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NFF Educatie

Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands
Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival
organiseert het NFF een aantrekkelijk en divers
educatief programma voor het basis- en voortgezet
onderwijs: de Kidsbios en het Jongerenprogramma. Het
NFF investeert met NFF School al jarenlang in educatie
om mediawijsheid te bevorderen, de toekomstige
filmtalenten te inspireren en om te investeren in het
publiek van de toekomst. Met succes, want jaarlijks
bezoeken bijna zesduizend leerlingen van binnen en
buiten Utrecht het educatieprogramma. Het NFF werkt
samen met EYE Filmmuseum, schatbewaarder van het
nationaal filmarchief, gids in de wereld van film en al
meer dan veertig jaar ervaringsdeskundige op het
gebied van filmeducatie. EYE biedt landelijk
lesmateriaal voor alle onderwijsniveaus. Bekijk het
onderwijsaanbod van EYE op eyefilm.nl/educatie.

Lesmateriaal

In samenwerking met EYE ontwikkelt het NFF
lesmateriaal dat handvaten geeft bij het voor- en
nabespreken van het filmbezoek in de klas. De leerstof
sluit aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 voor het
basisonderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit een
docentenhandleiding en een PowerPoint-presentatie
die getoond kan worden op een digibord. De PowerPoint
bevat links waarop u kunt klikken om een trailer te zien.
Deze docentenhandleiding geeft toelichting op het
lesmateriaal. Het lesmateriaal is bedoeld voor één
lesuur en kan binnen deze tijd worden behandeld. Het is
beschikbaar via filmfestival.nl/educatie. Beschikt u niet
over een digibord? De docentenhandleiding biedt ook
een goede start voor een les en u kunt eventueel ook de
PowerPoint printen als PDF.

Gedrag in de bioscoop

Naar de film gaan is heel leuk, vooral als de bezoekers
zich aan een paar simpele regels houden. Laat de
leerlingen bedenken welk gedrag ze storend vinden
tijdens de film. Maak naar aanleiding van de
onderwerpen die ze aandragen enkele afspraken,
zoals: geen telefoons, geen voeten op de stoelen en niet
hardop praten tijdens de voorstelling. Bespreek samen
welke stappen gezet moeten worden als leerlingen zich
niet aan de afspraken houden.

Meer verdieping?

Speciaal voor het basisonderwijs is er Avonturen in het
Donker; dé lesmethode film van EYE Filmmuseum. Met
een doorlopende leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het
primair onderwijs ontdekken leerlingen spelenderwijs
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film.
Deze lesmap zit vol met opdrachten rondom filmeducatie
en begrijpend kijken en is te gebruiken bij iedere film
die u met de klas kijkt. De map is gratis te bestellen op:
avontureninhetdonker.nl.
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Nederlands Film Festival
Slide 2: Wat is het Nederlands Film Festival (NFF)?
Slide 3: Antwoorden
Het NFF is een festival voor Nederlandse films. Dit
zijn films die in Nederland zijn gemaakt of die door
Nederlandse filmmakers zijn gemaakt. Het NFF
stimuleert de Nederlandse filmcultuur door prijzen
uit te reiken en het publiek kennis te laten maken met
de Nederlandse filmcultuur. Het NFF bestaat al 36
jaar. Op het festival kun je echt van alles zien, zoals
speelfilms, videoclips, documentaires, afleveringen
van televisieseries en games. Er worden zowel korte
films (korter dan 70 minuten) als lange films (langer
dan 70 minuten) vertoond. Maar het NFF is meer dan
alleen filmvertoningen. Er worden ook workshops en
lezingen gegeven door filmmakers en er zijn interviews
met hen. Het NFF is bovendien dé ontmoetingsplek
voor Nederlandse en buitenlandse filmmakers. Het
hoogtepunt van het festival is het Gouden Kalveren
Gala. Hier worden de Gouden Kalveren, de belangrijkste
Nederlandse filmprijzen, uitgereikt aan onder andere
de beste Nederlandse film en de beste Nederlandse
acteurs.

Film in de bioscoop
Slide 4: Als je aan een bioscoop denkt, waar denk je
dan aan?
Slide 5: Antwoorden
Vraag de leerlingen of ze weleens in een bioscoop zijn
geweest en waar ze aan moeten denken bij het bekijken
van een film in een bioscoop.
Antwoordsuggesties:
•
Groot wit doek
•
Donkere zaal
•
Lange rijen met (rode) stoelen
•
Hard geluid / geluid dat van alle kanten komt
•
Samen met anderen een film kijken

