ALBATROSS, regie Chris Jordan

SPECIAL
In maart 2020 sloten we onze filmzalen in verband met
het coronavirus. Het gaf ons de gelegenheid tot een
evaluatie en vooruitblik na anderhalf jaar Cinema aan
het Water. In dit blad vindt u een overzicht van films en
inspirators rond de thema’s Verborgen Impact, Plastic Soep, Voedsel, Dijkversterking en Natuur. Op onze
websites kunt u meer informatie vinden bij de verschillende onderwerpen, in de vorm van links naar films of
verdiepende achtergrond programma’s.

VERBORGEN IMPACT
“Ze weten het misschien niet, maar consumenten kunnen samen
een duurzame wereld regelen.”
Babette Porcelijn, auteur van De Verborgen Impact
Porcelijn geeft met haar boek ‘De Verborgen Impact’ inzicht in onze
invloed op de planeet, waar de grootste verborgen problemen zitten en hoe u zelf dus het beste kunt verduurzamen. Maar de boektitel slaat daarmee ook op een opbeurende boodschap. Via gedrag
thuis en op het werk, door een politieke stem, en door koopgedrag
bepalen we namelijk zelf welke bedrijven machtig zijn.
Test uw verborgen impact op:
www.mijnverborgenimpact.nl

In 2018 namen we het initiatief voor het 3-jarig sideprogramma Cinema aan het Water. Met onze
filmzalen in Hoorn en Enkhuizen, beide gevestigd aan het water, voelden we de noodzaak om onze
filmdoeken in te zetten voor grote thema’s. Met het programma bieden we ook een podium aan filmmakers, kunstenaars en onderzoekers die zich bezighouden met klimaatverandering en de (plastic)
vervuiling van onze oceanen. We nodigen sprekers uit met praktische oplossingen voor deze en
andere duurzaamheidsvraagstukken.
Babette Porcelijn deed in 2018 de aftrap en bracht het thema VERBORGEN IMPACT aan de orde: de grote
negatieve invloed op het milieu door onze eindeloze drang tot aanschaf van spullen. De aanleiding van haar
boek ‘De Verborgen Impact’ was haar verbazing over het wereldwijde vervoer van spullen wat leidt tot duizelingwekkende hoeveelheden bewegingen van schepen en vliegtuigen.
Langdurig stonden we tijdens het project stil bij de hoeveelheid plastic in de wereldwateren. De impact van
dit plastic op de natuur, het blijvende karakter van de microplastics in de wereldzeeën. We maakten met
het onderwerp PLASTIC SOEP kennis met de drijfveren en het doorzettingsvermogen van het team van By
The Ocean we Unite, met Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, en dichterbij, met Mark van Loon van Pipelife
Enkhuizen.
Filmmakers Hidde Boersma en Karsten de Vreugd namen ons mee in hun film ‘Well Fed’ bij het stellen van
de vraag, wat is eigenlijk natuurlijk VOEDSEL? Voor de kust van Hoorn laat de Alliantie Markermeerdijken een
staaltje onvolprezen vakmanschap zien bij de DIJKVERSTERKING. Zij deden in onze zaal verslag.
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In dit speciale programmablad leest u ook het verslag van een samenwerking. We kijken terug op een inspirerende periode, een periode waarin we bovenal oog in oog stonden met de NATUUR. Via de camera van
filmmakers als Chris Jordan en Ruben Smit en door de ogen van de sprekers.
Op naar de volgende fase van het project. Tot ziens bij Cinema aan het Water.
Margret Wagenaar
Directeur Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen

“We lijken wel ‘zeeblind’. Hoe groter de containerschepen worden,
hoe minder wij over ze weten.”
Bernice Notenboom, klimaatjournalist en filmmaker
Negentig procent van alles wat we kopen, bereikt ons per schip.
Schepen brengen ons voedsel, kleding, meubels en de nieuwste
gadgets. De scheepvaart is één van de meest vervuilende, ongereguleerde en gesloten bedrijfstakken ter wereld. Zeventien van
de grootste schepen zijn vervuilender dan alle auto’s in de wereld
bij elkaar. ‘De film is een hartstochtelijk pleidooi voor een betere
bescherming van het Arctische gebied en voor de transitie van de
wereldhandelsvloot naar minder vervuilende brandstoffen’ (Trouw).
Regie: Bernice Notenboom – NL – 2016 – 60 min.
Houd onze websites in de gaten voor actuele vertoningen.
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NATUUR
DAVID ATTENBOROUGH:

A LIFE ON OUR PLANET

GRUTTO!

