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True Friend Film Festival voor het eerst in Centrum Hofdael
Thema ‘Echte vriendschap’ inspireert schoolkinderen en jonge filmmakers

Geldrop-Mierlo, 27 september 2021 - Kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in
Geldrop-Mierlo vormen het publiek én de jury tijdens het eerste True Friend Film Festival, op
woensdagmiddag 29 september, in Centrum Hofdael. Centraal thema van de zes
genomineerde korte films: echte vriendschap.
De rode loper ontbreekt niet, die woensdagmiddag, en ook de spanningen zullen flink
oplopen. Het filmfestival is namelijk de nieuwste uitdaging in de reeks van True Friend
Challenges. Daarbij ontdekken alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 in Geldrop-Mierlo het
hele schooljaar door hoeveel ‘jouw stukje Nederland en jij elkaar te bieden hebben’. True
Friend, een initiatief van diverse lokale partijen in Geldrop-Mierlo, is de organisator van het
festival.
Krachtige inspiratiebron
Alles draait bij True Friend (www.true-friend.nl) om het thema ‘echte vriendschap’. Een thema
dat kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool staat voor de gezamenlijke kracht van
een gezonde, open samenleving. En ook nu is dat de inspiratiebron, voor zes korte films. De
ingezonden films zijn bedacht en speciaal gemaakt door filmstudenten uit het 3e jaar van
SintLucas (‘vakschool voor creatief talent’, met vestigingen in Eindhoven en Boxtel). Eén van
de jonge filmmakers wint aan het eind van de Festival-middag de True Friend Film Award.
Een wisseltrofee die wordt toegekend én uitgereikt door de publieksjury van tientallen
schoolkinderen in de zaal.
Méér dan lol alleen
‘Voor onze studenten was dit een prachtige, uitdagende opdracht’, zegt Pierre van der
Sanden, docent audiovisuele vormgeving bij SintLucas. ‘Echte vriendschap, hoe verbeeld je
die? Zeker als je weet dat je een kritisch publiek hebt van kinderen uit groepen 7 en 8. Daar
moet je goed over nadenken.’ Uit de sneak previews van de korte films, al te zien op
www.true-friend.nl en de bijbehorende app, blijkt hoe rijk het thema is. Wethouder Rob van
Otterdijk (onder andere Onderwijs, Cultuur): ‘De films laten zien dat echte vriendschap over
méér gaat dan alleen maar avonturen en lol hebben samen. Ook omgaan met verlies en
tegenslag, gelijkwaardigheid en op elkaar kunnen bouwen zijn elementen die de filmers
hebben gebruikt. Ik ben benieuwd welke film de kinderen van True Friend straks het meeste
aanspreekt.’
Nadenken over wat echte vriendschap is
Het Filmfestival biedt de kinderen in het publiek de kans om het getoonde eerst uitgebreid
met elkaar in groepjes te bespreken, voordat ze hun ‘favo film’ kiezen. Daarbij kunnen ze ook
nog kritische vragen stellen aan de aanwezige filmmakers. Pas daarna volgt het
onverbiddelijke oordeel van de jonge publieksjury en krijgt het winnende filmteam de True
Friend Film Award voor een jaar mee naar huis.

Gratis voor leerlingen groepen 7 en 8
Kaartjes voor het True Film Festival zijn gratis voor alle basisscholieren in de 2 hoogste groepen
in Geldrop-Mierlo. Aanmelden kan via www.true-friend.nl en de gelijknamige app zolang er
zitplaatsen beschikbaar zijn voor de filmmiddag in Centrum Hofdael.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer info over True Friend en het Filmfestival
kunt u contact opnemen met Jill Ubachs, projectleider True Friend, via jill@true-friend.nl of 06
1266 45 65

De True Friend Film Award – uitgereikt door publieksjury van kinderen uit groepen 7 en 8 in Geldrop-Mierlo
(beeld: vrij van rechten)

Stills uit de 6 genomineerde films over ‘echte vriendschap’
(beeld: vrij van rechten)

