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Zicht op

Winter 2015-'16
Het is alweer een tijdje geleden
dat we iets van ons lieten horen.
We hopen dat hierbij goed te maken.
Alle goeds voor 2016!
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UITVERKOOP

Out there is the true world, and in here is the dream (Avatar)

Alle ZieZo-DVD's zijn in
de aanbieding.
Neem voor pakketkortingen
contact op met
info@zie-zo.nl

Heroes, Victims & Villains
Wat ooit begon als het ZieZo FilmFestival met het motto’ de kracht van
beperking’ is uitgegroeid tot een ambitieus programma met de titel
Heroes, Victims & Villains.
Die titel verwijst naar de stereotiepe rollen die mensen met een beperking
vaak toebedeeld krijgen: ze zijn òf de held, òf slachtoffer òf schurk.
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Doel van dit programma is de beeldvorming van mensen met een beperking in de
media ter discussie te stellen en te corrigeren. Op deze manier willen de
initaitiefnemers de integratie & participatie van mensen met een beperking
versterken.
De ontwikkeling van het plan is mede mogelijk gemaakt door supporters en
donateurs. Die we daarvoor allemaal hartelijk danken!
Klik hier voor de volledige lijst sponsors & supporters
Een comité van aanbeveling is in oprichting. In de vorige Zicht Op ZieZo
hebben we al een aantal namen bekendgemaakt. We zijn verheugd drie Belgische
prominenten toe te kunnen voegen: journaliste Goedele Devroy en de
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prominenten toe te kunnen voegen: journaliste Goedele Devroy en de
filmmakers Black: Adil El Arbi en Bilall Fallah.
Klik hier voor het volledige comité
Een groot netwerk aan geïnteresseerden in Nederland én Vlaanderen steunt nu
het plan van Heroes, Victims & Villains.
Dat plan heeft zich, in samenspraak met vele gesprekspartners, deskundigen en
belangstellenden uit de sociaalculturele sector, ontwikkeld van een eenmalig
festival naar een serie samenhangende activiteiten, die tot in 2017 doorgaan.
De fondswerving is in volle gang.
Het
Het programma
programma kent
kent drie
drie fasen:
fasen:
2015 was het jaar van de ontwikkeling, in 2016 is ‘de verdieping’ en in
2017 zal er een estafette zijn van publieke activiteiten in de vier steden
Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Gent. We willen zo de impact vergroten en
de betrokkenheid van lokale organisaties versterken. In elke stad zullen de
activiteiten een lokale ‘kleur’ krijgen en een herkenbare gemeenschappelijke
focus . Daarnaast zullen we de landelijke media bewerken om aan dit
maatschappelijk dringende onderwerp aandacht te besteden. Ons streven is om
per stad een beroemdheid uit de filmwereld uit te nodigen, die uit eigen
ervaring zijn/haar visie kan geven op dit thema.
De ‘verdieping’ is dit najaar al begonnen. We hebben via opleidingen de
generatie van de toekomst betrokken bij het thema en werken met hen aan de
bewustwording van de invloed en de kracht van beelden, verbeelding en
beeldvorming. In Rotterdam en Gent zijn studiegroepen gestart om films en
reclamespotjes te analyseren. De studenten en hun begeleiders zijn
enthousiast aan het werk gegaan.
Zij hebben eigen onderzoek gedaan en de filmpjes bekeken met mensen die
dezelfde beperking hebben als die in de filmpjes voorkomen. Dat heeft
verrassende resultaten opgeleverd. Deze resultaten zullen te zijner tijd ook
op de website van Heroes Victims & Villains bekend worden gemaakt.
Die website, die zeer recent werd gelanceerd is:
www.heroesvictimsvillains.com
Het programma is ook op facebook te vinden:
www.facebook.com/heroesvictimsvillains/?fref=ts

Ik neem je mee in Marokko
In maart 2015 is de film Ik neem je mee op het Handifilm filmfestival in
Rabat gelanceerd in Marokko.
Uit Nederland waren de makers van de film Naima Azough & Ange Wieberdink,
Salima Boumaaza, de moeder van Manar en kinderarts Nordin Dahhan erbij. Ook
de in Marokko wonende moeder van Selwa, Soumia Amrani, was erbij.
De reacties waren hartverwarmend.

Onder: Ange Wieberdink, Salima Boumaaza, Ambasadeur Strikker, Naïma Azough (vlnr)
Boven: Ange Wieberdink, Salima Boumaaza, Naïma Azough, Soumia Amrani, Nordin Dahhan samen
met de presentatoren van het Handifilm Festival op het podium (vlnr)

De Nederlandse ambassadeur in Marokko, Ron Strikker, was bij de
presentatie aanwezig en sprak in zijn inleiding over een mooi en belangrijk
Nederlands-Marokkaans product. Hij zei onder andere:
“Ik neem je mee kan gezien worden als een brug, een uitgestrekte arm,
over de moeilijkheden en onze verschillen heen. Deze documentaire laat
geen enkele twijfel over wat deze kinderen en hun families verbindt,
krachtiger is dan hun eventuele verschillen, wat hun oorsprong en hun
omstandigheden ook mogen zijn."
De beroemde Marokkaanse actrice Saadia Ladib’s zei over Ik neem je mee:
“Het is een heel menselijke film. Een film die je diep raakt en die je
niet onverschillig laat. Ik heb gehuild.”
Naar verwachting zal de uitzending van de film door de Marokkaanse
televisiezender 2M later dit jaar plaatsvinden.

Tot slot
In de film Ik
Ik neem
neem je
je mee
mee zien we Imad tijdens
een consult bij de dokter, nadat zijn been
geamputeerd was. Door zijn handicap kon hij niet
naar school. Inmiddels heeft Imad een prothese en
gaat naar school.

Uitverkoop DVD’s
Per 1 april verhuist Stichting ZieZo van de
Nieuwezijds Voorburgwal.
In verband daarmee bieden we alle ZieZo-DVD’s aan
voor de uitverkoopprijs van €5,=, inclusief porto.
Klik hier voor het productoverzicht.

Als je een aantal DVD’s tegelijk wilt bestellen,
neem dan via deze link contact op om een
pakketkorting te overleggen.

SET VAN DRIE
Ayse/Hüseyin, Toch Naar Buiten en Ik Neem Je Mee
zijn ook als set te bestellen voor de prijs van
€12,50 inclusief porto. Deze drie films gaan in op
de situatie van mensen met een beperking in

de situatie van mensen met een beperking in
Nederland met een meer dan Nederlandse achtergrond.
Ze geven inzicht hoe hun situatie verbeterd zou
kunnen worden en welke rol de zorg daarin zou
kunnen spelen.
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