BreulBios
Programma 2022-2023

Wat

samen films kijken!

Waar

in de collegezaal (030) van De Breul

Wanneer meermaals per jaar op donderdagmiddag vanaf 13.20
Wie

voor iedereen die dit leuk vindt; leerlingen + personeel

Waarom

gezellig; ontspannend; leerzaam; interessant

Hoe

groot scherm + chips + informatie + inleiding

BreulBios presenteert / presenteerde:
American Beauty (1999); Daens (1992); Joker (2019); Les Chevaux de
Dieu (2012); Les Misérables (2019); Nineteen Eighty-Four (1984); Quo
Vadis, Aida (2020); Rabat (2011); The Kite Runner (2007); The
Mauritanian (2021); Trainspotting (1996); Triangle of Sadness (2022); Un
Bacio (2016); Waar is Anne Frank (2021)

Waar is Anne Frank (Ari Folman, 2021)
Donderdag 13 oktober
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.15
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
Kitty, de denkbeeldige vriendin van Anne
Frank aan wie zij haar dagboekbrieven
schreef, is op mysterieuze wijze tot leven
gekomen in het Achterhuis. Kitty vraagt zich af
waar Anne is, neemt het dagboek mee en gaat
op onderzoek uit. Verbijsterd ontdekt Kitty dat
Anne overal en nergens is. In dit Europa, dat
worstelt met nieuwe uitdagingen, vindt Kitty
een manier om de boodschap van Anne
opnieuw betekenis te geven.
‘Een speelse en ontroerende animatiefilm met
een eigentijdse boodschap’ – De Filmkrant.
‘Houdt de herinnering aan Anne Frank levend
en maakt haar verhaal toegankelijker voor
een nieuwe generatie’ – De Telegraaf

Genre

animatie; Nederlandse film

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_hWvsOOvkeU

Thema’s

Duitse bezetting; discriminatie

Vakken

geschiedenis; maatschappijleer

Un Bacio (Ivan Controneo, 2016)
Donderdag 1 december
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.10
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
De leerlingen van een middelbare school
kijken vreemd op als een nieuwe leerling het
schoolplein opkomt. Lorenzo, die door
pleegouders uit een tehuis is gehaald, maakt
er geen geheim van dat hij homo is. Dat
maakt hem tot mikpunt van heel wat
treiterijen, maar daar trekt hij zich niet veel
van aan. Met twee andere outsiders van de
school krijgt hij goed contact: met de
vrijgevochten Blu en de schuchtere Antonio.
Blu heeft de reputatie van een slet gekregen
toen een filmpje werd rondgestuurd waarin te
zien was hoe ze, dronken gevoerd, met
verschillende jongens vrijde. Antonio is de
ster van het basketbalteam, maar buiten de
sportzaal een stille, verlegen jongen. Het
drietal is al snel onafscheidelijk en neemt het
op tegen de pestkoppen van de school. Maar
een schuchtere kus verandert alles…

Genre

filmhuis; drama; Italiaanse film

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=k4jzO1qf2-w

Kijkwijzer

https://www.kijkwijzer.nl/films/un-bacio/

Thema’s

vriendschap; liefde; LGBT; middelbare school; anders zijn

Rabat (Jim Taihuttu & Victor Ponten 2011)
Donderdag 26 januari
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.30
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
Rabat is een roadmovie die de kijker
meeneemt op de reis van de drie
vrienden Nadir (Nasrdin Dchar), Abdel
(Achmed Akkabi) en Zakaria (Chico
Kenzari). Als Nadir van de ene op de
andere dag de oude taxi van zijn vader
van Amsterdam naar Rabat moet rijden,
nodigen zijn twee beste vrienden zichzelf
uit om met hem mee te gaan. De reis
voert het drietal door het Europese
landschap
hoofdstad.

naar

de

Marokkaanse

Nieuwe

werelden,

ontmoetingen onderweg en het geheime
reisdoel van Nadir zetten de vriendschap
naarmate ze dichter bij Rabat komen
steeds verder onder druk.