“Sir David Attenborough, inmiddels 93 jaar, is meesterverteller en the godfather van
de natuurfilms.”
Mei-Ling Djoa,
filmdistributeur

“De grutto is de ideale verhalenverteller
over hoe de natuur ervoor staat in ons
agrarische land en hoe onze nationale
natuur verbonden is met die van elders
in de wereld.”
Ruben Smit, filmmaker

A LIFE ON OUR PLANET is een
krachtig relaas van David Attenborough over de impact
van de mens op de natuur
en een hoopvolle boodschap
voor toekomstige generaties.
Op zijn 93ste heeft David Attenborough alle continenten
David Attenborough
op aarde bezocht, de ruigste
plekken van onze planeet verkend en alles wat leeft in de natuur, in al zijn diversiteit en wonderbaarlijkheid vastgelegd. Nu staat hij voor het eerst stil bij de beslissende momenten in zijn leven als
bioloog, en bij de verwoestende veranderingen die hij heeft gezien. Eerlijk, onthullend en urgent.
Regie: David Attenborough – VK – 2020 – 90 min.
Vanaf september te zien bij Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen.

Terwijl Nederland nog even binnen blijft,
gaan de koeien naar buiten en leggen de
grutto’s hun eieren op het boerenland. De
grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste
natuurdocumentaire van Ruben Smit (bekend van WAD en DE NIEUWE WILDERNIS). Smit en zijn crew volgen de grutto
op zijn reis van Senegal via Portugal naar
Nederland en Estland. En overal moeten
de vogels vechten om te overleven.
Regie: Ruben Smit – NL – verwacht in
2021
In 2021 te zien bij Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen.

WAD, OVERLEVEN OP DE GRENS VAN WATER EN LAND
“De natuurfilm WAD vervoert ons naar onbereikbare
oorden van het wrede én van het betoverende leven
van Moeder Natuur.”
Henk Tameling, auteur van Over ‘t Wad
WAD is de eerste Nederlandse film over het Waddengebied. Ruben Smit en zijn team registreren dit
unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk
jaargetijde. Vanuit een holistische benadering; alles
heeft met alles te maken. Tijdens de Hoornse Filmdagen in 2018 vertoonden wij deze unieke natuurfilm. Smit ging na afloop in gesprek met het publiek
over het belang van dit fantastische natuurgebied,
maar ook over de bedreigingen naar aanleiding van
de klimaatverandering. De film is nu als vierluik te
bekijken, met veel nog onvertoonde beelden. Het zet
ons als kijker oog in oog met de magische schoonheid, wreedheid en oneindigheid van het Wad.
Regie: Ruben Smit – NL – 2018 – 93 min.
Bekijk HET WAD, DE SERIE op NPO Start.

DE SCHOOLTUIN

DE WILDE STAD
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt. ”
Johan Cruijff en openingscitaat van de film
In samenwerking met MAK Blokweer ontvingen
wij al ruim 200 leerlingen van 6 basisscholen. Met
de film DE WILDE STAD op het grote doek verrasten we hen met de grote biodiversiteit in de stad
en het belang en de schoonheid van natuur in de
stad. Na afloop werd dit thema in diverse workshops uitgewerkt: de kinderen werden onderdeel
van een voedselweb, gingen op hun knieën op
zoek naar zo veel mogelijke verschillende plantjes
en insecten op het Oostereiland, ontdekten aan de
watertafel het belang van groen in de stad voor
het waterbeheer en leerden dat mensen veel kunnen leren van de slimme trucjes en eigenschappen van dieren en planten.
Regie: Mark Verkerk – NL – 2018 – 85 min.
Kom ook met uw klas naar het programma
rondom DE WILDE STAD. Stuur hiervoor een
bericht naar educatie@cinemaoostereiland.nl.

