clips voor

vrijheid

Wat betekent vrijheid voor jou?
Hoe ervaren jongeren vrijheid? Wat betekent ‘vrij zijn’ eigenlijk?
En hoe zit dat in andere landen? Deze onderwerpen komen aan
bod tijdens de workshops van Stichting HOLY. Op 5 mei zijn
de beste clips door heel Nederland te zien op bevrijdingsfestivals.
Zo worden jongeren zich ervan bewust dat hun stem telt!
Stichting HOLY Animatie geeft jongeren de mogelijkheid om hun eigen mening
te bespreken en te verbeelden in een zelfgemaakte animatieclip. De clips staan
meteen online en kunnen makkelijk gedeeld worden met anderen.
LESPROGRAMMA EN O N L I N E L EERO M G E V I N G

Het Clips voor Vrijheid lesprogramma bestaat uit een inhoudelijke voorbereidende
les en een animatieworkshop. In de voorbereidende les verkennen jongeren vanuit
hun eigen belevingswereld verschillende onderwerpen, zoals vrijheidsbeleving en
wettelijke grenzen aan vrijheid. Tijdens de animatieworkshop verwerken jongeren
hun opgedane kennis en eigen ideeën in een clip. Ze gebruiken hiervoor de HOLY
Animator. Dit is een speciaal door HOLY ontwikkelde tool die jongeren in staat stelt
om intuïtief en gemakkelijk hun visie vorm te geven. De clips staan direct online
op het HOLY animatieplatform – klaar om te delen! Zo kunnen jongeren een breder
publiek bereiken. HOLY lesprogramma’s zijn geschikt voor alle leerniveaus en
sluiten aan bij doelstellingen voor actief burgerschap in het onderwijs.

‘Alle godsdiensten samen. Yes we Can!’, door Tom en Victor, Zernike College.

ZELF HET VERSCHIL M A K E N

Nieuw in 2012 - Clips
voor Vrijheid Special:

Clips
voor
Tolerantie

Jongeren leren tijdens Clips voor Vrijheid hun ideeën over bijvoorbeeld vrijheid
van meningsuiting en respect om te zetten in een eigen clipcampagne. Door de
clips te delen, wordt hun stem in de publieke ruimte zichtbaar. Het HOLY online
animatieplatform biedt de clips een permanente plaats en zorgt ervoor dat de clips
makkelijkte delen zijn via social media. De clips zijn ook doorlopend te zien op
interactieve HOLY automaten op publieke locaties in het hele land. Een HOLY
automaat is een automaat met duurzame snacks met een geïntegreerd beeldscherm waarop doorlopend clips getoond worden.
Meedoen aan Clips voor Vrijheid betekent bovendien automatisch meedoen aan de
landelijke clipwedstrijd. De beste clips worden onder meer getoond op landelijke
Bevrijdingsfestivals op 5 mei. Zo ervaren jongeren dat zij hun stem op positieve
wijze kunnen laten horen en deel uitmaken van het publieke debat.
Voor meer informatie: www.clipsvoorvrijheid.nl
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Jongeren ontwikkelen tijdens
HOLY workshops
•
•
•
•
•

burgerschapsvorming en maatschappelijke bewustwording
mediawijsheid en ICT vaardigheden
visuele expressie en storytelling
meningsvorming en zelfreflectie
presentatievaardigheden

‘Het maakt niet uit hoe je eruitziet, iedereen is uniek en mag zijn wie hij of zij is.
In heel veel landen heb je namelijk geen vrijheid om jezelf te zijn. Met mijn clip
‘Uniek’ laat ik mensen zien die stuk voor stuk uniek zijn.’
Rutger, winnaar Clips voor Vrijheid 2011Clips voor Vrijheid workshops op school

CLIPS VOOR VRIJHEID WO R K S H O P S O P SCH O O L
doelgroep
alle klassen VMBO, HAVO en VWO
vakken	CKV, ICT, Maatschappijleer, Burgerschapsvorming, tevens
vakoverschrijdend en tijdens projectweken in te zetten
duur
1 x 1 uur voorbereidende les / 1 x 3 uur animatieworkshop
leermiddelen
online HOLY animatieprogramma en lesmateriaal voor
docenten en leerlingen
benodigd op school
één computer met internetaansluiting per twee leerlingen
begeleiding workshops twee animatoren of kunstenaars met leservaring
thema
vrijheid en vrijheidsbeleving
betaling	vanaf 1 325,– koopt u een workshop bij HOLY, betalen kan
met de Cultuurkaart en onderbouw VMBO Amsterdam betaalt
met de Cultuurvoucher

OVER HOLY

Stichting
HOLY Animatie
Wibautstraat 150 – 6.08
1091 GR Amsterdam

Sinds 2002 organiseert Stichting HOLY tal van bijzondere educatieve projecten voor
jongeren van 12 – 18 jaar op het snijvlak van meningsvorming, ICT en creativiteit.
Daartoe ontwikkelde HOLY innovatieve leermiddelen zoals thematisch online lesmateriaal en de HOLY Animator, een slimme animatietool. Bekende themaprojecten
van HOLY zijn Clips voor Vrijheid, Clips voor Duurzaamheid, Clips for Grow en Food
from the Hood. Tijdens deze projecten zijn meer dan 17.000 animatieclips gemaakt
door meer dan 32.000 jongeren. In 2010 is HOLY genomineerd voor de IPON Award
in de categorie ‘Beste Innovatief Product’ voor het Voortgezet Onderwijs.
WORDT PARTNER VAN H O LY!

Sinds 2011 biedt HOLY scholen voordelig de mogelijkheid om structureel gebruik
te maken van alles wat HOLY te bieden heeft – inclusief een eigen scholensite met
onbeperkte opslag van clips, een docententraining en vrij gebruik van het online
lesmateriaal en de HOLY animatietool. Kijk voor meer informatie over het Partnership op de website of download de folder.
Meer weten over Clips voor Vrijheid en de mogelijkheden voor uw school of
organisatie? Mail of bel ons: info@holy.nl / 020-716 37 70 of kijk op: www.holy.nl
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www.foodfromthehood.nl
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www.clipsvoorduurzaamheid.nl

clips voor

vrijheid

www.clipsvoorvrijheid.nl
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www.clipsforgrow.nl

