op de middelbare school wordt Jochem door zijn overgewicht het mikpunt 
van plagerijen. Hij vertelt thuis niets. Zijn bevriende klasgenoten komen niet 
in actie en ook de leraar grijpt niet in. Iedereen krijgt spijt als het te laat is en 
Jochem zichzelf iets aandoet. 
Plaatscode: DVD SPIJT
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DANS LA MAISON (arthouse) 
François Ozon (Frankrijk, 2012), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 105 minuten 

Een leraar literatuur raakt via een talentvolle leerling verwikkeld in een spel 
van realiteit en fictie. 
Plaatscode: DVD DANS

BROKEN 
Rufus Norris (UK, 2012), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 91 minuten 

Het leven van de elfjarige Skunk verandert van de ene op de andere dag 
wanneer ze getuige is van de brute mishandeling van haar buurjongen Rick. 
Haar huis, buurt en school, de plekken waar ze zich ooit zo veilig waande, zijn 
verraderlijk en onvoorspelbaar geworden.  
Plaatscode: DVD BROK

BRAMMETJE BAAS 
Anna van der Heide (NLD, 2012), Nederlands gesproken 83 minuten 

Brammetje Baas gaat over de zevenjarige Brammetje, een creatief en 
leergierig jongetje dat onmogelijk stil kan zitten. Brammetjes bewegelijkheid 
is geen probleem, tot hij in groep 3 komt bij de strenge meester Vis. 
Plaatscode: DVD BRAM

ARIGATO (documentaire)  
Aniëlle Webster (NLD, 2012), Nederlands, Engels, Japans en Maleis gesproken, Engels 
ondertiteld 10 minuten 

Korte film over een oma die tijdens een stranddag met kleindochter Toet 
een Japans gezin ontmoet. Plots komen de oorlogsherinneringen aan de 
voormalige bezetter van Nederlands-Indië in alle hevigheid boven. 
Plaatscode: DVD 328.9 ARIG

ACHTSTE GROEPERS HUILEN NIET 
Dennis Bots (NLD, 2012), Nederlands gesproken, 96 minuten 

De stoere Akkie uit groep acht, die helemaal gek is van voetballen, wordt 
ernstig ziek en moet naar het ziekenhuis. De hele klas leeft met haar mee, 
vooral als het erg slecht met haar gaat. 
Plaatscode: DVD ACHT
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HET LEVEN VAN EEN LOSER ; EEN 
HONDENLEVEN 
David Bowers (VS, 2012), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 94 minuten 

Greg zou in zijn zomervakantie het liefst drie maanden lang binnen blijven en 
gamen, maar zijn ouders hebben heel andere plannen. 
Plaatscode: DVD LEVE 3

KID (arthouse) 
Fien Troch (België, 2012), Nederlands gesproken, 90 minuten 

De 7-jarige Kid woont met zijn broer Billy en moeder op een boerderij in de 
troosteloze Belgische streek Kempen. Vader is verdwenen met achterlating 
van grote schulden en schuldeisers vallen zijn lethargische moeder dagelijks 
lastig. De jongens moeten zelf hun weg zien te vinden. 
Plaatscode: DVD KID

KAUWBOY 
Boudewijn Koole (NLD, 2012), Nederlands gesproken, 78 minuten 

Jojo heeft het moeilijk met de agressieve buien van zijn vader sinds zijn 
moeder er niet meer is. Als hij een jonge kauw vindt, neemt hij hem mee naar 
huis om te verzorgen, maar houdt hem wel verborgen voor zijn vader. Hij 
geeft hem de liefde die hij zo graag van zijn vader wil hebben. 
Plaatscode: DVD KAUW (2x)

JAGTEN (arthouse) 
Thomas Vinterberg (Denemarken, 2012), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 111 minuten 

Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt 
beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere 
moment in een nachtmerrie. 
Plaatscode: DVD JAGT

ERNEST & CÉLESTINE (animatie) 
Stéphane Aubier (Frankrijk, 2012), Nederlands gesproken, 76 minuten 

De muzikale muis Célestine en de grote beer Ernest sluiten vriendschap, 
een vriendschap die in de muizenwereld (de onderwereld) en de wereld van 
de beren (de bovenwereld) fel bevochten wordt, maar tevergeefs: Ernest en 
Celestine overwinnen alle vooroordelen. 
Plaatscode: DVD ERNE
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RAAF, DE KLEINE ROVER (animatie) 
Ute von Münchow-Pohl (Duitsland, 2012), Nederlands gesproken, 78 minuten 

De kleine raaf Socke heeft een hele grote mond en is allesbehalve braaf. Zo 
beschadigt hij op een dag tijdens het spelen de stuwdam aan de rand van 
het bos. Met zijn vriendjes voorkomt hij dat het meer overstroomt. Uit de 
Volkskrant Cinekid box met films voor jonge kinderen. 
Plaatscode: DVD RAAF

MY NEIGHBOURHOOD (documentaire) 
Julia Bacha (VS, 2012), Engels, Arabisch en Hebreeuws gesproken, Nederlands ondertiteld 
25 minuten 

Wanneer de woonplaats van de 11-jarige Palestijnse Mohammed door 
Israëlitische kolonisten wordt bezet, moet zijn familie de helft van hun huis 
afstaan. Er volgt een vreedzaam protest. Plotseling worden ze gesteund door 
Israëliërs die het niet eens zijn met de gedwongen uitzettingen. 
Plaatscode: DVD Israël 940 MY

MOONRISE KINGDOM (arthouse) 
Wes Anderson (VS, 2012), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 94 minuten 

Als in 1965 op een Amerikaans eiland twee twaalfjarige verliefde kinderen 
weglopen, krijgen ze de padvindershopman, de sheriff, de kinderbescherming 
en ongeruste ouders achter zich aan. 
Plaatscode: DVD MOON

MILO (arthouse) 
Berend Boormsa (NLD, 2012), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 90 minuten 

De rijke Milo (10) is een buitenbeentje met een geheimzinnige huidziekte 
(hypertrichose). Als hij van zijn strenge vader niet op schoolkamp mag, loopt 
hij weg en komt terecht bij een stel oudere, criminele hippies. 
Plaatscode: DVD MILO

MEES KEES 
Barbara Bredero (NLD, 2012), Nederlands gesproken, 80 minuten 

Als de juf van Tobias een baby krijgt, komt meester Kees invallen. Hij moet 
nog leren hoe hij meester moet zijn, maar de klas wil hem daar best bij 
helpen. 
Plaatscode: DVD MEES 1
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DE AVONTUREN VAN NIELS HOLGERSSON 
Dirk Regel (Duitsland, 2011), Nederlands gesproken, 240 minuten 

De ondeugende Niels (13) wordt door een kabouter betoverd waardoor hij 
heel klein wordt. Als de ganzen aan hun trektocht beginnen, gaat hij met hen 
mee en beleeft vele avonturen. 
Plaatscode: DVD AVON

WHAT MAISIE KNEW 
Scott McGehee (VS, 2012), Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld, 99 minuten 

Na de scheiding van haar ouders wordt de 6-jarige Maisie het middelpunt 
van hun strijd om de voogdij. Gebaseerd op de gelijknamige roman van 
Henry James. 
Plaatscode: DVD WHAT

WADJDA (arthouse) 
Haifaa Al-Mansour (Saudi Arabië, 2012), Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld 98 minuten 

Wadjda (10) wil heel graag net zo’n mooie fiets als haar vriendje hebben. 
Helaas is fietsen voor vrouwen verboden in Saudi Arabië. Wadjda is echter 
vastbesloten toch een fiets te kopen en om aan het geld te komen doet ze 
mee aan een Koran-reciteerwedstrijd. 
Plaatscode: DVD WADJ

DE VIJF EN HET GEHEIM VAN DE VUURTOREN 
Mike Marzuk (Duitsland, 2012), Nederlands gesproken, 93 minuten 

De vijf, oftewel George, Julian, Dick, Anne en hond Timmy, brengen voor het 
eerst samen een vakantie door. Al gauw belanden ze weer in een spannend 
avontuur.  
Plaatscode: DVD VIJF

VADER MET VIER KINDEREN ZOEKT WERK 
Claus Bjerre (Denemarken, 2012), Nederlands nagesynchroniseerd 

De vader van vier eigenwijze kinderen verliest zijn baan. De kinderen denken 
dat het komt omdat hij te grappig is voor zo’n serieuze baan. Ze proberen 
hun vader te helpen om nieuw werk te vinden. 
Plaatscode: DVD VADE
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DOLFJE WEERWOLFJE  
Joram Lürsen (NLD, 2011), Nederlands gesproken, 87 minuten 

De verfilming van Paul van Loons gelijknamige kinderboek over een jongetje 
dat vanaf zijn zevende verjaardag maandelijks in een weerwolfje verandert. 
Plaatscode: DVD WOLF (2x)

DETACHMENT 
Tony Kaye (VS, 2011), Engels gesproken, Frans ondertiteld, 97 minuten 

Op een dag komt inval-leraar Henry aan op weer een nieuwe school. Een 
geheime wereld van emoties wordt bij hem opgewekt door drie vrouwen: 
een jong meisje Meredith, een collega-lerares mevrouw Madison en een 
straathoertje Erica. 
Plaatscode: DVD DETA (2x)

BULLY (documentaire) 
Lee Hirsch (VS, 2011), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 50 minuten 

Iedereen heeft te maken gehad met pesten. We zijn slachtoffer of dader 
geweest, of stonden langs de zijlijn toe te kijken. In Bully wordt een aantal 
Amerikaanse kinderen gedurende het schooljaar gevolgd om alle kanten van 
het pesten te belichten. 
Plaatscode: DVD 419.3 BULL (2x)

BLIJF! 
Lourens Blok (NLD, 2011), Nederlands gesproken 90 minuten 

Lieke (10) ontdekt dat haar vader wel bestaat: hij woont in Frankrijk. Als haar 
beste vriend Milad (10) met zijn Iraanse familie het land uitgezet zal worden, 
rijpt er een plan: vluchten naar Lieke’s vader. Lieke zet alles op alles om 
ervoor te zorgen dat haar vriendje in Nederland kan blijven. 
Plaatscode: DVD BLIJF

BAD TEACHER 
Jimmy Miller (VS, 2011), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 94 minuten 

Als de vloekende, drinkende en meedogenloze lerares Elisabeth tot haar 
groot chagrijn haar baan als lerares weer moet oppakken nadat zij is 
gedumpt door haar rijke vriend, doet zij er alles aan weer een nieuwe rijke 
man te strikken. 
Plaatscode: DVD BAD
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HET LEVEN VAN EEN LOSER ; VETTE PECH 
David Bowers (VS, 2011), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 99 minuten 

Greg gaat naar de middelbare school en zou graag populair zijn bij zijn 
nieuwe klasgenootje. Hij verloochent zijn oude vrienden en voelt zich steeds 
eenzamer. 
Plaatscode: DVD LEVE 2

HUGO 
Martin Scorsese (VS, 2011), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 126 minuten 

De 12-jarige Hugo heeft de zorg voor de klokken van het treinstation in 
Parijs overgenomen. Hij komt in aanraking met een bittere oude man en een 
vreemd meisje. 
Plaatscode: DVD HUGO

HARRY POTTER EN DE RELIEKEN VAN DE DOOD; 
DEEL 2 
David Yates (VS, 2011), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 130 minuten 

Na het doorlopen van de Zweinsteinse school voor tovenarij krijgt Harry een 
zware taak: hij moet de resterende Gruzielementen van Voldemort opsporen 
en vernietigen. 
Plaatscode: DVD HARR 7

LA GUERRE DES BOUTONS 
Yann Samuell (Frankrijk, 2011), Frans gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld, 109 minuten 

De kinderen van twee rivaliserende dorpen in Zuid-Frankrijk voeren al 
generaties lang ‘oorlog’. Een strijd om de eer, waarbij ze knopen, veters en 
riemen stelen als trofee. 
Plaatscode: DVD GEUR

LES GEANTS (arthouse) 
Bouli Lanners (Belgie, 2011), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 84 minuten 

Belevenissen van drie tieners die in een klein Waals dorpje tijdens de 
zomervakantie door hun ouders aan hun lot worden overgelaten. 
Plaatscode: DVD GÉAN
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SUPERECHTE LIEFDE (JØRGEN + ANNE = SANT) 
Anne Sewitsky (Noorwegen, 2011), Nederlands gesproken, 83 minuten 

Anne is zo gek op Jurgen dat ze alles wil doen om zijn vriendinnetje te 
worden. Zélfs de meest stomme dingen, waarvan ze niet kan overzien hoe 
die af zullen lopen. 
Plaatscode: DVD SUPE

