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Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp 
“Voor ons is vrijheid iets normaals geworden, maar bijna  

70 jaar geleden gaven vele duizenden militairen van de  
andere kant van de wereld er hun leven voor.”

Meer informatie en inspiratie over het educatieprogramma 
D-day Normandy 1944 en mogelijkheden voor lunch en  
busvervoer: www.omniversum.nl/onderwijs. 
Voor reserveringen voor de film en de extra’s: 
bel 070 - 416 82 00 (tijdens kantooruren)/ mail naar 
scholen@omniversum.nl.

PARTNERS
Museon Den Haag 
Veteraneninstituut
Bunkermuseum Scheveningen

PAUL CONSTANT, REDACTEUR EN POLITIEK VERSLAGGEVER 
VAN WEEKBLAD THE STRANGER (SEATTLE, U.S.A).:  
“AS AN EDUCATIONAL FILM, D-DAY NORMANDY  
1944 DOES THE JOB.”

Eerst zelf de film zien? Hiervoor stellen wij docentenvrij-
kaarten beschikbaar. Aanvragen via scholen@omniversum.nl. 

OMNIVERSUM
President Kennedylaan 5
2517 JK Den Haag
070 416 82 00
info@omniversum.nl
www.omniversum.nl

DE FILM D-DAY, NORMANDY 1944 WON DIVERSE 
PRIJZEN WAARONDER: ‘BEST FILM FOR LIFELONG 
LEARNING’ EN ‘BEST VISUAL EFFECTS’.



D-DAY, NORMANDY 1944
6 juni 1944: de grootste geallieerde operatie tijdens de 
Tweede Wereldoorlog begon in Normandië, Frankrijk.  
Deze regio werd in de periode van eind 1943 tot augustus 
1944 de belangrijkste plek in de wereld. Slechts weinig 
mensen weten precies alle details van deze operatie, ook 
wel bekend als ‘Operatie Overlord’. Op het grote scherm in 
Omniversum komt de invasie door diverse filmtechnieken als 
animatie en CGI tot leven. Ervaar hoe deze landing de wereld 
veranderde. Ontdek de geschiedenis, de militaire strategie, 
de wetenschap, technologie en de menselijke input. De film 
D-day Normandy 1944  is een eerbetoon aan hen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid.  Beleef met de klas het grote 
avontuur en maak gebruik van het complete educatieve 
programma met bijzondere extra’s.

EDUCATIEPROGRAMMA
Om deze spannende geschiedenisles compleet én voor u zo 
eenvoudig mogelijk te maken biedt Omniversum het D-Day 
educatieprogramma aan met daarin natuurlijk de film en 
een bijbehorend Nederlandstalig lespakket. Vanwege dit 
bijzondere jaar EXTRA in het pakket een rondleiding in 
het Bunkermuseum in Scheveningen een exclusieve gastles 
verzorgd door veteraan in Omniversum. Let op: beperkte 
beschikbaarheid.

KERNDOELEN
Het programma sluit o.a. aan bij het leergebied oriëntatie 
op jezelf en de wereld, kerndoel 52 (BO) en bij domein mens 
en maatschappij (VO), kerndoel 37 en 47 welke verwijst naar 
de individuen en samenleving (internationaal en Europees) 
in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 

IN 2015 VIERT NEDERLAND 70 JAAR BEVRIJDING.  
DAAROM DRAAIT VANAF 10 FEBRUARI 2015 TOT EN 
MET JUNI 2015 DE FILM D-DAY, NORMANDIË 1944 
EXCLUSIEF IN OMNIVERSUM DEN HAAG. 

 BEZOEK AAN HET BUNKERMUSEUM IN SCHEVENINGEN
Na de ochtend in omniversum gaan de leerlingen de film ervaren in het 
bunkermuseum in scheveningen. Het museum doet al ongeveer 20 jaar 
onderzoek naar duitse verdedigingswerken uit de tweede wereldoorlog. 
Graag leiden zij leerlingen rond door het museum vol objecten uit deze 
tijd. Breng de film nog meer tot verbeelding en mis de rondleiding niet!

MAAK UW KEUZE UIT DE VOLGENDE DRIE OPTIES: 

1 FILM (+ LESMATERIAAL + BUNKERMUSEUM) Dagelijks te boeken
- film D-day Nomandy 1944     1 uur
- rondleiding door het Bunkermuseum  GRATIS  1 uur 
- uitgebreid lesmateriaal    GRATIS   downloaden via de website

Kosten    BO: € 4,95  VO: € 5,95

2 FILM EN GASTLES (+ LESMATERIAAL + BUNKERMUSEUM)
- gastles door een veteraan   GRATIS   10.00 - 11.00 uur
- film D-day Nomandy 1944     11.00 - 12.00 uur
- rondleiding door het Bunkermuseum  GRATIS  13.00 - 14.00 uur 
- uitgebreid lesmateriaal    GRATIS   downloaden via de website

Kosten    BO: € 4,95  VO: € 5,95
Te boeken op de volgende data: 

3 FILM EN MUSEON Boeken vanaf april op woensdag en donderdag
- film D-day Normandy 1944     09.30 - 10.30 uur
-  bezoek tentoonstelling Atlantikwall in Museon.  10.45 - 11.45 uur  

praktijkles over de Atlantikwall: het gebied wat in de Tweede Wereldoorlog gebruikt 
werd als werkveld en 40 jaar later o.a. Museon en Omniversum op is gebouwd.

Kosten (gratis busvervoer voor Haagse scholen)  BO € 8,50   VO: € 8,50 

GASTLES VAN EEN VETERAAN AANGEBODEN DOOR VETERANENINSTITUUT 
De veteranen die de gastles verzorgen zijn tussen de 18 en 100 jaar en speciaal  
opgeleid om hun persoonlijk verhalen te delen met leerlingen. Tijdens de gastles gaat 
de veteraan met de leerlingen in gesprek over uiteenlopende vragen. Hoe is het om 
als militair uitgezonden lang van huis te zijn in een risicovol gebied? Wat doet een 
oorlogssituatie met een mens? Leerlingen zullen ademloos luisteren, enthousiast met 
elkaar in gesprek gaan en een waardevolle ervaring rijker Omniversum verlaten.  
De gastlessen worden verzorgd op bovenstaande data. Beschikbaarheid is beperkt  
dus reserveer en mis deze waardevolle gastles niet!

GRATIS

Vr 13 maart 
Ma  16 maart 
Di  24 maart 
Di 31 maart

Vr 10 april  
Vr 17 april
Di 21 april
Di 28 april

Vr 1 mei
Ma 11 mei
Ma 18 mei
Di  26 mei

Vr 5 juni
Vr 12 juni
Di 23 juni