“Verwondering over de lokale natuur en weten hoe je
eten groeit, er gaat een wereld voor de kinderen open.’’
Jeffrey de Graaff,
filmdistributeur
De makers van de WILDE
STAD hebben inmiddels een
nieuwe film: DE SCHOOLTUIN, een jaar rond met je
handen in de grond. Een
film gedraaid door de ogen
van een groep kinderen die
een jaar aan de slag gaan
met het verbouwen van hun
eigen groenten en bloemen. Schooltuinen staan voor aanstekelijk plezier, zelf doen, beleven en
ontdekken. De kijker volgt de ‘cycle of life’, de seizoenen, met verhalen over de grond, het zaaien,
groeien, oogsten, bereiden en opeten.
Regie: Mark Verkerk – NL – 2020 – 60 min.
Vanaf oktober te zien bij Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen.

VOEDSEL

D

WELL FED

THE BIGGEST LITTLE FARM
“Veilig, gezond en duurzaam voedsel willen we allemaal.
Maar hoe kunnen we dit realiseren voor de snel groeiende wereldbevolking?”
Hidde Boersma, filmmaker
De documentaire WELL FED is een zoektocht naar de
voor-en nadelen van genetische modificatie. Er is, met
name in Europa, een sterke weerstand tegen het genetisch modificeren van landbouwgewassen. Waar komt
die weerstand toch vandaan? En vooral: welke impact
heeft de weerstand in het Westen, op mensen in armere
landen, voor wie de aanwezigheid van voldoende voedsel niet zo’n zekerheid is als hier? In het programma van
Cinema aan het Water gaan Peter van der Toorn (werknemer van Syngenta, plantveredelaar en duurzaamheid)
en filmmakers Hidde Boersma en Karsten de Vreugd met
het publiek in gesprek over de vraag of het moreel wel
verdedigbaar is om tegen genetische modificatie te zijn.
Regie: Karsten de Vreugd – NL – 2017
Houd onze websites in de gaten voor actuele vertoningen.
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“Wat wij op de boerderij zagen,
is de enorme veerkracht en
zelfhelende potentie van de natuur. Dat is enorm hoopvol en
het is echt.”
John Chester, filmmaker
THE BIGGEST LITTLE FARM
toont een eerlijk, hoopvol en
bijzonder aandoenlijk beeld
van de zoektocht naar harmonie tussen mens en natuur,
die adembenemend gefilmd
is en bol staat van de kleurige
karakters, zij het harig, wollig,
kakelend, knorrend, vliegend
of kruipend. Een absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit
van de natuur en aan de cyclus van het leven.
Regie: John Chester – VS – 2018 – 92 min.
Bekijk deze film op picl.nl. Via PICL blijft u als filmliefhebber bij en ondersteunt u bovendien
onze Cinema’s.
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PLASTIC SOEP
BY THE OCEAN WE UNITE
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“Zo blij met deze gemotiveerde jonge mensen.”
“We moeten samen bewuster worden van dit probleem. Ik begin bij
mezelf, maar ga wat ik vanavond zag en hoorde, doorvertellen aan
mijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden.“
Bezoekers kick off Cinema aan het Water tijdens de
Hoornse Filmdagen 2018
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By the Ocean We Unite is een organisatie van zeilers en marien biologen. Met behulp van onderzoek tijdens zeilexpedities vergroten zij
de bewustwording rond oceaanvervuiling door zwerfafval en plastic.
Samen met hen ontwikkelde we een bijeenkomst voor volwassen en
een educatieproject voor ruim 1000 leerlingen in de regio West-Friesland. Naast het probleem wordt hierbij ook veel aandacht besteed aan
de mogelijke oplossingen en hoe u zelf uw plastic afval kunt verminderen. Een groep internationale leerlingen is mee geweest op ‘expeditie’ op het Markermeer, waarbij de relatie en wisselwerking tussen
mens en water centraal stond. Door de schoonheid en de kracht van
het water te ervaren op een klassiek zeilschip, proberen we ambassadeurs te werven voor het behoud van onze wereldzeeën.
Wilt u mee op zeilexpeditie? Kijk dan op
www.bytheoceanweunite.org
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FROM SOURCE TO SEA
“Daar waar statiegeld op de flesjes staat, komt 90 procent weer terug. Het is bewezen dat statiegeld een middel
is dat goed werkt. Dan komen die flesjes niet in het milieu
en niet in zee terecht.”
Frans Timmermans, eurocommissaris