STIP & VLEK (animatie) 
Lotta en Uzi Geffenblad (Zweden, 2011), Nederlands gesproken, 53 minuten  

Het universum van de grappige konijntjes met de toepasselijke namen Stip 
en Vlek, ziet er precies uit als de wereld van een kleuter. Er wordt gespeeld 
met vormen en kleuren in 7 verhaaltjes, ondersteund door muziek. Uit de 
Volkskrant Cinekid box. 
Plaatscode: DVD STIP

PATATJE OORLOG 
Nicole van Kilsdonk (NLD, 2011), Nederlands gesproken, 86 minuten 

Kieks vader is dokter in een ver land dat in oorlog is. Ze is bang dat er iets 
ergs met hem gebeurt en verzint een slim plan. 
Plaatscode: DVD PATA

OBSERVING INVOLVEMENT: PRIMARY EDUCATION 
(documentaire) 
Ferre Laevers (België, 2011), Engels gesproken 

Een serie van vijftien videoclips rond het thema betrokkenheid bij kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. De clips zijn opgenomen tijdens alledaagse leersituaties 
in het basisonderwijs in Kent (UK).  
Plaatscode: DVD 419.3 OBSE

MONSIEUR LAZHAR (arthouse) 
Philippe Falardeau (Canada, 2011), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 94 minuten 

Wanneer een lerares van een van de hoogste klassen van een basisschool in 
Montréal zelfmoord heeft gepleegd, wordt de oudere Algerijnse immigrant 
Bachir Lazhar haar vervanger. 
Plaatscode: DVD MONS
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DIK TROM 
Arne Toonen (NLD, 2010), Nederlands gesproken, Engels of Nederlands ondertiteld,          
85 minuten 

De gezette Dik Trom is met zijn ouders verhuisd van Dikkedam naar 
Dunhoven, waar alle mensen slank zijn en gezond leven. Samen met zijn 
nieuwe vrienden beleeft hij allerlei avonturen. 
Plaatscode: DVD DIK

HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK 
Jon Jones (UK, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 105 minuten 

Verfilming van het beroemde dagboek, waarin een Joods meisje 
de lotgevallen beschrijft van zichzelf en de twee Joodse families die 
ondergedoken zijn in een achterhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht 
tijdens de Duitse bezetting. 
Plaatscode: DVD DAGB

BRIEFGEHEIM 
Simone van Dusseldorp (NLD, 2010), Nederlands gesproken, 76 minuten 

Eva vindt in de tuin van de buren een geheimzinnige brief en raakt zo met 
haar vrienden Jackie en Thomas betrokken bij een misdadig complot. Maar 
kan ze haar vader nog wel vertrouwen? 
Plaatscode: DVD BRIE

ALICE IN WONDERLAND 
Tim Burton (VS, 2010), 4 talen gesproken waaronder Nederlands, Nederlands ondertiteld 
108 minuten 

De 19-jarige Alice staat op het punt om te trouwen. Omdat ze dat niet wil 
volgt ze een pratend wit konijn en komt via een konijnenhol in Wonderland 
terecht. 
Plaatscode: DVD ALIC

EEN WEEKJE WEG (À PAS DE LOUP) (arthouse) 
Olivier Ringer (Belgie, 2011), Nederlands gesproken, 77 minuten 

Cathy (6) heeft het gevoel dat haar ouders haar niet zien staan. Als proef op 
de som blijft ze achter in hun buitenhuisje en zwerft door de bossen. 
Plaatscode: DVD WEEK
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IN A BETTER WORLD (HÆVNEN) (arthouse) 
Susanne Bier (Denemarken, 2010), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 119 minuten 

Twee vrienden die op school gepest worden besluiten wraak te nemen, wat 
grote gevolgen heeft, ook voor hun ouders. 
Plaatscode: DVD IN

HARRY POTTER EN DE RELIEKEN VAN DE DOOD; 
DEEL 1 
David Yates (VS, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 140 minuten 

Na het doorlopen van de Zweinsteinse school voor tovenarij krijgt Harry een 
zware taak: hij moet de resterende Gruzielementen van Voldemort opsporen 
en vernietigen. 
Plaatscode: HARR 7

HET GEHEIM VAN ZEEHONDENEILAND (THE 
SECRET OF ROAN INISH) 
John Sayles (VS, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 92 minuten 

Magisch-realistische familiefilm over een tienjarig meisje dat na de dood van 
haar moeder bij haar grootouders in Ierland gaat wonen. Ze vertellen haar 
oude legenden die voor het meisje werkelijkheid worden. 
Plaatscode: DVD SECR

THE FIRST GRADER (arthouse) 
Justin Chadwick (UK, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 103 minuten 

Wanneer in 2003 iedereen in Kenia recht krijgt op gratis basisonderwijs, 
meldt een 84-jarige man en voormalig vrijheidsstrijder zich bij de 
dorpsschool. De onderwijzeres steunt zijn strijd om toegang te krijgen, maar 
ze ondervinden veel weerstand van ouders en instanties. 
Plaatscode: DVD FIRS

EASY A 
Will Gluck (VS, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 92 minuten 

Na een leugentje tegen haar beste vriendin over het verliezen van haar 
maagdelijkheid, raakt highschool-leerlinge Olive in het roddelciarcuit, wat ze 
gebruikt om haar status te verhogen. 
Plaatscode: DVD EASY
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LOST IN AFRICA (KIDNAPPET) 
Vibeke Muasya (Denemarken, 2010), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 92 minuten 

Simon (12) gaat met zijn moeder op vakantie naar zijn geboorteland Kenia. 
Daar komt hij per ongeluk terecht in de sloppenwijken en wordt ontvoerd. 
Plaatscode: DVD LOST

HET LEVEN VAN EEN LOSER 
Thor Freudenthal (VS, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 94 minuten 

De avonturen van een brugklasser die moet leren om te gaan met de 
consequenties en verantwoordelijkheden van het middelbare schoolleven. 
Plaatscode: DVD LEVE 1

KOOKY (animatie) 
Jan Svěrák (Tsjechië, 2010), Nederlands gesproken, 95 minuten 

Ondra heeft astma en moet zijn stoffige lievelingsknuffel Kooky weggooien. 
Kooky belandt op een vuilnisbelt, komt plotseling tot leven en rent van schrik 
een mysterieus bos in. Op zijn weg terug naar huis beleeft Kooky de meest 
fantastische avonturen. Uit de Volkskrant Cinekid box. 
Plaatscode: DVD KOOK

KING OF DEVIL’S ISLAND (arthouse) 
Marius Holst (Noorwegen, 2010), Noors gesproken, Nederlands ondertiteld, 116 minuten 

Op het Noorse eiland Bastoy is in 1915 een jeugdgevangenis gevestigd waar 
jongens van 8 tot 18 jaar heropgevoed worden onder een streng regime. 
Als de jongens in opstand komen, wordt het leger ingezet om de orde te 
herstellen. 
Plaatscode: DVD KING

JUST A BEGINNING (CE N’EST QU’UN DEBUT) 
(documentaire) 
Jean-Pierre Pozzi (Frankrijk, 2010), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 98 minuten 

De kleuters in de klas van juf Pascaline hebben wekelijks een opmerkelijke 
les op het rooster staan: filosofie. Deze documentaire biedt een inkijkje in het 
leven van de kleuters van vandaag, een leven waarin ze al uitgebreid te maken 
krijgen met ’grotemensenzaken’.  Plaatscode: DVD 100.01 JUST
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WOLVENKIND (ENTRELOBOS) 
Gerardo Olivares (Spanje, 2010), Nederlands gesproken, 113 minuten 

Plattelandsjongen Marcos wordt op zijn zevende gedwongen aan het werk te 
gaan als hulpje van een geitenhoeder in een afgelegen vallei. De geitenhoeder, 
een oude kluizenaar, deelt zijn grot met de jongen en leert Marcos hoe hij 
voor zichzelf moet zorgen en hoe hij zich kan redden in de wildernis. 
Plaatscode: DVD WOLV

WAITING FOR SUPERMAN (documentaire) 
David Guggenheim (VS, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 107 minuten 

Documentaire over het Amerikaanse schoolsysteem waarin onder andere de 
verhalen van vijf studenten worden getoond. 
Plaatscode: DVD Verenigde Staten 452 WAIT

VADER MET VIER KINDEREN OP JAPANSE TOER 
Claus Bjerre (Denemarken, 2010), Nederlands nagesynchroniseerd 

Een Japanse familie komt naast de familie van Per wonen. Per raakt bevriend 
met Shin, maar als Shin spijbelt van school geven zijn ouders hem daarvan de 
schuld! Dat pikt de vader van Per niet. Er ontstaat een flinke burenruzie, hoe 
komt dat weer goed? 
Plaatscode: DVD VADE

TUSEN GÅNGER STARKARE (1000 × STERKER) 
Peter Schildt (Zweden, 2010), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 85 minuten 

Signe is een stil meisje in het laatste jaar van de middelbare school. Ze is te 
verlegen om zich te verzetten tegen de ’pikorde’ in de klas, maar een nieuw 
meisje brengt hier verandering in. 
Plaatscode: DVD TUSE

SUBMARINE (arthouse) 
Richard Ayoade (UK, 2010), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 97 minuten 

De 15-jarige schooljongen Oliver wil het huwelijk van zijn ouders redden en 
voordat hij zestien wordt zijn maagdelijkheid verliezen. 
Plaatscode: DVD SUBM
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DE KROKODILLENBENDE 
Christian Ditter (Duitsland, 2009), Nederlands gesproken, 80 minuten 

De gehandicapte Kai wordt aanvankelijk niet door de krokodillenbende 
geaccepteerd. Maar door zijn slimme plannen weet hij de bende 
avontuurlijke problemen op te laten lossen. 
Plaatscode: DVD KROK

KARLA EN KATRINE 
Charlotte Sachs Bostrup (Denemarken, 2009), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 
83 minuten 

Ooit waren Karla en Katrine goede vrienden, maar door problemen bij Karla 
thuis zijn ze uit elkaar gegroeid. Nu gaan ze samen op vakantie. Karla heeft 
een leuke tijd met Jonas, een jongen uit het dorp, maar Katrine is jaloers. 
Plaatscode: DVD KARL

HARRY POTTER EN DE HALFBLOED PRINS 
David Yates (VS, 2009), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 153 minuten 

Tijdens Harry’s zesde jaar op Zweinstein krijgt hij privéles in tovenarij van 
Perkamentus en begint hij steeds meer te beseffen hoe dreigend de macht 
van Voldemort/Tom Vilijn is. 
Plaatscode: DVD HARR 6

FISH TANK 
Andrea Arnold (UK, 2009), Engels gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 123 minuten 

De 15-jarige Mia woont in een flat in Essex. Verstoten door haar vriendinnen 
en van school getrapt, probeert ze zich met behulp van haar grote mond 
staande te houden. Dan ontmoet ze de nieuwe vriend van haar moeder en 
komen de onderlinge verhoudingen tot een dramatisch hoogtepunt. 
PLAATSCODE: DVD FISH

DRONA & IK (DRONA & ME) (documentaire) 
Catherine van Campen (NLD, 2009), Nederlands gesproken, Engels ondertiteld 19 minuten 

Dubbelportret van het autistische jongetje Drona (9) en zijn broer Arjun (12). 
We kijken naar Drona’s leven en luisteren ondertussen naar wat zijn broer 
Arjun daarover te zeggen heft. 
Plaatscode: DVD 462.4 DRON
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PRECIOUS (arthouse) 
Lee Daniels (VS, 2009), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 110 minuten 

Een dik, zwart meisje van 16 jaar uit Harlem is voor de tweede keer 
zwanger van haar vader en wordt geterroriseerd door haar moeder. Een 
maatschappelijk werkster stuurt haar naar een alternatieve school, waar ze 
leert lezen en schrijven. 
Plaatscode: DVD PREC

LE PETIT NICOLAS 
Laurent Tirard (Frankrijk, 2009), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 91 minuten 

Nicolas raakt in paniek omdat hij bang is dat er een klein broertje komt dat 
alle aandacht van zijn ouders vraagt. 
Plaatscode: DVD PETI

ORPS 
Atle Knudsen (Noorwegen, 2009), Noors gesproken, Nederlands ondertiteld, 90 minuten 

Vier kinderen in een muziekband willen meedoen aan de Noorse 
kampioenschappen, maar dan besluit de dirigent ze niet mee te nemen. Ze 
besluiten dan maar zelf een band te starten: Orps. Maar hoe komen ze nu 
aan een dirigent? 
Plaatscode: DVD ORPS