Genre

drama; roadmovie; Nederlandse film

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=P-gfnfwr5nQ

Kijkwijzer

https://www.kijkwijzer.nl/rabat/page26-0-73481.html

Thema’s

vriendschap; familie

American Beauty (Sam Mendes, 1999)
Donderdag 16 februari
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.30
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
Voor de buitenwereld lijkt het alsof
Lester

Burnham

een

perfect

leventje leidt: een mooi huis,
goede baan, mooie vrouw en een
leuke dochter. In werkelijkheid
raakt Lester echter in een steeds
dieper dal: de relatie met z'n vrouw
stelt weinig voor, met z'n dochter
praat hij bijna nooit en hij is z'n
baan meer dan zat. Als hij in
contact komt met z'n nieuwe
buurjongen leert hij het leven weer
waarderen: hij stopt met werken,
wordt verliefd op een vriendin van
z'n dochter, begint weer te blowen
en begint te trainen.
Deze film won in totaal vijf Oscars
(op acht nominaties): voor beste
acteur, beste film, beste regisseur,
beste camerawerk, beste scenario).

Genre

drama, zwarte komedie, klassieker

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ly7rq5EsTC8

Kijkwijzer

https://www.kijkwijzer.nl/films/american-beauty/

Thema’s

verlangen; anders zijn; highschool; midlife crisis

Joker (Todd Phillips, 2019)
Donderdag 9 maart
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.30
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
The Joker is als rivaal van Batman altijd een
spraakmakend karakter geweest in het DC
Universe. Na de epische vertolking door Heath
Ledger (in: The Dark Knight, 2008) leek het een
rol die niet meer te verbeteren viel. Tot dat deze
film uitkwam…
Gotham City in de jaren 80: de mislukte clown
en stand-up comedian Arthur Fleck (Joaquin
Phoenix), voelt zich uitgekotst en verstoten
door de maatschappij. Geleidelijk aan wordt
de vriendelijke Fleck krankzinnig en ontpopt
hij zich als zijn alter ego, the Joker.
Joker is een rauwe karakterstudie over een
man met zware psychische problemen die zijn
weg probeert te vinden in een ontwricht Gotham
maar gevangen zit in een vicieuze cirkel van
ellende, vernedering, geweld en trauma.

Genre

thriller; misdaad; dystopische film; klassieker

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY

Kijkwijzer

https://www.kijkwijzer.nl/films/joker/

Thema’s

psychische problematiek; verwaarlozing

Triangle of Sadness (Ruben Östlund, 2022)
Donderdag 1 juni
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 16.00
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
Een cruise voor de superrijken zinkt en de
overlevenden, waaronder een celebrity
koppel, komen vast te zitten op een eiland.
In een strijd om te overleven wordt de
hiërarchische
bemanning,

verhouding
personeel

en

tussen
opvarenden

compleet op zijn kop gezet.
In

deze

zwarte

komedie

moet

onze

oppervlakkige westerse wereld – waarin
supermodellen,

influencers

en

andere

celebrities enige status genieten – het
ontgelden. Ondertussen wordt de moderne
standenmaatschappij getoond: benedendeks

zien

we

de

veelal

Aziatische

machinekamerwerkers en schoonmakers,
daarboven het gedienstige witte personeel
en boven op het dek de modellen, de
influencers en de superrijken.

Genre

zwarte komedie; satire

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VDvfFIZQIuQ

Thema’s

de moderne wereld; kapitalisme; ongelijkheid

Les Misérables (Ladj Ly, 2019)
Donderdag 15 juni
Direct na het zesde lesuur (13.20) tot uiterlijk 15.15
Collegezaal 030
Inclusief korte informatieve inleiding & chips
Stéphane, nog maar net verhuisd
van Cherbourg naar Parijs, komt
terecht

in

de

anti-

criminaliteitsbrigade van Montfermeil
in het 93ste arrondissement. Hij
ontmoet er zijn nieuwe collega’s en
ervaren agenten Chris en Gwada. Al
snel

ontdekt

Stéphane

de

spanningen tussen de verschillende
bendes van de wijk. Wanneer ze
tijdens een interventie de controle
dreigen te verliezen, filmt een drone
hun kleinste daden en acties…

Genre

Franse film; misdaad

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=DAfyF5TjwxE

Kijkwijzer

https://www.kijkwijzer.nl/les-misarables/page45-0-1511131.html

Thema’s

politiegeweld; jeugdbendes; ruimtelijke segregatie

Vakken

maatschappijleer; Frans; aardrijkskunde