Merijn Tinga

In februari 2019 was beeldend kunstenaar Merijn Tinga,
alias de Plastic Soup Surfer, bij ons te gast. Met spectaculaire acties vraagt hij aandacht voor de problemen die
veroorzaakt worden door plastic zwerfafval. Zo peddelt hij
in zijn documentaire FROM SOURCE TO SEA de Rijn af
op een board van petflesjes en diende hij een petitiemotie in om statiegeld op kleine plastic flesjes in te voeren.
Waar de politiek in voornemens blijft hangen, komt Merijn
in actie en laat op sportieve en inspirerende wijze zien
welke acties nodig zijn voor een beter klimaat. Een inspiratiebron voor jongeren, en daarom ook een van onze
gasten in het educatie programma.
Regie: Eelke Dekker – NL – 2018 – 50 min.
Bekijk de documentaire FROM SOURCE TO SEA op
YouTube.

Merijn Tinga en Frans Timmermans

ALBATROSS
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“Through the eyes of beauty. Across an ocean of grief.
And beyond.”
Chris Jordan, filmmaker

Chris Jordan

Poëtisch en liefdevolle documentaire over de rauwe
werkelijkheid van plasticsoep. Op de Midway-eilanden, gelegen in de noordelijke Grote Oceaan, filmt
fotograaf, filmmaker en milieuactivist Chris Jordan
met zijn crew het tragische lot van honderdduizenden
Laysan-albatrossen die zich daar jaarlijks nestelen en
jongen ter wereld brengen. Doordat ze plastic voor
voedsel aanzien komen steeds meer albatrossen op
een zeer trieste manier aan hun einde. Zo knipt Jordan
met draaiende camera de maag open van een volwassen albatros die net is doodgegaan. Hij haalt meer dan
een handvol plastic snippers uit de buik van de vogel.
Grote brokken met scherpe randen, in alle maten en
soorten. Een tragisch maar nodig pleidooi voor bewustwording.
Regie: Chris Jordan – VS – 2018 – 97 min.
Bekijk de film gratis op www.albatrossthefilm.com
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DIJKVERSTERKING
DE ZILTE TEELT VAN HOORN
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“De Markermeerdijk is niet stabiel genoeg om ruim
1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het
water.”
Alliantie Markermeerdijken
De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam. Vanaf de Galgenbocht is er prachtig zicht over de werkzaamheden.
De mogelijke gevolgen van een stijgende zeespiegel in
Hoorn zijn te zien in de animatiefilm DE ZILTE TEELT
VAN HOORN. Dit filmpje was onderdeel van de reizende
tentoonstelling Koele Wateren, destijds te zien in het
West-Fries museum én op het grote doek tijdens een
speciale middag rond het thema leven onder zeeniveau bij Cinema aan het Water. In deze film wordt een
nieuwe plattegrond van Nederland gepresenteerd door
landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster, die een heel
ander scenario schetst voor ons land dan louter dijkversterking.
Bekijk DE ZILTE TEELT VAN HOORN en de plannen
voor de Markermeerdijk via onze websites.
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PROJECTLEIDER CINEMA AAN HET WATER: JOSIEN STRINGER

EDUCATIE

Cinema aan het Water zet een combinatie in van beeld en betekenisvol onderwijs met als doel vooral
jonge mensen en kinderen bewust te maken van hun impact op de wereld. Werkt u in het onderwijs
en bent u geïnteresseerd in één van onze programma’s of thema’s? Wilt u een project rondom duurzaamheid organiseren op school? Wij hebben ervaring in zowel basis- als voortgezet onderwijs en
denken graag mee over de invulling van een programma.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie: educatie@cinemaoostereiland.nl

