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FeestdagenFeestdagen

In een sneeuwvlok ligt het magische land van de Who's, een volkje dat
houdt van Kerstmis en feest vieren. Maar bovenop de berg leeft de
'Grinch', een oude knorrepot die de kerstdagen haat. Op kerstavond
besluit hij naar het dorp te gaan, vermomd als de Kerstman, en de
cadeautjes en kerstversieringen te stelen. De kleine Cindy Lou Who
kan niet begrijpen dat iemand zo stout kan zijn en probeert contact
te zoeken met de 'Grinch'. 104 minuten

How the Grinch Stole Christmas (AL)

Shaun het schaap:
kerstavonturen (AL)
In deze 30 minuten durende special speelt Shaun het schaap de
hoofdrol in zijn eigen winterverhaal. Shauns enthousiasme voor de
feestdagen verandert al snel in verbijstering wanneer een boerderij-
inval er per ongeluk voor zorgt dat Timmy vermist raakt.  30 minuten 

Een jongen genaamd Nikolas begint aan een buitengewoon avontuur
in het besneeuwde noorden. Zijn vader is daar op zoek naar het
legendarische dorp van de elven, Elfhelm. Met een eigenzinnig
rendier genaamd Blitzen en een trouwe muis als huisdier, ondervindt
Nikolas al snel zijn lot en bewijst hij dat niets onmogelijk is. 106
minuten

A Boy Called Christmas (9+)

De onhandige en verwende jongeman Jesper is van rijke komaf. Zijn
familie bezit een postbedrijf. Hij is egoïstisch en toont geen ambitie.
Om Jesper een schop onder de kont te geven stuurt zijn vader hem
naar een afgelegen dorp in het Noorden om daar postbode te
worden. Het enige probleem? Niemand schrijft er brieven. Aan zijn
eenzame en werkloze bestaan tussen de norse bewoners komt een
einde wanneer hij bevriend raakt met een bijzondere (Kerst)man, een
speelgoedmaker genaamd Klaus.. 96 minuten

Klaus (6+)

https://www.netflix.com/nl/title/81193166
https://www.netflix.com/nl/title/60000901
https://www.disneyplus.com/nl-nl/movies/before-the-flood/3oY6tZ6FqpMf
https://www.netflix.com/nl/title/80216393
https://www.netflix.com/nl/title/80183187
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Film bekijken (Vimeo)

Korte animatiefilm over een schattig, warme chocomel drinkend hert
dat elke dag staat te popelen om voor zijn huis op te ruimen en
sneeuw weg te scheppen. Er is echter elke nacht een verdachte
aardbeving die dag na dag rotzooi veroorzaakt en het leven van ons
hert ondraaglijk maakt. Tussen twee kopjes warme chocomel door
onthult de verbazingwekkende waarheid die het leven van het hert
voor altijd verandert... 6 minuten

Hey deer! 

De sneeuwman
Het magische verhaal over een jongen en zijn sneeuwman die om
middernacht tot leven komt. De twee beleven vervolgens een nacht
vol avonturen. De Sneeuwman van Raymond Briggs is een klassieke
winterfilm met mooie, zachte tekeningen, gebaseerd op Briggs’
gelijknamige bestseller. De prachtige muziek zal iedere ouder
herkennen en ieder kind opnieuw inpakken. Niet voor niks een
klassieker. 25 minuten

Playlist met alle advertenties bekijken (Youtube)

Met meer dan 225 miljoen views hebben de kerstadvertenties van de
Erste Group, een in Wenen gevestigde bankgroep, tot een van 's
werelds meest succesvolle merken gemaakt als het gaat om
soortgelijke feestdagenacties. Dit jaar gaat het in op een uitdaging
waar we allemaal voor staan, de energiecrisis. De duidelijke
boodschap van de spot: Saamhorigheid zorgt ervoor dat niemand en
niets ons de kerstvreugde kan ontnemen! 2 minuten per video

Dé kerstadvertenties

Aflevering 'Kerstkaart' bekijken

Buurman en Buurman zijn geliefd bij jong en oud. Het is altijd weer
genieten van het gestuntel van de beide buurmannen, die zelf juist
vinden dat ze zo handig zijn. De winter kan superleuk zijn, maar bij de
buurmannen zorgt het juist voor problemen. De geliefde buurmannen
gaan weer op hun eigen manier aan de slag om van alles een succes
te maken. 8 minuten per aflevering

Buurman en Buurman

FeestdagenFeestdagen
Korte films voor alle leeftijden

Film bekijken (Youtube)

Aflevering 'Kerstboom' bekijken Aflevering
'Kersthuis'
bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=vGDTAB4Ubqo
https://vimeo.com/245450925
https://youtu.be/-BS9PJhMq6E
https://youtu.be/N_fsirCXDJc
https://youtu.be/O1C9zOQpKG4
https://youtu.be/pTv4A-uP5WU
https://youtu.be/qEJHAIk0RPc