MY QUEEN KARO (arthouse) 
Dorothée Van den Berghe (Belgie, 2009), Nederlands gesproken, 101 minuten 

Karo, een meisje van tien, woont samen met haar ouders in een commune 
in Amsterdam tijdens de jaren zeventig. Het leven in een commune wordt 
bezien door de ogen van Karo. 
Plaatscode: DVD MY

MARY AND MAX (ARTHOUSE, ANIMATIE) 
 Adam Elliot (Australië, 2009), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 92 minuten 

De achtjarige Mary besluit in haar eenzaamheid een brief te sturen aan 
een willekeurige persoon in de Verenigde Staten. Die persoon blijkt Max te 
zijn: een veertiger met het syndroom van asperger die leeft in een donker 
appartement in New York. Er ontstaat een bijzondere penvriendschap. 
Plaatscode: DVD MARY
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WHERE THE WILD THINGS ARE = MAX EN DE 
MAXIMONSTERS 
Spike Jonze (Duitsland, 2009), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 101 minuten 

Max wordt zonder eten naar bed gestuurd. Hij is zo boos dat hij wegloopt en 
op een eiland met monsters belandt. 
Plaatscode: DVD WHER

DAS WEISSE BAND (arthouse) 
Michael Haneke (Duitsland, 2009), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 144 minuten 

Net voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt een protestants 
Duits boerendorpje opgeschrikt door een aantal onverklaarbare 
gebeurtenissen. De schoolmeester onderzoekt de gebeurtenissen, die 
neigen naar rituele straffen, en komt steeds dichterbij de waarheid. 
Plaatscode: DVD WEIS

WALLACE & GROMIT: THE COMPLETE COLLECTION 
(animatie) 
Nick Park (UK, 2009), Engels of Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld, 155 minuten 

Wallace, kaasliefhebber en uitvinder van vernuftige machines, en zijn trouwe 
hond Gromit vormen een onafscheidelijk duo. Samen beleven ze de gekste 
avonturen. Deze dubbel-DVD bevat de vier verhalen A matter of loaf and death, 
A close shave, The wrong trousers en A grand day out. Plaatscode: DVD WALL

TIEN TORENS DIEP (TV serie) 
Marc Willard (NLD, 2009), Nederlands gesproken, 148 minuten 

Stef en zijn vriend Victor willen later in de mijnen werken, ondanks het feit dat 
Victors vader in de mijn is verongelukt. Ze richten daarvoor een club op waar 
Wietske ook lid van wil worden, maar dat levert een probleem op. 
Plaatscode: DVD TIEN

A SHINE OF RAINBOWS 
Vic Sarin (Canada, 2009), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 101 minuten 

De 8-jarige weesjongen Tómas vindt een nieuwe liefhebbende moeder, maar 
heeft moeite aansluiting te vinden met zijn nieuwe vader. 
Plaatscode: DVD SHIN
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LET THE RIGHT ONE IN (arthouse) 
Tomas Alfredson (Zweden, 2008), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 115 minuten 

In een grauwe buitenwijk ergens in Zweden, hartje winter, wordt een reeks 
gruwelijke moorden gepleegd. Als de twaalfjarige Oskar vriendschap sluit met 
zijn nieuwe buurmeisje Elfi ontdekt hij dat er iets bijzonders met haar is. 
Plaatscode: DVD LET

HOE OVERLEEF IK…MEZELF? 
Nicole van Kilsdonk (NLD, 2008), Nederlands gesproken, 100 minuten 

De dertienjarige Rosa vraagt zich af hoe ze zichzelf, en al de veranderingen in 
haar leven, moet overleven. 
Plaatscode: DVD HOE

HABIB (TV serie) 
Håkon Liu (Zweden, 2008), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 5 afleveringen, 125 
minuten 

In een multiculturele buitenwijk van Stockholm woont de 11-jarige Habib. De even 
oude Paris, het mooiste meisje van de school, woont bij Habib in de flat. Als de 
vakantie aanbreekt doet Habib er alles aan om verkering te krijgen met Paris. 
Plaatscode: DVD HABI

ENTRE LES MURS (documentaire) 
Laurent Cantet (Frankrijk, 2008), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 128 minuten 

Een leraar van een middelbare school in een probleemwijk wordt gedwongen 
zijn manier van werken te bezien als enkele leerlingen hem op de proef 
stellen. 
Plaatscode: DVD ENTR

ZOOM-IN 
Christian E. Christiansen (Denemarken, 2009), Nederlands nagesynchroniseerd, 86 minuten 

Tim en Alexander zitten bij elkaar op school en zijn elkaars beste vriend. Tim 
wil graag een vriendin en Alexander wil betere schoolcijfers. Samen maken 
ze een perfect plan om hun wensen in vervulling te laten gaan met een 
elektrische ketel, een kleine robot en 100 beveiligingscamera’s. 
Plaatscode: DVD ZOOM
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TAHAAN: A BOY WITH A GRENADE 
Santosh Sivan (India, 2008), Kashmiri gesproken, Nederlands ondertiteld, 160 minuten 

De achtjarige Tahaan woont in Kashmir. Het enige wat hij van zijn overleden 
vader heeft geerfd is zijn trouwe ezel Birbal. Als deze door schulden verkocht 
wordt reist Tahaan hem achterna. Het wordt een spannende tocht, waarbij 
hij oa in een soldatenkamp belandt. 
 Plaatscode: DVD TAHA

STELLA (arthouse) 
Sylvie Verheyde (Frankrijk, 2008), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 103 minuten 

De elfjarige Stella groeit op in een kroeg in een Parijse volksbuurt waar haar 
beste vrienden de stamgasten zijn, ondertussen probeert zij zich staande te 
houden op een prestigieuze middelbare school. 
Plaatscode: DVD STEL

RADELOOS 
Dave Schram (NLD, 2008), Nederlands gesproken, 115 minuten 

Een getroubleerde jongen met een alcoholprobleem en een onzeker meisje 
met anorexia proberen elkaar te helpen. 
Plaatscode: DVD RADE

ON THE WAY TO SCHOOL (documentaire) 
Ozgür Dogan (Turkije, 2008), Turks en Koerdisch gesproken, Nederlands ondertiteld 81 minuten 

De jonge Turkse onderwijzer Emre krijgt een baan in een afgelegen Koerdisch 
dorpje. De overgang had niet groter kunnen zijn., want Emre komt uit de 
stad. We volgen Emre gedurende zijn eerste jaar in het dorp en zien hoe de 
docent en zijn leerlingen langzaam naar elkaar toegroeien.  
Plaatscode: DVD 450.8 ON

MEESTER VAN DE ZWARTE MOLEN (KRABAT) 
Marco Kreuzpaintner (Duitsland, 2008), Duits, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 
118 minuten 

Als twaalfde leerling belandt Krabat op de molen van de Meester: een 
leerschool van zwarte kunst. 
Plaatscode: DVD MEES
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32A 
Marian Quinn (Ierland, 2007), Engels gesproken, 89 minuten 

Dublin 1979. Maeve heeft voor het eerst een BH: maat 32 A. Als blijkt dat 
de leukste jongen van school, Brian, haar leuk vindt, heeft Maeve alleen nog 
maar oog voor hem en laat ze haar vriendinnen zitten. Ook een andere man 
verschijnt in haar leven: haar vader die ze al in jaren niet meer heeft gezien. 
Plaatscode: DVD 32A

HET ZUSJE VAN KATIA (arthouse) 
Mijke de Jong (NLD, 2008), Nederlands gesproken, 82 minuten 

Een intiem portret van een 13-jarig meisje in Amsterdam-Noord dat haar 
Russische moeder en oudere zus Katia ’verliest’ aan de harde wereld van de 
prostitutie. 
Plaatscode: DVD ZUSJ

DIE WELLE (REMAKE VAN THE WAVE) 
Dennis Gansel (Duitsland, 2008), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 107 minuten 

Als pedagogisch experiment wordt het ontstaan van een dictatuur 
nagebootst. Wat onschuldig begint is na enkele dagen niet meer te 
controleren. 
Plaatscode: DVD WELL

UNMISTAKEN CHILD (documentaire) 
Nati Baratz (Israël, 2008), Engels, Tibetaans, Hindi en Nepali gesproken, Nederlands ondertiteld, 
102 minuten 

Na het overlijden van Meester Lama Konchog krijgt zijn leerling Tenzin Zopa 
de opdracht om de reïncarnatie van zijn meester te vinden. Gedurende de 
zoektocht verandert Zopa van een bescheiden dienaar in een spiritueel 
leider. 
Plaatscode: DVD UNMI

A TEACHER’S CRIME 
Robert Malenfant (VS, 2008), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 112 minuten 

Geschiedenislerares Carrie heeft een zwak voor de weesjongen Jeremy, die 
wordt opgevoed door de schimmige autoverkoper Bill. Als Bill erachter komt 
dat Carrie de dochter is van een multimiljonair, wil hij via Jeremy proberen 
om haar geld afhandig te maken.  
Plaatscode: DVD TEAC
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HAPPY-GO-LUCKY 
Mike Leigh (Engeland, 2007), Engeland. - Engels gesproken, Nederalnds ondertiteld 

Poppy is een lerares in Noord-Londen. Als ze besluit rijlessen te nemen, vindt 
ze in haar rij-instucteur Scott haar volledige tegenpool. 
Plaatscode: DVD HAPP

THE GREAT DEBATERS 
Denzel Washington (VS, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 124 minuten 

Het waargebeurde verhaal van professor Melvin B. Tolson, die in de jaren 
dertig een debatteam van zwarte studenten naar grote hoogte stuwt. De 
groep besluit uiteindelijk mee te doen aan de kampioenschappen tegen 
Harvard. 
Plaatscode: DVD GREA

FREEDOM WRITERS 
Richard LaGravenese (VS, 2007), Engels en Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 123 minuten 

Een idealistische lerares Engels op een zwarte highschool in Los Angeles 
brengt haar leerlingen door het schrijven van dagboeken tot begrip voor 
elkaar en tot meer zelfvertrouwen. 
Plaatscode: DVD FREE

FLOWER IN THE POCKET (arthouse) 
Liew Seng Tat (Maleisie, 2007), Maleis gesproken, Nederlands ondertiteld, 97 minuten 

Veelgeprezen debuutfilm van Liew Seng Tat. De twee broertjes Ma Li Ahh en 
Ma Li Ohm moeten zichzelf maar zien te redden, hun moeder is weg en hun 
vader heeft zich volledig gestort op zijn etalagepoppenbedrijf. 
Plaatscode: DVD FLOW

BUDDHA COLLAPSED OUT OF SHAME (arthouse) 
Hana Makhmalbaf (Iran, 2007), Farsi gesproken, Nederlands of Frans ondertiteld, 81 minuten 

De 6-jarige Bakhtay woont in een afgelegen vallei in Afghanistan en stelt alles 
in het werk om net als haar buurjongetje naar school te gaan. Onderweg 
wordt ze lastiggevallen door jongens die het geweld dat ze meegemaakt 
hebben imiteren. Zal Bakhtay erin slagen om de school te bereiken? 
Plaatscode: DVD 430 BUDD
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PERSEPOLIS (ARTHOUSE, ANIMATIE) 
Vincent Parronaud (Frankrijk, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 96 minuten 

Op 9-jarige leeftijd wordt Marjane in Iran geconfronteerd met de Islamitische 
Revolutie, waarin fundamentalisten vrouwen dwingen tot het dragen van 
sluiers en velen gevangenzetten. Na een periode in Oostenrijk gaat ze terug 
naar Iran, om daar haar mening te geven over wat ze ziet. 
Plaatscode: DVD PERS

THE LOST TREASURE OF FIJI (TV serie) 
Grant Brown (Australie, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 312 minuten 

Vier tieners komen terecht in een computerspel op het eiland in Fiji waar ze 
het opnemen tegen piraten en op zoek gaan naar een schat. 
Plaatscode: DVD LOST

KARLA’S WERELD 
Charlotte Sachs Bostrup (Denemarken, 2007), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 
92 minuten 

De 10-jarige Karla wil maar één ding: dat haar familie bij elkaar is met 
Kerstmis. Maar met twee lastige broertjes en gescheiden ouders is het een 
hele puzzel om dat voor elkaar te krijgen. 
Plaatscode: DVD KARL

HER BEST MOVE (SARA SCOORT) 
Norm Hunter (VS, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 90 minuten 

De vijftienjarige Sara moet heel veel laten om in het nationale voetbalteam 
terecht te komen. Haar schoolwerk lijdt eronder, en als ze iets krijgt met Josh, 
de verlegen fotograaf van de schoolkrant, wordt het helemaal ingewikkeld. 
Plaatscode: DVD HERR