Foto: Benno Ellerbroek

In het voorjaar van 2018 vroeg Margret Wagenaar mij om mee te denken over Cinema aan het Water. Wonend op een historisch zeilschip, dichtbij
de natuur en de elementen, zijn mijn respect én zorgen voor de natuur de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Met mijn onderwijskundige
achtergrond en mijn ambitie om mensen bewust te maken van het belang, de rol, de kwetsbaarheid en de veerkracht van natuur en mens, ging ik
graag met haar in zee.
Met Cinema aan het Water gebruiken we film als middel om te duiden, om afstand te nemen en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. In
de zoektocht naar de juiste programmering hebben we kennis mogen maken met inspirerende filmmakers, wetenschappers, overtuigers en voorlopers. De grootste uitdaging blijkt telkens weer om, ondanks de zwaarte van sommige onderwerpen, een positieve boodschap over te brengen en een
handelingsperspectief te bieden. Dit uitgangspunt is voor mij ook leidend bij de educatieve programma’s die ik ontwikkel voor Cinema aan het Water.
Heeft u zelf ideeën voor prangende onderwerpen of kent u filmmakers, inspirators, projecten of duurzaamheidsstrijders die een podium
verdienen? Neemt u dan gerust contact met ons op: info@cinemaoostereiland.nl

PUUR HOORN

GEMEENTE ENKHUIZEN
Gemeente Enkhuizen heeft Cinema aan het Water
gevraagd om 3 avonden te organiseren rondom hun
duurzaamheidsthema’s: klimaatadaptatie, circulaire
economie en energietransitie. De avonden waren
bedoeld om kennis te maken met inspirerende voorlopers in Enkhuizen op het gebied van duurzaamheid
en te ontdekken hoe beslissingen van een individu
ook van invloed kunnen zijn op een duurzamere
toekomst. Cinema aan het Water gaf in 2020 een
podium aan Syngenta, Pipelife en de Enkhuizer
Zeevaartschool. Drie keer een uitverkochte zaal met
enthousiaste, betrokken en trotse Enkhuizers, een
geslaagd drieluik met wellicht een vervolg in 2021!

Sinds januari 2020 is Cinema aan het Water partner van Puur Hoorn. Als partner organiseert Cinema
Oostereiland een PUUR HOORN filmreeks. Met inspirerende films over de schoonheid, veerkracht
en het belang van de natuur, over duurzame initiatieven en bewegingen waar we zelf een bijdrage
aan kunnen leveren. Voor slechts 2 euro per kaartje. Zo wil gemeente Hoorn alle inwoners de kans
bieden zich te laten inspireren om zelf een steentje bij te dragen aan een schonere wereld.
Houd onze websites in de gaten voor actuele vertoningen.

Schooldag van de duurzaamheid i.s.m. PUUR HOORN en MAK BLOKWEER

Mark van Loon, Pipelife

CINEMA AAN HET WATER
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CINEMA OOSTEREILAND
Het Oostereiland in Hoorn is een
kunstmatig eiland dat in de haven is
aangelegd rond 1668. Tussen 1886
en 1932 heeft het gebouwencomplex
dienstgedaan als rijkswerkinrichting.
De gevangenen sorteerden krenten.
Tot op heden wordt gesproken over
De Krententuin als men over de panden op het Oostereiland spreekt. Na
een ingrijpende renovatie werd het
voormalige gevangeniscomplex in
2011 opgeleverd. Cinema Oostereiland telt 3 filmzalen.

CINEMA ENKHUIZEN
De Drommedaris in Enkhuizen is
gebouwd in 1540 als stadspoort,
een onderdeel van de stadsmuur die
Enkhuizen toen omringde. De Drom,
zoals de toren in de volksmond heet,
was ook een verdedigingstoren die
waakte over de havens van de stad
en uitzicht had op de toenmalige
Zuiderzee. Na een uitgebreide restauratie is de Drommedaris als cultureel centrum heropend in 2015. De
filmvoorstellingen vinden plaats op de
bovenste etage.

Cinema Oostereiland
Krententuin 25
1621 DG Hoorn
0229 – 23 22 96
www.cinemaoostereiland.nl
info@cinemaoostereiland.nl

Cinema Enkhuizen
Paktuinen 1
1601 GE Enkhuizen
www.cinemaenkhuizen.nl
info@cinemaenkhuizen.nl
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