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Ithaka Filmfestival wint internationale mediawijsheid award
Op 24 oktober 2018 ontvingen The Video Bakery en Ithaka Internationale
Schakelklassen de tweede prijs bij de GAPMIL Awards voor het project ‘Ithaka Film
Festival’. De awards worden elk jaar uitgereikt aan innovatieve en excellente projecten
op het gebied van mediawijsheid. De uitreiking is onderdeel van Global Media and
Information Literacy Week, een evenement van UNESCO om mediageletterdheid
overal in de wereld onder de aandacht te brengen. De conferentie vond dit jaar plaats
in Kaunas, Litouwen. Nog niet eerder won een Nederlands project een GAPMIL award.
Het Ithaka Film Festival is een mediaproject waarin jongeren die nieuw in Nederland zijn zelf
films maken, van script tot montage. De films worden uiteindelijk vertoond op het grote
scherm. Het project werd uitgevoerd op de Ithaka Internationale Schakelklassen in Utrecht.
De jongeren ontwikkelen bij het maken van film belangrijke vaardigheden op het gebied van
taal, samenwerken, creativiteit en mediawijsheid. Hiermee wordt hun participatie en inclusie
in de Nederlandse maatschappij bevordert. De jury van aan UNESCO gelieerde GAPMIL
netwerk spreekt van een voorbeeldproject voor de rest van de internationale gemeenschap,
waarbij ook de inbedding in het onderwijs en de co-creatieve manier van ontwikkelen werd
genoemd.
De prijs werd ontvangen door Hemmo Bruinenberg van The Video Bakery, één van de
initiatiefnemers van het project: “Ik ben ontzettend trots op iedereen die dit project mede
mogelijk heeft gemaakt, de jongeren, de docenten
van de Internationale Schakelklassen Utrecht, de
workshopdocenten. Het is een grote eer om deze
internationale erkenning te krijgen. Mediawijsheid
en het maken van films kan voor deze jonge
nieuwkomers enorm veel betekenen en op deze
manier komt het meer op de kaart.”
Het Ithaka Film Festival heeft in 2017 en 2018
succesvolle pilots gehad in Utrecht met de financiële steun van het KF Hein Fonds, Prins
Bernard Cultuurfonds, Janivo Stichting, Gemeente Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds en
Fentener van Vlissingenfonds.
In het nieuwe schooljaar zal het project op Internationale Schakelklassen in heel Nederland
plaatsvinden. Het Ithaka Film Festival wordt dan georganiseerd door The Video Bakery,
Stichting De frisse blik en Ithaka Internationale Schakelklassen Utrecht en wordt
ondersteund met bijdragen van Fonds 21, Kansfonds, Stichting Kinderpostzegels en het VSB
Fonds.
Meer informatie over de GAPMIL Awards (Engels): https://en.unesco.org/news/gapmil-givesglobal-media-and-information-literacy-awards-2018
Meer informatie over het project: www.thevideobakery.nl/ithaka-filmfestival
Voor vragen, beeldmateriaal en meer informatie kunt u contact opnemen met: Hemmo
Bruinenberg – The Video Bakery – www.thevideobakery.nl - info@thevideobakery.nl - 06 23
5005 23

