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Beste leerlingen leerjaar 3,  

Donderdag 17 maart gaan we met z’n allen naar het EYE filmmuseum om de film Shadow Game te zien! 
Jullie worden om 11.30 uur voor de ingang van het EYE filmmuseum verwacht. Dat is het opvallende witte 
gebouw vlakbij de pont (Adres: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam). De dag start gewoon met de lessen 
volgens het rooster, na afloop van de film word je ook weer op school verwacht. Kijk nog wel even van 
tevoren goed op Zermelo bij welke docent jij je moet melden, want je gaat gezamenlijk met je klas naar 
binnen. Denk eraan dat je mobiel op stil hebt staan en dat er niet gegeten en gedronken mag worden 
binnen in de zaal.   

Shadow Game gaat over, het helaas verdrietige nu wel heel actuele onderwerp, oorlog en vluchtelingen. Er 
vluchten tijdens deze documentaire meerdere tienerjongens en bescherming proberen te vinden in 
Europa. Velen van hen noemen het ‘the game’: de reis langs de Balkanroute naar West-Europa. Voor de 
tienerjongens in Shadow Game is het een manier om gemotiveerd te blijven. Er zijn verschillende games: 
de treingame, de containergame, de loopgame. En wanneer ‘the game’ faalt, wordt er weer een nieuwe 
poging gedaan. Er is niet echt een andere optie. 

Voorafgaand aan de film zullen we nog 1 of 2 lessen aan dit onderwerp met de mentorgroep op school 
behandelen. Na afloop van de film zullen we dit onderwerp ook nog behandelen in de les.  

We hebben in ieder geval weer zin om samen met elkaar op pad te gaan!  

Heb je vragen, stel ze gerust aan jouw mentoren.  

Met vriendelijke groet namens alle mentoren en teamleider van leerjaar 3, 

Yoekie Luijckx 

 
 