HARRY POTTER EN DE ORDE VAN DE FENIKS 
David Yates (VS, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 138 minuten 

Verweer tegen de Zwarte Kunsten op Zweinstein. Als Omber weigert om 
praktijkles te geven halen Ron en Hermelien Harry over om in het geheim 
een select groepje leerlingen te trainen voor de komende strijd. 
Plaatscode: DVD HARR 5
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AFBLIJVEN 
Maria Peters (NLD, 2006), Nederlands gesproken, 100 minuten 

De 14-jarige Melissa heeft er alles voor over om goed voor de dag te komen 
als ze moet dansen in een videoclip, zelfs als ze daarvoor XTC moet slikken. 
Plaatscode: DVD AFBL

HET VOSJE EN HET MEISJE (THE FOX AND THE CHILD) 
Luc Jacquet (Frankrijk, 2007), Nederlands gesproken, 92 minuten 

Een jong meisje ontmoet in de bossen naast haar huis een vos waarmee ze 
vriendschap sluit. 
Plaatscode: DVD FOX

TIN MAN: THE WONDERFUL WIZARD OF OZ        
(TV miniserie) 
Nick Willing (VS, 2007), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 180 minuten 

Door een tornado komt het meisje D.G. terecht in de ’Outer Zone’ (OZ), waar 
ze moet strijden tegen de slechte tovenares Azkadellia. 
Plaatscode: DVD TIN

TEMPELRIDDERNES SKAT II (DE SCHAT VAN DE 
TEMPELRIDDERS II) 
Giacomo Campeto (Denemarken, 2007), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 78 minuten 

Tijdens de zomervakantie raakt een vriendenclubje in de ban van een schat 
die een eeuwenoude ridderorde ergens op het eiland zou hebben verstopt. 
Plaatscode: DVD TEMP 2

SCHOOL: ZO GING DAT TOEN! (documentaire) 
Regisseur onbekend (NLD, 2007), Nederlands gesproken 60 minuten 

Overzicht van de geschiedenis van het onderwĳs op kleuterschool en lagere 
school in Nederland in de vorige eeuw vanaf de dertiger jaren aan de hand 
van beelden uit het Polygoonjournaal. 
Plaatscode: DVD 472 SCHO
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JE M’APPELLE ELISABETH (MIJN NAAM IS ELISABETH) 
Jean-Pierre Améris (Frankrijk, 2006), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 90 minuten 

Elisabeth voelt zich alleen en is snel bang. Maar dan verschijnt er een 
vreemde verlegen jongen in de tuin. Betty verbergt hem in het schuurtje in 
de tuin en verzorgt hem. Er ontstaat een bijzondere vriendschap. 
Plaatscode: DVD JE

HALF NELSON 
Ryan Fleck (VS, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 106 minuten 

De idealistische leraar Dan Dunne kan zich in de klas goed op de been 
houden maar daarbuiten balanceert hij op het randje door een hardnekkige 
drugs-verslaving. Als hij gesnapt wordt door een dertienjarige leerling 
ontstaat er een speciale band tussen hen. 
Plaatscode: DVD HALF

DON  
Arend Steenbergen (NLD, 2006), Nederlands gesproken, 91 minuten 

De 12-jarige Don wordt wegens vechten van zijn dure ’witte’ school en naar 
een ’zwarte’ school gestuurd, waar hij terecht komt in de jungle van het 
schoolplein. Wordt zijn voetbaltalent zijn redding? 
Plaatscode: DVD DON

ANCHE LIBERO VA BENE 
Kim Rossi Stuart (Italië, 2006), Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld 108 minuten 

De 11-jarige Tommi woont met zijn zusje en zijn vader in een buitenwijk van 
de stad. Het gezin is ontregeld door het plotselinge vertrek van de moeder. 
Plaatscode: DVD ANCH

AKEELAH AND THE BEE 
Doug Atchison (VS, 2006), Engels gesproken, Nederlands en andere talen ondertiteld, 112 minuten 

Akeelah (11 jaar) groeit op in een ghetto van L.A. en heeft een talent voor 
taal. Ondanks de bezwaren van haar moeder, schrijft Akeelah zich in voor een 
spellingswedstrijd. Haar talent brengt haar tot de Nationale Spellingsfinales, ‘s 
werelds grootste spellingsevenement. 
Plaatscode: DVD AKEE
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PAN’S LABYRINTH (arthouse) 
Guillermo del Toro (Spanje, 2006), Spaans gesproken, Nederlands ondertiteld, 119 minuten 

In 1944, na de zege van Franco, verhuist de 12-jarige Ofelia met haar moeder 
en stiefvader naar een landelijk gebied in Noord-Spanje. Ze beziet de 
naoorlogse, fascistische periode in haar land met veel pessimisme en vlucht 
in een fantasie-wereld waar ze een faun ontmoet. 
Plaatscode: DVD PAN

NOTES ON A SCANDAL (arthouse) 
Richard Eyre (UK, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 92 minuten 

Een eenzame, verbitterde oudere lerares ontdekt dat haar jonge mooie 
collega een een affaire krijgt met een van de scholieren en besluit tot een 
manipulatieve wraakactie. 
Plaatscode: DVD NOTE

LOVING ANNABELLE 
Katherine Brooks (VS, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 79 minuten 

Verboden liefde tussen lerares en leerlinge op een internaat voor katholieke 
meisjes. 
Plaatscode: DVD LOVI

KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK 
Ben Sombogaart (NLD, 2006), Nederlands gesproken, 125 minuten 

Dolf Wega (15) belandt door een tijdmachine plotseling in de Kinderkruistocht 
van 1212. Omdat hij niet meer terug kan naar de 20e eeuw, besluit hij 8000 
kinderen te volgen op hun gevaarlijke tocht over de Alpen. 
Plaatscode: DVD KRUI

KNALLHART 
Detlev Buck (Duitsland, 2006), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 98 minuten 

Als de vijftienjarige Michael met zijn moeder van een chique buitenwijk naar 
een arme volksbuurt in Berlijn verhuist, wordt hij onder druk gezet en komt 
terecht in het echte criminele drugscircuit. 
Plaatscode: DVD KNAL
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THIS IS ENGLAND (arthouse) 
Shane Meadows (UK, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 101 minuten 

De 12-jarige Shaun, wiens vader is gesneuveld in de Falklandoorlog, raakt 
bevriend met een groepje skinheads, waarvan sommigen racistisch zijn. Aan 
welke kant komt Shaun te staan? 
Plaatscode: DVD THIS

THERE’S ONLY ONE JIMMY GRIMBLE 
John Hay (UK, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 106 minuten 

Een 15-jarige jongen die ervan droomt een groot voetballer te worden krijgt 
op een dag van een oude zwerfster magische voetbalschoenen. Hij wordt 
geselecteerd voor het schoolteam en groeit uit tot de ster. 
Plaatscode: DVD THER

TAKE THE LEAD  
Liz Friedlander (VS, 2006), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 118 minuten 

Het waargebeurde verhaal van een dansleraar die gelooft in de talenten van 
een groepje probleemkinderen in Manhattan. 
Plaatscode: DVD TAKE

SVEN EN DE RAT (SVEIN OG ROTTA) 
Magnus Martens (Noorwegen, 2006), Nederlands gesproken, 72 minuten 

Svens beste vriendje is een rat. Wanneer deze tijdens een 
huisdierenwedstrijd wegloopt en de kranten kort daarna over een grote 
rattenplaag berichten, zit Sven diep in de problemen. 
Plaatscode: DVD SVEN

PIK & AMADEUS (FREUNDE WIDER WILLEN) 
Dominikus Probst (Duitsland, 2006), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 88 minuten 

Duitse detectivefilm waarin Pik, een vrijgevochten meisje van 13 jaar, samen 
met haar vriend Amadeus een meesterlijk plan bedenkt om aan geld te 
komen, om zo een verhuizing te voorkomen.  
Plaatscode: DVD PIK
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KAMELEON 2 
Steven de Jong (NLD, 2005), Nederlands gesproken, 100 minuten 

De Friese tweeling Sietse en Hielke wordt geconfronteerd met een laffe 
streek van twee jongens uit de stad. Ze hebben Marieke, een Vlaams meisje, 
bijna laten verdrinken. De tweeling gaat achter de daders aan en zamelen 
tegelijkertijd geld in voor de medische behandeling van Marieke. 
Plaatscode: DVD KAME 2

DE GRIEZELBUS 
Pieter Kuijpers (NLD, 2005), Nederlands gesproken, 96 minuten 

Onnoval wordt gepest door zijn klasgenootje Gino die jaloers is op de schrijf-
kunsten van Onnoval. Om wraak te nemen op Gino schrijft Onnoval een 
nieuw verhaal over een schoolreisje naar de Andere Werkelijkheid. 
Plaatscode: DVD GRIE

ALL THE INVISIBLE CHILDREN 
Mehdi Charef (Frankrijk, 2005), Meerdere talen gesproken, Nederlands ondertiteld, 124 minuten 

Zeven korte films van verschillende regisseurs. Centraal in deze films 
staat het lot van kinderen als gevolg van armoede, (burger)oorlog en 
onderdrukking. Samen vormende films een universeel pleidooi voor de 
rechten van het kind. 
Plaatscode: DVD ALL

WE SHALL OVERCOME (DRØMMEN) 
Niels Arden Oplev (Denemarken, 2006), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 109 minuten 

Het is 1969 en op tv ziet de 11-jarige Frits hoe Martin Luther King strijdt 
tegen discriminatie en ander onrecht. Na de zomervakantie krijgt Frits te 
maken met de directeur van zijn school, een traditionele man die nog gelooft 
in tucht en discipline. Frits gaat over tot verzet tegen deze autoritaire man. 
Plaatscode: DVD WE

DE VERLOREN SCHAT VAN DE TEMPELRIDDERS 
(TEMPELRIDDERNESS SKAT) 
Kasper Barfoed (Denemarken, 2006), Deens gesproken, Nederlands ondertiteld, 85 minuten 

Tijdens de zomervakantie op het Deense eiland Bornholm gaan Katrine en 
haar vrienden eropuit om het mysterie van een schat op te lossen die een 
eeuwenoude ridderorde ergens op het eiland heeft begraven. 
Plaatscode: DVD TEMP 1
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PERCY, BUFFALO BILL EN IK 
Anders Gustafsson (Zweden, 2005), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 83 minuten 

Ulf brengt de vakantie door op een eilandje bij zijn opa en oma en beleeft 
allerlei avonturen. 
Plaatscode: DVD PERC

OPAL DREAM 
Peter Cattaneo (UK, 2005), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 85 minuten 

 De 9-jarige Kellyanne heeft twee denkbeeldige vriendjes. Als die op een dag 
verdwijnen heeft dit grote invloed op haar familie en de hele gemeenschap. 
Plaatscode: DVD OPAL

LEPEL 
Willem van de Sande Bakhuyzen (NLD, 2005), Nederlands gesproken, 90 minuten 

De 9-jarige Lepel leeft bij zijn gemene oma Koppenol. Op een dag ontsnapt 
hij en blijft achter in een warenhuis. Hij raakt bevriend met het meisje Pleun 
en samen gaan ze op zoek naar zijn ouders. 
Plaatscode: DVD LEPE

DE KRONIEKEN VAN NARNIA: DE LEEUW,           
DE HEKS EN DE KLEERKAST 
Andrew Adamson (VS, 2005), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 143 minuten 

Vier kinderen komen via een zolderkast terecht in het land magische land 
Narnia. Daar raken ze betrokken bij de strijd tussen de leeuw Aslan en de 
Witte heks. 
Plaatscode: DVD KRON

KNETTER 
Martin Koolhoven (NLD, 2005), Nederlands gesproken, 83 minuten 

Bonnie en haar moeder houden van olifanten. Bonnie’s moeder is soms heel 
vrolijk en soms depressief. Op een dag neemt ze een olifant mee naar huis. 
Plaatscode: DVD KNET
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BLINDGÄNGER 
Bernd Sahling (Duitsland, 2004), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 105 minuten 

De film toont hoe een blinde tiener door het leven gaat: met de witte stok 
en gevoelig voor lawaai. Spieken op het examen is moeilijk. Je kunt wel het 
brailleschrift van je buurman lezen, maar je weet nooit of de juf het ziet of 
niet. 
Plaatscode: DVD BLIN

AS IT IS IN HEAVEN (arthouse) 
Michael Nyqvist (Zweden, 2004), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 132 minuten 

