SAMEN VOOR DE BUIS
IN JE EIGEN HUIS !

Gezellig in de zetel…
De winter en corona zorgt ervoor dat op stap gaan minder voor de hand ligt.
Maar gezellig binnen met een dekentje en een warme chocomelk in de zetel:
dat kan ook leuk zijn! Zeker met een toffe serie, documentaire of film om naar
te kijken. En misschien kan dit ook wel een leuke aanleiding voor een tof
(groeps)gesprek?
Handicap in de kijker
Er bestaan best wel wat films, series en docu’s met/over personen met een
handicap, misschien wel meer dan je op het eerste zicht zou denken. Alvast
teveel om hier om te sommen. Bovendien valt er veel te vertellen over
handicap in de filmwereld.

Ervaringen uitwisselen: terugkoppelmoment
Misschien vind jij iets absoluut de moeite of net helemaal niet. Maar wat vind
iemand anders er van? Je kan altijd in groep (samen met mensen met een
gelijkaardig handicap of net allemaal verschillende, ouders van kinderen met
een handicap,…) afspreken om naar dezelfde film/serie/docu te kijken en deze
achteraf te bespreken. Zo kan je ervaringen uitwisselen, kijk je eens door de
ogen van een ander én kan je corona-proof elkaar nog eens digitaal zien en
horen!
Ter inspiratie enkele voorbeeldvragen (uiteraard kan je ze zelf aanpassen naar
gelang de doelgroep):
Wat vond je er van?
Zou je hem aanraden aan anderen?
Wat vond je leuk? Of minder leuk?
Wat vond je herkenbaar? Wat niet?
Lag er ergens een gemiste kans?
Wat heb je bijgeleerd?
Wat ga je onthouden van deze film?
Wat zou je graag meer willen zien? Heb je zelf nog goede tips?
….

Kijken via verschillende manieren
Hieronder lijsten we enkele manieren op waarmee je thuis (via tv of computer)
iets kan bekijken, hiernaast zijn er natuurlijk nog veel mogelijkheden. Bovendien
sommen we telkens slechts een KLEINE greep uit het aanbod op, vooral om je
een idee te geven van wat er allemaal mogelijk is: veel!
Streaming (betalend, maandelijks abonnement)
vb. Netflix: Documentaire: Crip Camp, Rising Phoenix / Fictieserie: Special,
Atypical / Fictieserie jongeren: The Healing Powers of Dude / Film: The
Fundamentals of Caring, My Beautiful Broken Brain
Openbare omroep (gratis bekijken)
VRT NU (België): je moet een profiel aanmaken
Non-fictie serie: Durf te vragen, Down the road, Team Scheire,…
NPO start (Nederland): geen profiel nodig, er zijn wel reclames tussendoor
Documentaire: Doof Kind, , Anne & Jean Paul / Muziekshow: Knoop Gala Nonfictie serie: Net ff anders, Het is hier autistisch / Fictieserie jongeren: Caps Club
Betalen per film/serie (ze blijven tijdelijk online beschikbaar)
Pathé (enkel films): Intouchables, Adios Amigos, Don't Worry, He Won't Get Far
on Foot
Lumière (lumiereseries.com, films & series): Goud
Heb je interesse om zo’n samenkomst te organiseren maar weet je niet waar te
beginnen? Zijn er thema’s, onderwerpen, specifieke handicaps waar je graag een
serie/film/documentaire over zou willen zien? Contacteer dan zeker je regiomedewerker: we helpen je graag verder! Of heb je zelf misschien nog goede
tips? Laat het ons weten!

