
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 11 juni 2021 

Betreft: Filmfestival CKV 

 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Dit gehele schooljaar hebben de leerlingen van de vierde klassen gewerkt aan een filmproject. Ze 
hebben allerlei activiteiten aangeboden gekregen die met het maken van een speelfilm te maken 
hebben. Lessen over o.a. cameravoering, art-direction, het opnemen van geluid en het schrijven van 
een script. Hierbij zijn de leerlingen vooral zelf aan de slag gegaan met mobieltjes en soms ook echte 
camera’s 
Nu is het dan zo ver. De laatste opdracht is bijna klaar. Alle leerlingen hebben meegewerkt aan een 
eindfilm, acterend, regisserend of in een andere functie. En die eindfilms willen zij en wij natuurlijk laten 
zien. Het zijn er 29 geworden met een maximale lengte van 5 ½ minuten per film.  
 
Aan het filmfestival zit zelfs een heuse Oscaruitreiking vast. Er zijn prijzen voor de beste film, beste 
acteur, beste actrice, het beste geluid, de beste cameravoering en de beste filmposter. 
Normaal zouden wij deze films in een avondvoorstelling in Theater de Hofnar vertonen voor alle 
leerlingen en andere belangstellenden. Vanwege alle coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om 
de films voor iedereen tegelijk in de Hofnar te laten zien. Wel kunnen we de films in drie groepen 
presenteren. De presentatie van deze eindfilms vindt plaats op woensdagmiddag en -avond 23 juni in 
De Hofnar volgens het volgende schema. 

ha4a, ha4b, ha4c:  14:45 uur zaal open   15:00 uur start Filmfestival deel 1 
ha4d, ha4e, ha4d:  16:45 uur zaal open  17:00 uur start Filmfestival deel 2 
vwo-4:   19:45 uur zaal open  20:00 uur start Filmfestival deel 3 
   20:45 uur Prijsuitreiking, live te volgen via een livestream. 

Voor de leerlingen is aanwezigheid op het festival verplicht! 
  
Aan het einde van elke presentatieronde worden de nominaties voor de verschillende categorieën 
bekend gemaakt. Pas op het einde van avondvoorstelling worden de prijzen bekendgemaakt. Deze 
prijsuitreiking kan gevolgd worden via een livestream vanaf 20.45 u. De inloggegevens worden nog 
bekend gemaakt via Magister. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de CKV-docenten, 
 
 
Marcel Driessen 
drs@sgweredi.nl  
 

Aan de leerlingen en ouders van 4-vwo en 4-havo 
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