Een beroemde dirigent krijgt een hartaanval en keert terug naar zijn 
geboortedorp. Daar wordt hij zich ervan bewust dat zijn carrière slechts een 
vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. 
Plaatscode: DVD AS

5 VRIENDJES & IK 
John Stephenson (UK, 2004), Nederlands en Engels gesproken, Nederlands ondertiteld,    
85 minuten 

Vijf kinderen ontmoeten een vreemd schepsel dat een wensfee blijkt te zijn. 
Ze mogen een wens per dag doen, en dat blijkt niet zo gemakkelijk. 
Plaatscode: VIJF

ZOZO 
Josef Fares (Zweden, 2005), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 105 minuten 

Nadat zijn ouders tijdens de burgeroorlog in Beiroet zijn omgekomen, vlucht 
de 11-jarige Zozo naar zijn grootouders in Zweden. Daar is het moeilijk om 
aan zijn nieuwe leven te wennen. 
Plaatscode: DVD ZOZO

THEMA-AVOND: VOOR DE KLAS (documentaire) 
Jan van Friesland (NLD, 2005), Nederlands gesproken 180 minuten 

Televisiemakers van de VPRO trokken kriskras door Nederland en interviewden 
leerkrachten van allerlei pluimage. De combinatie van persoonlijke - en 
vakinhoudelijke verhalen maakt ’Voor de klas’ tot een intiem tijdsdocument. 
Plaatscode: DVD 454 THEM
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THE HAPPIEST TODDLER ON THE BLOCK (documentaire) 
Nina Montée Karp (VS, 2004), Engels gesproken, Engels en Spaans ondertiteld 64 minuten 

Dr. Harvey Karp heeft ontdekt dat je peuters, met hun onvolgroeide 
hersenen en stormachtige uitbarstingen, het best tegemoet kan treden met 
primitieve ‘holbewoners’-communicatie (‘toddlerese’). Deze aanpak resulteert 
erin dat peuters snel gekalmeerd kunnen worden.  
Plaatscode: DVD 433 HAPP

ERIK OF HET KLEIN INSECTENBOEK 
Gidi van Liempd (Belgie, 2004), Nederlands gesproken, 97 minuten 

Het jongetje Erik beleeft allerlei avonturen in de insectenwereld, waar niets 
menselijks vreemd is. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Godfried 
Bomans. 
Plaatscode: DVD ERIK

THE COLOUR OF MILK (IKKE NAKEN) 
Torun Lian (Noorwegen, 2004), Noors gesproken, Nederlands ondertiteld, 94 minuten 

De 11-jarige Selma heeft zich voorgenomen nooit verliefd te worden, maar 
tijdens de zomervakantie blijkt dat erg moeilijk. 
Plaatscode: DVD COLO

THE CHORUS (LES CHORISTES) 
Christophe Barratier (Frankrijk, 2004), Engels en Spaans ondertiteld, 97 minuten 

Een nieuwe leraar op een jongenskostschool verbetert het leven van de 
jongens door een muziekkoor op te richten. 
Plaatscode: DVD CHOR

BLUEBIRD 
Mijke de Jong (NLD, 2004), Nederlands gesproken, 77 minuten 

De 12-jarige Merel wordt van de ene op de andere dag gepest. Dit verandert 
haar leven drastisch. 
Plaatscode: DVD BLUE
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NAPOLA (arthouse) 
Dennis Gansel (Duitsland, 2004), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld 117 minuten 

Als in 1942 de 17-jarige Friedrich Weimer zich tegen de wil van zijn vader 
opgeeft voor de elite Nazi-school Napola, krijgt hij gewetenswroeging 
wanneer hij ziet wat de gevolgen zijn van het strikte nazi-leven. 
Plaatscode: DVD NAPO

MILLIONS  
Danny Boyle (UK, 2004), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 98 minuten 

Aangezien Engeland nog een week verwijderd is van de omschakeling naar 
de Euro, moet het kwart miljoen Engelse ponden dat Damian heeft gevonden 
zo snel mogelijk uitgegeven worden. Dat is ook het idee van de crimineel die 
op zoek gaat naar zijn verdwenen geld. 
Plaatscode: DVD MILL

IN ORANJE 
Joram Lürsen (NLD, 2004), Nederlands gesproken, 90 minuten 

Remco is 11 jaar en wil graag voetballer in het Nederlands elftal worden. Zijn 
vader steunt hem daarin. Als zijn vader overlijdt, en zijn moeder steun zoekt 
bij haar vriend Arend, die grootse plannen heeft met hun winkel, is Remco 
ten einde raad. 
Plaatscode: DVD IN

IBBELTJE (TV serie) 
Ben Sombogaart (NLD, 2004), Nederlands gesproken 150 minuten 

Ibbeltje is een gewoon meisje dat allerlei avonturen beleeft. Ze heeft een 
gewone vader maar een katse moeder en dat is heel apart. 
Plaatscode: DVD IBBE

HARRY POTTER EN DE GEVANGENE VAN AZKABAN 
Alfonso Cuarón (VS, 2004), Nederlands en Engels gesproken en ondertiteld, 141 minuten 

Harry Potter, een Engelse jongen met toverkracht, zit op de Hogeschool 
voor Hekserij en Hocus Pocus waar hij het doelwit wordt van een ontsnapte 
moordenaar. 
Plaatscode: DVD HARR 3
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ELEPHANT (arthouse) 
Gus van Sant (VS, 2003), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 81 minuten 

Elephant laat een ’gewone’ schooldag op een Amerikaanse high school zien, 
uren voordat er zich een dramatisch bloedbad aandient. Geïnspireerd op het 
Columbine drama.  
Plaatscode: DVD ELEP

WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN 
(TWEEDEHANDS KIND) 
Karola Hattop (Duitsland, 2004), Duits gesproken, Nederlands ondertiteld, 89 minuten 

Tobias heeft het niet makkelijk. Zijn moeder heeft meer aandacht voor haar 
nieuwe vriend en zijn klasgenoten plagen hem. Als een nieuwe buurman 
arriveert, ziet Tobias daarin een soort vaderfiguur en doet er alles aan om zijn 
aandacht te winnen. Plaatscode: DVD WER

PLUK VAN DE PETTEFLET 
Ben Sombogaart (NLD, 2004), Nederlands gesproken 91 minuten 

Pluk, die op het zolderkamertje van de Petteflet woont, is de held en de 
redder wanneer de andere flatbewoners en zijn vrienden, de dieren, in nood 
verkeren. 
Plaatscode: DVD PLUK

PELIKAANMAN 
Liisa Helminen (Finland, 2004), Nederlands gesproken, 90 minuten 

Een pelikaan verandert in een blonde jongeman die zich met vogelachtige 
trekken en -gewoontes aan de mensenwereld probeert aan te passen. 
Gelukkig raakt hij bevriend met het 10-jarig jongetje Emil, die na de scheiding 
van zijn ouders ook zijn draai moet vinden in een nieuwe omgeving. 
Plaatscode: DVD PELI

NOBODY KNOWS (arthouse) 
Hirokazu Koreeda (Japan, 2004), Japans gesproken, Nederlands ondertiteld, 141 minuten 

Vier kinderen worden aan hun lot overgelaten door hun weggelopen moeder. 
Ze slagen er aanvankelijk toch in om met eigen regels te overleven. Wanneer 
ze noodgedwongen geconfronteerd worden met de buitenwereld, komt een 
einde aan dit fragiele evenwicht. 
Plaatscode: DVD NOBO
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PIETJE BELL 2: DE JACHT OP DE TSARENKROON 
Maria Peters (NLD, 2003), Nederlands gesproken, 112 minuten 

De kwajongen Pietje Bell beleeft allerlei avonturen en probeert samen met de 
Bende van de zwarte hand de roof van de tsarenkroon te voorkomen. 
Plaatscode: DVD PIET

OSAMA (arthouse) 
Sedigh Barmak (Afghanistan, 2003), Oa Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 83 minuten 

Deze eerste Afghaanse film na de val van het Talibanbewind toont de 
verschrikkingen van dit regime. Een gezin komt in moeilijkheden als vrouwen 
niet meer zonder begeleiding van een man de straat op mogen. 
Plaatscode: DVD OSAM

MISA MI / MISA EN DE WOLVEN 
Linus Torell (Zweden, 2003), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 80 minuten 

In het hoge noorden sluit Misa vriendschap met een eenzame wolvin met 
twee welpjes. Als de wolvin dreigt te worden gedood door stropers zet Misa 
alles op het spel om haar te redden. 
Plaatscode: DVD MISA

KEES DE JONGEN 
André van Duren (NLD, 2003), Nederlands gesproken, 96 minuten 

In 1895 ontwikkelt de 12-jarige Amsterdamse jongen Kees Bakels 
zich van een fantasierijke, dromerige jongen tot een doener die zijn 
verantwoordelijkheden neemt. 
Plaatscode: DVD KEES

DE JAPANSE LEVENSLES (documentaire) 
Noboru Kaetsu (Japan, 2003), Nederlands en Japans gesproken, Nederlands ondertiteld 46 minuten 

In de klas van de Japanse onderwijzer Toshirō Kanamori zĳn de kinderen 
intensief bĳ elkaar betrokken. Hun groepsgesprekken zĳn altĳd serieuzer en 
diepgaander dan je zou verwachten bĳ kinderen van die leeftĳd. Er wordt veel 
gelachen en gehuild; net als in het leven zelf. 
Plaatscode: Online HvA
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SONG FOR A RAGGY BOY  
Aisling Walsh (Ierland, 2003), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 94 minuten 

In 1939 wordt William Franklin aangesteld als leraar op een tuchtschool 
voor jongens in Ierland. Het medeleven en geduld dat William voor zijn 
leerlingen opbrengt, staat in schril contrast tot de hardhandige methodes die 
gehanteerd worden door andere opvoeders. 
Plaatscode: DVD SONG

SCHOOL OF ROCK 
Richard Linklater (VS, 2003), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 108 minuten 

Rockmuzikant Dewey Finn wordt uit geldnood leraar op een privéschool, 
waar hij met de leerlingen een band opricht. 
Plaatscode: DVD SCHO

DE SCHIPPERS VAN DE KAMELEON 
Steven de Jong (NLD, 2003), Nederlands gesproken, 105 minuten 

De Friese tweelingbroers Sietse en Hielke krijgen een boot van hun vader. 
In hun nieuwe trots ‘De Kameleon’ vaart de tweeling allerlei avonturen 
tegemoet. 
Plaatscode: DVD KAME 1

THE RETURN (arthouse) 
Andrey Zvyagintsev (Rusland, 2003), Russisch gesproken, Nederlands ondertiteld, 105 minuten 

De vader van twee Russische broers keert na 12 jaar afwezigheid plotseling 
terug naar huis. Hij neemt de jongens mee op een vakantie naar een 
afgelegen eiland. Maar de trip verandert steeds meer in een test van 
mannelijkheid van bijna mythische proporties. 
Plaatscode: DVD RETU

POLLEKE 
Ineke Houtman (NL, 2003), Nederlands gesproken, 94 minuten 

De 11-jarige Polleke mag niet meer omgaan met haar Marokkaanse vriendje 
Mimoen en haar moeder wordt verliefd op de meester. 
Plaatscode: DVD POLL
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LE FILS (arthouse) 
Jean-Pierre Dardenne (België, 2002), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld 99 minuten 

Olivier werkt als timmerinstructeur in een centrum voor jongeren met een 
gedragsstoornis. Als op een dag de 16-jarige Francis aankomt in het centrum, 
is Olivier volledig van de kaart. Francis was namelijk ooit zonder het te weten 
betrokken bij een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. 
Plaatscode: DVD FILS

ÊTRE ET AVOIR (documentaire) 
Nicolas Philibert (Frankrijk, 2002), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 104 minuten 

Veelgeroemde documentaire over het dagelijks leven op een schooltje in de 
Auvergne. 
Plaatscode: DVD ÊTRE

ELINA  
Klaus Härö (Zweden, 2002), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 77 minuten 

Elina heeft het moeilijk op school. Zij spreekt Fins, maar de juf wil alleen Zweeds 
horen. Of helemaal niks, want van goedgebekte kinderen houdt ze al helemaal 
niet. Elina trekt er op uit om in stilte en afzondering met haar overleden vader 
te praten. Gelukkig krijgt ze in het echt ook een maatje: de nieuwe meester. 
Plaatscode: DVD ELIN

BANG BANG YOU’RE DEAD 
Guy Ferland (VS, 2002), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 87 minuten 

Trevor Adams zit op de middelbare school en heeft vorig jaar gedreigd de 
school op te blazen door middel van een bom. Hij is weer terug op school 
en is het mikpunt van pesterijen door andere studenten. Sommigen willen 
Trevor wel helpen, zoals zijn leraar en een nieuw meisje, Jenny. 
Plaatscode: DVD BANG

AN ANGEL FOR MAY 
Harley Cokeliss (UK, 2002), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 95 minuten 

De jonge Tom ontdekt in een vervallen boerderij een poort naar een andere 
tijd. Als hij erdoor gaat belandt hij in de tweede wereldoorlog waar hij 
bevriend raakt met de wees May en de norse Sam. 
Plaatscode: DVD ANGE



Beeld ontbreekt

FILMFOLDER HVA BIBLIOTHEEK | 53

VIRGINIA’S RUN 
Peter Markle (VS, 2002), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 103 minuten 

Virginia is een levendig meisje van 13 met een passie voor paarden. Haar 
moeder is drie jaar geleden overleden na een val van een paard. Ondanks 
dat haar vader niet meer wil dat Virginia paard rijdt, doet ze toch mee aan 
een spannende marathonrace. 
Plaatscode: DVD VIRG

PIETJE BELL: DE FILM 
Maria Peters (NLD, 2002), Nederlands gesproken, 110 minuten 

Pietje Bell weet als geen ander de stad op stelten te zetten met zijn 
avonturen. In dit verhaal doet Pietje allerlei pogingen om geld te verdienen, 
maar dat gaat niet zo makkelijk. Dan begint Pietje een geheime club die het 
opneemt tegen een bende dieven en een oneerlijke krantenbaas. 
Plaatscode: DVD PIET

NICHOLAS NICKLEBY 
Douglas McGrath (UK, 2002), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 132 minuten 

Dickens’ klassieke verhaal over de strijd van een jonge man om zijn gezin te 
beschermen tegen een intrigerende oom, alsmede de wrede buitenwereld. 
Plaatscode: DVD NICK

LOENATIK DE MOEVIE 
Bobby Eerhart (NLD, 2002), Nederlands gesproken, 90 minuten 

De vijf bewoners van het ’beschut wonen’ paviljoen van instituut Zonnedael 
moeten verhuizen naar de strenge kliniek Binnenzorg. 
Plaatscode: DVD LOEN

HARRY POTTER EN DE GEHEIME KAMER 
Chris Columbus (UK, 2002), Nederlands en Engels gesproken en ondertiteld, 161 minuten 

Harry Potter gaat na zijn vakantie terug naar Zweinsteins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocus Pocus om daar van het ene in het andere avontuur terecht 
te komen.  
Plaatscode: DVD HARR 2
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TSATSIKI: VRIENDEN VOOR ALTIJD 
Eddie Thomas Pedersen (Zweden, 2001), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 88 minuten 

Met zijn opa gaat Tsatsiki naar Griekenland om zijn vader op te zoeken en 
hij ontmoet ook zijn oude Griekse opa. Eenmaal terug in Zweden leert hij te 
zoenen met een meisje. 
Plaatscode: DVD TSAT 2

OETSIE KOETSIE: DE TAAL VAN JE KIND 
(documentaire) 
Ireen van Ditshuyzen (NL, 2001), Nederlands gesproken, 100 minuten 

Documentaire in vier afleveringen van elk 25 minuten over de taalverwerving 
van jonge kinderen. 
Plaatscode: DVD nede 837.01 VERR

MINOES 
Vincent Bal (NLD, 2001), Nederlands gesproken, 86 minuten 

Als Tibbe, de journalist, in aanraking komt met juffrouw Minoes, is het zoeken 
naar nieuwtjes voor de krant geen probleem meer. Minoes spreekt en 
verstaat “kats” omdat ze zelf vroeger een kat is geweest. 
Plaatscode: DVD MINO

HARRY POTTER EN DE STEEN DER WIJZEN 
Chris Columbus (UK, 2001), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 152 minuten 

Harry hoort op zijn elfde dat hij een tovenaar is en wordt hij uitgenodigd om 
haar school te gaan op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-
Pocus. 
Plaatscode: DVD HARR 1

WHALE RIDER 
Niki Caro (Nieuw Zeeland, 2002), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 101 minuten 

Een 12-jarig meisje moet zich als enige stamopvolger van een Maori-volk in 
Nieuw-Zeeland bewijzen. 
Plaatscode: DVD WHAL
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THE RAILWAY CHILDREN 
Catherine Morshead (UK, 2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 108 minuten 

Engeland, 1905. Drie kinderen verhuizen met hun moeder naar het 
platteland, nadat hun vader op een nacht is weggevoerd. Hun nieuwe leven 
speelt zich af rond een spoorweg. Op een dag ontdekken ze een stukje krant, 
waarin staat dat hun vader wordt beschuldigd van hoogverraad. 
Plaatscode: DVD RAIL

PAY IT FORWARD 
Mimi Leder (VS, 2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 123 minuten 

Het leven van een scholier verandert ingrijpend als hij voor zijn 
schoolopdracht sociale wetenschappen een programma bedenkt dat een 
kettingreactie van goedheid veroorzaakt. 
Plaatscode: DVD PAY

FINDING FORRESTER 
Gus van Sant (VS, 2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 136 minuten 

Jamal Wallace is een getalenteerde basketbalspeler uit een achterbuurt van 
New York die ook een passie heeft voor schrijven. Jamal breekt uit balorigheid 
in bij een mysterieuze man, maar vergeet zijn tas. De man is de excentrieke 
en legendarische schrijver Forrester. 
Plaatscode: DVD FIND

BILLY ELLIOT  
Stephen Daldry (UK, 2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 110 minuten 

Iedere week wordt de getroubleerde Billy tegen zijn zin naar boksles 
gestuurd. Wanneer hij na een van zijn lessen de balletklas van Mrs. Wilkinson 
ziet, raakt hij gefascineerd door het dansen en kan hij het niet weerstaan om 
mee te doen.  
Plaatscode: DVD BILL

ANNE OF GREEN GABLES TRILOGY 
Kevin Sullivan (Canada, 1985, 1987, 2000), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld,     
780 minuten 

Trilogie over het leven van het weeskind Anne dat geadopteerd wordt door 
twee oudere mensen op hun boerderij. Ze wil schrijfster worden en droomt 
van de ideale man. 
Plaatscode: DVD ANNE
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MUSIC OF THE HEART 
Wes Craven (VS, 1999), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 

Vioollerares Roberta Guaspari zet alles op alles om haar muziekprogramma 
op een basisschool in een van de ruigste buurten van New York, East Harlem, 
te kunnen voortzetten. 
Plaatscode: DVD MUSI

KRUIMELTJE 
Maria Peters (NLD, 1999), Nederlands gesproken, 119 minuten 

Kruimeltje, een straatjongen uit Rotterdam, haalt samen met zijn hond Moor 
allerlei streken uit. Hij loopt weg uit het gesticht voor verwaarloosde kinderen 
om zijn vader te zoeken. 
Plaatscode: DVD KRUI

DAVID COPPERFIELD 
Simon Curtis (UK, 1999), Engels gesproken, niet ondertiteld, 180 minuten 

David’s vader stierf voor zijn geboorte en zijn moeder kon niet alleen voor 
hem zorgen. Talloze mensen bemoeiden zich met zijn opvoeding totdat zijn 
moeder hertrouwt met een man die met harde hand fout gedrag corrigeert. 
Plaatscode: DVD DAVI

ANGELA’S ASHES (arthouse) 
Alan Parker (UK, 1999), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 144 minuten 

Autobiografisch relaas waarin een gepensioneerde Amerikaanse onderwijzer 
zijn jeugd in het Ierse Limerick in de jaren ’30 en ’40 vertelt vanuit het 
perspectief van het kind dat hij was. 
Plaatscode: DVD ANGE

REMI: ALLEEN OP DE WERELD 
Jean-Daniel Verhaeghe (Tsjechië, 2000), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 200 minuten 

Een jonge vondeling zwerft met een oude muzikant en diens dieren door het 
19de-eeuwse Frankrijk. Naar het oorspronkelijke boek van Hector Malot. 
Plaatscode: DVD REMI
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FUCKING ÅMÅL 
Lukas Moodysson (Zweden, 1998), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld 84 minuten 

In het Zweedse dorpje Amal is weinig te beleven. De 14-jarige Agnes 
is er nog maar net komen wonen, maar vindt geen aansluiting bij haar 
leeftijdsgenoten. Op haar computer houdt ze een dagboek bij, waaraan ze 
toevertrouwt dat ze verliefd is op het brutaalste meisje uit haar klas: Elin. 
Plaatscode: DVD FUCK

ECHT GEBEURD (VILLA ACHTERWERK) (documentaires) 
O.a Boudewijn Koole (NLD, 1998-2008), Nederlands gesproken, 500 minuten 

Vijftien persoonlijke verhalen van kinderen in een bijzondere situatie. 
Plaatscode: DVD 323 ECHT

ABELTJE 
Ben Sombogaart (NLD, 1998), Nederlands gesproken 110 minuten 

Op zijn eerste dag als liftjongen vliegt Abeltje met drie liftgangers met lift 
en al het dak uit van warenhuis Knots. Samen beleven ze allerlei dolle en 
spannende avonturen. 
Plaatscode: DVD ABEL

TSATSIKI: MAMA EN DE AGENT 
Ella Lemhagen (Zweden, 1999), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 91 minuten 

De moeder van Tobias, alias Tsatsiki, verhuurt een kamer aan een politieman 
om zo geld te sparen om naar Griekenland te gaan en de echte vader van 
Tobias, een Griekse visser, op te zoeken. 
Plaatscode: DVD TSAT

RATCATCHER (arthouse) 
Lynne Ramsay (UK, 1999), Engels gesproken, 94 minuten 

Het twaalfjarig jongetje James, dat opgroeit in de zeventiger jaren in een 
arbeiderswijk in Glasgow waar veel armoede en werkeloosheid heerst, ziet de 
toekomst somber in en trekt zich terug in zijn eigen droomwereld. 
Plaatscode: DVD RATC
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KARAKTER (arthouse) 
Mike van Diem (NLD, 1997), Nederlands gesproken 122 minuten 

Jacob Katadreuffe, de natuurlijke zoon van deurwaarder Dreverhaven, weet 
zich ondanks zijn armoedige jeugd en de tegenwerking van zijn autoritaire 
vader op te werken tot advocaat. 
Plaatscode: DVD KARA

GOOD WILL HUNTING 
Gus van Sant (VS, 1997), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 126 minuten 

Will heeft een uitzonderlijk talent voor wiskunde. Zijn leraar wil dit talent 
koste wat het kost uitbouwen, maar merkt dat Will overhoop ligt met zichzelf 
en zijn omgeving. 
Plaatscode: DVD GOOD

OTJE (TV serie) 
Joram Lürsen (NLD, 1998), Nederlands gesproken 325 minuten 

Otjes vader, een hele goede kok, wordt ontslagen. Een nieuwe baan kan hij 
zonder papieren niet krijgen. Samen met Otje en de vogels gaat hij daarnaar 
op zoek. 
Plaatscode: DVD OTJE

MADELIEF: KRASSEN IN HET TAFELBLAD 
Ineke Houtman (NLD, 1998), Nederlands gesproken, 85 minuten 

Als Madelief bij opa gaat logeren, ontdekt ze in de verwilderde tuin een oud 
tuinhuisje dat van haar zojuist overleden oma is geweest. Het huisje ligt vol 
met boeken en oude landkaarten... 
Plaatscode: DVD MADE

GOING TO SCHOOL WITH DAD ON MY BACK 
Youchao Zhou (China, 1998), Chinees gesproken, Nederlands ondertiteld, 90 minuten 

De jongen Shi Wa kan met inspanning van zijn zus en arme vader naar 
school. Als hij in de stad kan gaan studeren, wil hij toch ook graag voor zijn 
vader blijven zorgen. 
Plaatscode: DVD GOIN
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NO CHILD OF MINE 
Peter Kosminsky (UK, 1996), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 82 minuten 

Britse, op ware feiten gebaseerde, televisiefilm over een 13-jarig meisje dat 
seksueel misbruikt wordt door haar ouders, stiefvader, enkele kennissen en 
vervolgens ook door de hulpverlener (Winnaar Batfa TV award 1996). 
Plaatscode: DVD NO

MATILDA 
Danny DeVito (VS, 1996), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 102 minuten 

Matilda is een bijzonder intelligent kind dat door haar ouders genegeerd 
wordt en door haar schoolhoofd getreiterd. Gelukkig beschikt ze over 
bijzondere gaven. 
Plaatscode: DVD MATI

JACK  
Francis Ford Coppola (VS, 1996), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 113 minuten 

Door een zeldzame afwijking wordt Jack vier keer zo snel ouder dan normaal. 
Plaatscode: DVD JACK

LA VITA È BELLA 
Roberto Benigni (Italië, 1997), Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld 116 minuten 

Italië, 1939. Guido wordt, omdat hij joods is, samen met zijn zoontje naar 
een concentratiekamp gedeporteerd. Daar probeert hij zijn zoontje tegen de 
erbarmelijke omstandigheden in het kamp te beschermen door te doen alsof 
alles het decor is van een moeilijk spel. 
Plaatscode: DVD VITA

MA VIE EN ROSE 
Alain Berliner (Frankrijk, 1997), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 88 minuten 

Ma vie en Rose is het verhaal van Ludovic, een kleine jongen die ervan 
droomt een meisje te zijn. Wat voor hem normaal is, is dat niet per se voor 
de anderen; er zijn dingen die je doet en andere die je niet doet, zelfs als ze 
vanzelfsprekend lijken. 
Plaatscode: DVD MA
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THE WHITE BALLOON 
Jafar Panahi (Iran, 1995), Farsi gesproken, Nederlands ondertiteld 85 minuten 

Het 7-jarig meisje Razeih wil heel graag voor de viering van het 
nieuwjaarsfeest een bijzondere goudvis kopen. 
Plaatscode: DVD WHIT

DE TASJESDIEF 
Maria Peters (NLD, 1995), Nederlands gesproken, 96 minuten 

Als Alex’ oma wordt overvallen wil zij dit niet aan de politie vertellen uit angst 
om in een bejaardentehuis gestopt te worden. Alex deelt haar geheim maar 
kent ook de daders en wordt door hen gechanteerd. 
Plaatscode: DVD TASJ

LOENATIK DE COMPLETE SERIE (TV serie) 
Mette Bouhuys (NLD, 1995), Nederlands gesproken 645 minuten 

Vijf bewoners van een ‘beschut wonen’-paviljoen beleven wonderlijke 
avonturen in en rond Zonnedael en ook daarbuiten tussen de ‘normale’ 
mensen. 
Plaatscode: DVD LOEN

DANGEROUS MINDS 
John N. Smith (VS, 1995), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 99 minuten 

Een idealistische lerares probeert kinderen van een lastige klas in een 
achterbuurtschool taal en letterkunde bij te brengen. 
Plaatscode: DVD DANG

WELCOME TO THE DOLLHOUSE (arthouse) 
Todd Solondz (VS, 1996), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 87 minuten 

De 11-jarige Dawn, een leerling op de middelbare school, wordt voortdurend 
gepest en thuis wordt ze ook al niet begrepen. Dan wordt ze verliefd op de 
populaire vriend van haar broer, en hoopt via hem meer geaccepteerd te 
worden. 
Plaatscode: DVD WELC
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THE SECRET GARDEN 
Agnieszka Holland (VS, 1993), Nederlands gesproken 101 minuten 

Een verwend, eenzaam meisje en haar even vervelende neefje veranderen in 
twee gewone, aardige kinderen door de ontdekking van een geheime tuin en 
door vriendschap met een jongen die erg veel van de natuur houdt. 
Plaatscode: DVD SECR

DE KLEINE BLONDE DOOD 
Jean van de Velde (NLD, 1993), Nederlands gesproken, 95 minuten 

Een jongeman die in zijn jeugd weinig liefde heeft mogen ontvangen, wordt 
succesvol schrijver. Tijdens een nachtelijke escapade ontmoet hij zijn 
vroegere schooljuffrouw... en wordt onbedoeld vader. 
Plaatscode: DVD KLEI

THE SECRET OF ROAN INISH 
John Sayles (VS, 1994), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 103 minuten 

Magisch-realistische familiefilm over een tienjarig meisje dat na de dood van 
haar moeder bij haar grootouders in Ierland gaat wonen. Ze vertellen haar 
oude legenden die voor het meisje werkelijkheid worden. 
Plaatscode: DVD SECR

NELL 
Micheel Apted (VS, 1994), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 113 minuten 

Film over verwilderd meisje, die na het overlijden van haar moeder voor het 
eerst met de buitenwereld in contact komt.  
Plaatscode: DVD NELL

THE LITTLE RASCALS 
Penelope Spheeris (VS, 1994), Nederlandse en originele versie (met ondertiteling) 

Grappige verwikkelingen rondom het beroemde groepje ondeugende 
kinderen in Amerika. 
Plaatscode: DVD LITT
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LORD OF THE FLIES  
Harry Hook (VS, 1990), Engels gesproken, niet ondertiteld, 90 minuten 

Een groep schooljongens komt na een vliegtuigongeluk terecht op een 
onbewoond tropisch eiland. Wat eerst spel was wordt ernst wanneer twee 
partijen vechten om de macht. 
Plaatscode: DVD LORD

KINDEREN VAN WATERLAND (TV serie) 
Ben Sombogaart (NLD, 1990), Nederlands gesproken 169 minuten 

Iedere dag, als de school uitgaat, beginnen de belevenissen van de kinderen 
van Waterland, een dorpje in de polder. 
Plaatscode: DVD KIND

CLASS OF 1999 
Mark L. Lester (VS, 1990), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 99 minuten 

In het toekomstjaar 1999 gaat het er op de Kennedy High School bepaald 
niet keurig aan toe. Drugshandel, prostitutie en bende-oorlogen bepalen de 
dagelijkse gang van zaken. Robots moeten de scholieren in bedwang gaan 
houden.  
Plaatscode: DVD CLAS

THE SNAPPER 
Stephen Frears (UK, 1993), Engels gesproken, Duits ondertiteld 90 minuten 

Een meisje uit de arbeiderswijk in Dublin blijkt na een dronken vrijpartij zwanger 
te zijn. Ze wil het kind houden en de rest van haar familie steunt haar. 
Plaatscode: DVD SNAP

SISTER ACT 2 
Bill Duke (VS, 1993), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 107 minuten 

Komedie waarin de inmiddels populaire nachtclubzangeres zich als non 
verkleedt om muziekles te gaan geven op een met sluiting bedreigde 
stadsschool vol lawaaierige tieners, die uiteindelijk bekeerd worden tot een 
hemels klinkend hip-hop gospelkoor. 
Plaatscode: DVD SIST 2
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EMPIRE OF THE SUN 
Steven Spielberg (VS, 1987), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 153 minuten 

Het leven van de verwende Jim Graham komt op zijn kop te staan wanneer 
de Japanners Shanghai binnenvallen. Hij wordt gescheiden van zijn ouders 
en komt in een Chinees gevangeniskamp terecht. Tussen de ziektes en de 
voedseltekorten door probeert Jim zijn oude leventje weer op te pakken. 
Plaatscode: DVD EMPI

AU REVOIR LES ENFANTS (arthouse) 
Louis Malle (Frankrijk, 1987), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 100 minuten 

Tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk worden een katholieke en een 
joodse leerling van een internaat vrienden. De joodse jongen wordt echter 
door een ontslagen personeelslid verraden. 
Plaatscode: DVD AU

DEAD POETS SOCIETY 
Peter Weir (VS, 1989), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 128 minuten 

John Keating is een insprirende leraar die eind jaren vijftig komt te werken op 
de strenge, conservatieve Welton Academy jongenskostschool. Een groepje 
jongens begint daarop een poëzieclub. 
Plaatscode: DVD DEAD

BLUEBERRY HILL : A LOVE STORY FROM THE FIFTIES  
Robbe De Hert (Belgie, 1989), Nederlands gesproken, 95 minuten 

Speelfilm waarin een beeld wordt gegeven van het leven op een katholieke 
jongensschool in de jaren vijftig.  
Plaatscode: DVD BLUE

THE WITCHES 
Nicolas Roeg (UK, 1990), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 91 minuten 

Het jongetje Luke ontmaskert samen met zijn oma bij toeval het duivelse 
complot van De Heksen om alle kinderen van de wereld te veranderen in 
muizen. 
Plaatscode: DVD WITC
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MY LIFE AS A DOG (arthouse) 
Lasse Hallström (Zweden, 1985), Zweeds gesproken, Engels ondertiteld, 101 minuten 

De 12-jarige Ingemar spookt allerlei kattenkwaad uit. Hij maakt zijn moeder 
daarbij gek. Ingemar weet echter niet dat zijn moeder ongeneeslijk ziek is. 
Wanneer blijkt dat zijn oudere broer en hij te veel van haar krachten vergen, 
moeten ze elk afzonderlijk bij familie gaan wonen.  
Plaatscode: DVD MY

THE BREAKFAST CLUB 
John Hughes (VS, 1985), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 97 minuten 

Vijf scholieren moeten om uiteenlopende redenen voor straf een zaterdag 
op school doorbrengen. Gedurende de dag wordt duidelijk dat ze uiteindelijk 
meer overeenkomsten hebben dan verschillen, en de aanvankelijke aversie 
ontwikkelt zich tot wederzijds respect en zelfs vriendschap. 
Plaatscode: DVD BREA

STAND BY ME 
Rob Reiner (VS, 1986), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 89 minuten 

Vier jongens staan voor het weekend van hun leven. Met in het achterhoofd 
de roem die hen te wachten staat, gaan ze op zoek naar het lichaam van een 
vermiste jongen. De werkelijkheid neemt mytische vormen aan tijdens hun 
speurtocht die spannend, ontroerend, vol weemoed en humoristisch is. 
Plaatscode: DVD STAN

THE PRINCIPAL 
Christopher Cain (VS, 1987), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 109 minuten 

Actiefilm waarin een eigenwijze leraar ’gepromoveerd’ wordt tot schoolhoofd 
van de meest criminele school van de buurt. 
Plaatscode: DVD PRIN

MIO IN THE LAND OF FARAWAY 
Vladimir Grammatikov (Zweden, 1987), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 99 minuten 

Bosse (11) is een ongelukkige jongen die bij zijn wrede tante en oom woont. 
Op een nacht wordt hij weggeflitst naar het magische land Faraway. Hij 
ontdekt dat zijn echte vader daar koning is en hijzelf prins Mio heet. Samen 
met zijn vriend JumJum wil hij de kwade ridder Kato verslaan. 
Plaatscode: DVD MIO
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THE SNOWMAN 
Dianne Jackson (UK, 1982), Tekstloos 26 minuten 

Een jongetje maakt een sneeuwman waarmee hij ’s nachts allerlei 
avonturen beleeft. Tekstloze tekenfilm en prentenboek met pastelkleurige 
potloodtekeningen. 
Plaatscode: DVD SNOW

FANNY OCH ALEXANDER (arthouse) 
Ingmar Bergman (Zweden, 1982), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld 188 minuten 

Uppsala, rond 1905: als de vader van Alexander en zijn zus Fanny sterft, 
hertrouwt hun moeder Emilie met een bisschop die zeer streng voor zowel 
moeder als kinderen blijkt te zijn. 
Plaatscode: DVD FANN

EDUCATING RITA 
Lewis Gilbert (UK, 1983), Engels gesproken 

Komische film over een kapster die zich laat inschrijven voor een cursus 
literatuur op de Open Universiteit, waar haar (drankzuchtige) professor 
verliefd op haar wordt. 
Plaatscode: DVD EDUC

CISKE DE RAT 
Guido Pieters (NLD, 1984), Nederlands gesproken, 107 minuten 

Ondanks vele moeilijkheden weet een jongen uit een Amsterdamse 
volksbuurt zich een weg door het leven te slaan. 
Plaatscode: DVD CISK

ST. ELMO’S FIRE 
Joel Schumacher (VS, 1985), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 110 minuten 

Net afgestudeerd, maken zeven vrienden kennis met het echte leven. Ieder 
heeft zo zijn eigen problemen, maar als vrienden lossen ze die samen op.  
Plaatscode: DVD ELMO
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J.J. DE BOM SEIZOENEN 1 T/M 3 (TV serie) 
Frans Boelen (NLD, 1979-1981), Nederlands gesproken, +/- 250 minuten per seizoen 

In sketches en liedjes worden brieven van kinderen met vragen en 
problemen op ironische wijze behandeld. 
Plaatscodes: DVD BOM

DIE BLECHTROMMEL (arthouse) 
Volker Schlöndorff (Duitsland, 1979), Duits gesproken, Nederlands 142 minuten 

De jonge Oskar is getuige van de opkomst van het nationaalsocialisme 
in Duitsland. In reactie hierop besluit hij om niet meer te groeien. Hij 
ventileert zijn ongenoegen al trommelend op zijn blikken trommeltje en door 
oorverdovend gegil.  
Plaatscode: DVD BLEC

DE FAMILIE KNOTS (TV serie) 
Nan de Vries (NLD, 1980), Nederlands gesproken 115 minuten  

Vier afleveringen van de hilarische jeugdserie uit de jaren ’80 met de knorrige 
opa Knots, de amateurspion Onkel X, de door speledingetjes geobsedeerde 
neef Herbert en de exentrieke kunstenares Tante Til met haar geheime 
familiewapen: de roze verf waarmee ze alles ten goede kan keren. 
Plaatscode: DVD FAMI

THE WAVE 
Alexander Grasshoff (VS, 1981), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 44 minuten 

Een geschiedenisleraar behandelt het nationaal-socialisme. Hij laat zijn klas 
‘fascistisch’ worden om hiermee de aantrekkelijke kanten én een verklaring 
voor de opkomst van het fascisme te laten zien. Het experiment krijgt echter 
een gevaarlijke wending. 
Plaatscode: DVD WAVE

DE ZEVENSPRONG (TV serie) 
Karst van der Meulen (NLD, 1982), Nederlands gesproken, 312 minuten 

Naar aanleiding van een geheimzinnige brief gaat een jonge onderwijzer 
op onderzoek uit en beleeft met een aantal van zijn leerlingen spannende 
avonturen. 
Plaatscode: DVD ZEVE
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DE GEBROEDERS LEEUWENHART 
Olle Hellbom (Zweden, 1977), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld, 103 minuten 

Skorpan en Jonatan, de gebroeders Leeuwenhart, ontdekken de Kersenvallei, 
een paradijs waar je na je dood heengaat. Het is er vredig. Maar de 
kwaadaardige zwarte ridder Tengil trekt ertegen ten strijde. De broers helpen 
de goede ridders de vallei te verdedigen. 
Plaatscode: DVD GEBR

DE FILM VAN OME WILLEM (TV serie) 
Aart Staartjes (NLD, 1977), Nederlands gesproken 610 minuten 

Belevenissen van Ome Willem en de clowns Teun, Toon en August. 
Plaatscode: DVD FILM

HERFSTSONATE (arthouse) 
Ingmar Bergman (Zweden, 1978), Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld 99 minuten 

Familiedrama over de moeilijke relatie van een concertpianiste met haar 
dochter. 
Plaatscode: DVD HERF

GREASE 
Randal Kleiser (VS, 1978), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 110 minuten 

Musicalfilm die zich afspeelt in de jaren ’50, over de stoere middelbare 
scholier Danny en zijn vakantieliefde Sandy. 
Plaatscode: DVD GREA

TOM SAWYER EN HUCKLEBERRY FINN (TV serie) 
Jack B. Hively (Canada, 1979), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 612 minuten 

Huckleberry Finn en zijn vriendje Tom Sawyer trekken erop uit en beleven 
allerlei avonturen. Gebaseerd op de boeken van Mark Twain. 
Plaatscode: DVD TOM
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DE STRATEMAKER OP ZEE SHOW (TV serie) 
Aart Staartjes (NLD, 1972), Nederlands gesproken 80 minuten 

Kinderprogramma dat (voor die tijd) controversiële thema’s ironisch onder 
handen neemt. 
Plaatscode: DVD VARA

BARTJE (TV serie) 
Willy van Hemert (NLD, 1972), Drents dialect gesproken, Nederlands ondertiteld, 420 minuten 

Beschrijving van de kinderjaren en de groei naar volwassenheid van een 
Drentse jongen uit een arm boerenarbeidersgezin omstreeks 1930. 
Plaatscode: DVD BART

DE VLOEK VAN WOESTEWOLF (TV serie) 
Thijs Chanowski (NLD, 1974), Nederlands gesproken 311 minuten 

Dokter Kroch krijgt op een dag een kist vol met goud en een brief van de 
hertog van Woestewolf, waarin deze hem om genezing van zijn goudkoorts 
vraagt. Na enige twijfel, besluit de dokter op pad te gaan. De reis naar het 
kasteel van de hertog zit echter vol verrassingen. 
Plaatscode: DVD VLOE

THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER (arthouse) 
Werner Herzog (Duitsland, 1974), Duits gesproken, Engels ondertiteld, 110 minuten 

Verfilming van het waargebeurde verhaal over een Duitse vondeling van 
onduidelijke afkomst, die uitgroeide tot een van de meest formidabele 
raadsels van zijn eeuw. 
Plaatscode: DVD ENIG

BUURMAN & BUURMAN: DEEL 1-9 (animatie) 
Lubomir Benes (Tsjechië, 1976-2003), Nederlands gesproken, 720 minuten 

Twee doe-het-zelvende buurmannen maken in 84 animatiefilms hun eigen 
huis onveilig. Ze blijven altijd optimistisch, dat is hun kracht… A je to! Inclusief 
Theatervoorstelling ‘Buurman & Buurman beginnen voor zichzelf’. 
Plaatscode: DVD BUUR
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MARY POPPINS 
Robert Stevenson (VS, 1964), Engels, Duits en Nederlands gesproken, 4 talen ondertiteld 
waaronder Nederlands, 139 minuten 

Musicalfilm uit de jaren ‘60. De twee brutale kinderen van een bankier 
staan er alleen voor als hun gouvernante er genoeg van heeft. De nieuwe 
gouvernante, Mary Poppins, helpt de kinderen op een betoverende manier 
de wereld te ontdekken. Plaatscode: DVD MARY

THE WILD CHILD (L’ENFANT SAUVAGE) (arthouse) 
François Truffaut (Frankrijk, 1969), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 85 minuten 

Aan het eind van de 18e eeuw wordt in een Frans bos een totaal verwilderde, 
circa 10-jarige jongen gevonden. De autoriteiten sluiten het kind op, maar dr. 
Itard neemt de taak op zich de jongen op te voeden en de taal bij te brengen. 
Plaatscode: DVD WILD

PIPPI LANGKOUS 
Olle Hellbom (Zweden, 1969-1970), Nederlands gesproken, 869 minuten 

Pippi is een beresterk en bijzonder meisje en woont alleen in Villa Kakelbont. 
Al snel wordt ze goede vrienden met Tommy en Annika. Samen beleven 
ze een heleboel spannende avonturen. Box met 10 DVD’s, waaronder de 
originele tv-serie en diverse tv-films. 
Plaatscode: DVD PIPP

KES (arthouse) 
Ken Loach (UK, 1969), Engels gesproken, Engels ondertiteld, 110 minuten 

Een 15-jarige jongen in de arme mijnstreek van Engeland verzorgt een 
gewonde torenvalk. 
Plaatscode: DVD KES

WALKABOUT (arthouse) 
Nicolas Roeg (UK, 1971), Engels gesproken, niet ondertiteld, 100 minuten 

Een 7-jarige jongen en zijn oudere zus worden na de zelfmoord van hun 
vader in de outback van Australië achtergelaten. Daar ontmoeten ze een 
jonge Aboriginal op ’walkabout’, een traditionele afzondering in de woestenij 
met spirituele betekenis. 
Plaatscode: DVD WALK
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LES QUATRE CENTS COUPS (arthouse) 
François Truffaut (Frankrijk, 1959), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 95 minuten 

Een 12-jarig jongetje uit een liefdeloos gezin doet verwoede pogingen zich 
staande te houden. 
Plaatscode: DVD QUAT

ZAZIE DANS LE MÉTRO 
Louis Malle (Frankrijk, 1960), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 89 minuten 

Een 10-jarig meisje gaat met haar moeder voor het eerst naar Parijs, en 
belandt in allerlei komische en minder komische situaties. 
Plaatscode: DVD ZAZI

THE INNOCENTS  
Jack Clayton (VS, 1961), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 100 minuten 

Klassieke thriller waarin een gouvernante in een verafgelegen landhuis zorgt 
voor de opvoeding van twee keurige weeskinderen. Dan begint ze spookachtige 
verschijningen te zien van de voormalige rentmeester en de ex-gouvernante en 
gaan de kinderen zich onverklaarbaar gedragen. 
Plaatscode: DVD INNO

IVAN’S CHILDHOOD (arthouse) 
Andrey Tarkovskiy (Rusland, 1962), Russisch gesproken, Nederlands ondertiteld, 95 minuten 

De dood van de familie van de 12-jarige Ivan, hem aangedaan door de 
Duitsers in het begin van de Tweede Wereldoorlog, betekent een ommekeer 
in zijn leven. Verbeten zet hij zich in voor een groep partizanen. Dit kost hem 
uiteindelijk het leven. 
Plaatscode: DVD IVAN

LORD OF THE FLIES 
Peter Brook (UK, 1963), Engels gesproken, niet ondertiteld, 92 minuten 

Na een vliegtuigongeluk belandt een groep kinderen op een onbewoond 
eiland. Al gauw ontstaat er een machtsstrijd.  
Plaatscode: DVD LORD
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FIETSENDIEVEN (arthouse) 
Vittorio De Sica (Italië, 1948), Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld, 86 minuten 

Antonio Ricci heeft eindelijk een baantje als afficheplakker. Vol goede moed 
gaat hij aan de slag, maar al na een uur wordt zijn fiets gestolen. Vertwijfeld 
zoekt hij hulp bij zijn vrienden, maar tevergeefs. De volgende dag begint 
Antonio met zijn zoontje Bruno een zoektocht naar de fiets. 
Plaatscode: DVD FIET

FORBIDDEN GAMES (JEUX INTERDITS) 
René Clément (Frankrijk, 1952), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld 86 minuten 

Als de Nazi’s in 1940 Parijs binnenvallen, verliest een klein meisje haar beide 
ouders. Een familie vangt haar op, en ze raakt snel bevriend met de zoon. 
Beiden proberen ze de sterfgevallen om hen heen te verwerken door middel 
van het aanleggen van een begraafplaats voor dieren. 
Plaatscode: DVD FORB

THE NIGHT OF THE HUNTER 
Charles Laughton (VS, 1955), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 93 minuten 

Een knappe predikant doolt rond over het platteland, het evangelie 
uitdragend... en een spoor van vermoorde vrouwen achterlatend. Nu heeft 
hij zijn zinnen gezet op $10.000,- en twee kleine kinderen zijn de enigen die 
weten waar het is. 
Plaatscode: DVD NIGH

BLACKBOARD JUNGLE 
Richard Brooks (VS, 1955), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 101 minuten 

Een leraar Engels gaat op een beroepsopleiding in de stad werken waar de 
leerlingen en docenten crimineel, lui en ongeïnteresseerd zijn. 
Plaatscode: DVD BLAC

LE BALLON ROUGE 
Albert Lamorisse (Frankrijk, 1956), Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 34 minuten 

Een jongetje sluit vriendschap met een rode ballon, die hem blijft volgen door 
de straten van Parijs. 
Plaatscode: DVD BALL
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THE KID 
Charles Chaplin (VS, 1921), Stomme film met Engelse tussentitels, Nederlands ondertiteld 
51 minuten 

Een armoedzaaier (Chaplin) ontfermt zich over een vondeling die onder zijn hoede 
uitgroeit tot een aandoenlijk straatschoffie. Elke dag gaan ze samen op pad om 
geld te verdienen. Maar dan hoort de politie van de slechte opvoeding en gaat de 
biologische moeder op zoek naar haar kind. Plaatscode: DVD KID

THE WIZARD OF OZ 
Victor Fleming (VS, 1939), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 102 minuten 

Het wonderlijke verhaal van de reis van een meisje door sprookjesland Oz, 
haar strijd tegen de gemene heks en haar zoektocht, in gezelschap van de 
blikken man, de vogelverschrikker en de bange leeuw, naar de beroemde 
tovenaar. 
Plaatscode: DVD WIZA

I BAMBINI CI GUARDANO (arthouse) 
Vittorio De Sica (Italië, 1944), Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld, 84 minuten 

Als de jonge, getrouwde Nina verliefd wordt op Roberto laat ze haar vierjarig 
zoontje Prico bij haar man achter. Als Prico lijdt onder de situatie besluit ze 
terug te keren naar haar gezin, maar Roberto is erg vasthoudend. 
Plaatscode: DVD BAMB

GREAT EXPECTATIONS 
David Lean (UK, 1946), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 118 minuten 

De weesjongen Pip, die in armoede is opgegroeid, wordt door een 
geheimzinnige weldoener in staat gesteld een echte heer te worden. 
Plaatscode: DVD GREA

OLIVER TWIST 
David Lean (UK, 1948), Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 150 minuten 

Een weesjongen belandt in het dievenmilieu van Londen in de 19e eeuw. 
Plaatscode: DVD OLIV
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