NFF
en
Film

Soorten film
Films zijn er in alle soorten en maten. Hier wordt een
onderscheid gemaakt tussen fictie, documentaire en
animatie.
Slide 6: Uitleg over documentaire (voorbeelden op
slide 7)
Documentaire
De allereerste films die ooit zijn gemaakt werden
gebruikt om de werkelijkheid te registreren. Dat is ook
de essentie van een documentaire. In een documentaire
zijn de personages echt bestaande mensen (het zijn dus
geen acteurs) en wordt het leven getoond zoals het in
de werkelijkheid is. Zolang als de documentaire bestaat,
is er echter al discussie of dat wel mogelijk is. De
maker van een documentaire maakt namelijk een keuze
in wat hij wel en niet laat zien aan het publiek, net zoals
de maker van een fictiefilm doet.
Slide 8: Uitleg over fictie (voorbeelden op slide 9)
Fictie/speelfilm
Al vrij snel nadat de eerste films ontstonden werd
ontdekt dat films niet alleen het echte leven kunnen
laten zien, maar ook heel goed verzonnen verhalen
kunnen vertellen. Zo ontstond de fictiefilm, ook wel
‘speelfilm’ genoemd. De speelfilm biedt een fictieve
versie van de werkelijkheid, een werkelijkheid die
dus niet echt is gebeurd. De personages in de film
kunnen door acteurs worden gespeeld of geanimeerd
zijn. Boekverfilmingen zijn een goed voorbeeld van
fictiefilms.
Slide 10: Uitleg over animatie (voorbeelden op slide
11)
Animatie
In een animatiefilm zijn figuren te zien die getekend
of gemaakt zijn voor de film. De figuren in animatie
kunnen op heel veel manieren gemaakt worden. Ze
kunnen bijvoorbeeld getekend zijn met de hand of op
de computer. Maar de animatiefiguren kunnen ook
poppen van klei, wol of zelfs Legosteentjes zijn. Van de
figuren worden heel veel beelden gemaakt waarop ze
steeds een klein beetje anders bewegen. Wanneer deze
beelden achter elkaar worden afgespeeld, lijkt het alsof
de figuren echt bewegen. Het leuke aan animatiefilms is
dat alles mogelijk is: dieren kunnen bijvoorbeeld praten
en mensen kunnen van gedaante verwisselen.

KORT BLOK 1
VRAGEN & OPDRACHTEN
Geschikt voor Groep 5 & 6

Them & I

2015, 4 minuten
Regie Lina Kilkawi, Jolijn Schuurmans
Komische stop motion-animatie waarin pop Victor net
een film heeft afgerond. Zijn laatste scène eindigde
gelukzalig. Maar dan besluiten zijn animatoren aan een
nieuwe productie te beginnen. Lijdzaam moet Victor
setwisselingen en verkleedpartijen ondergaan voordat
hij zelfstandig besluit dat het genoeg geweest is.

Hoofd vol dromen

2015, 19 minuten
Regie Marinka de Jongh
De tienjarige Anne Fee woont met haar ouders en
broertje in een huis waar ook acht mannen met een
verstandelijke beperking leven. Heerlijk vindt ze dat: er
is altijd wel iemand met wie ze kan praten of
spelen. Met de twintigers Bob en Olivier begint ze
zelfs een band. Bij het schrijven van een nummer over
hun toekomstdromen bespreken ze elkaars grootste
verlangens. Zo ontdekken ze dat ze minder van elkaar
verschillen dan ze denken.

Pien de bijenkoningin

2015, 16 minuten
Regie Ellen Vloet
Toen de nuchtere Pien hoorde dat de helft van de bijen
ter wereld dood is, schrok ze wel even. Ze besloot er
iets aan te doen. Met haar vriend Bouwe waakt ze nu
over de bijenvolken in de achtertuin, zoals de doktoren
waken over haar gezondheid - een tijd geleden kreeg
ze botkanker. Via een krachtig beeldrijm springt dit
ingetogen verhaal heen en weer van het tienjarige
meisje dat geniet van het leven en haar bijen naar haar
behandeling in het ziekenhuis. Ze droomt ervan met de
bijen naar de nectarrijke koolzaadvelden te gaan. Zal
het haar lukken?

Sammy Paramaribo

2015, 8 minuten
Regie Barbara Bredero Cast Noëmi Burgzorg,
Jacklyn Piqué
Avontuurlijke en kleurrijke serie over de zevenjarige
Sammy uit Almere die op vakantie gaat naar haar
geliefde tante Sjaan in Suriname. Het meisje maakt
vriendjes met de kinderen in de Vergeet-me-niet-straat.

Dede: Mehmet met de gele laarzen

2015, 25 minuten
Regie Tamara Miranda Cast Ysa Dekker,
Nyncke Beekhuyzen, Loes Schnepper
Op zolder vindt de elfjarige Merel een foto van haar
oma met een knappe, langharige man: Mehmet. Haar
moeder wil niks van hem weten, maar oma verklapt het
grote geheim: deze besnorde Turk is Merels biologische
opa. Het laat haar niet meer los. Met een Turkse jongen
uit de straat gaat ze naar hem op zoek. Ze ontmoeten
bijzondere personen en raken in avontuurlijke situaties
verzeild. Ook ontdekt Merel dat ware familie dichterbij
is dan ze denkt.
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Vragen & Antwoorden
Slide 12: Vragen over de trailers
Laat de leerlingen de trailers zien van Them & I, Hoofd
vol dromen en Pien de bijenkoningin. Laat ze
onderstaande vragen beantwoorden.
Wat voor soort films denk je dat dit zijn en waarom?
Antwoorden:
•
Them & I: animatie. Dat is te zien aan het gebruik van
poppen.
•
Hoofd vol dromen: documentaire. Het gaat over echt
bestaande mensen die wonen op een echt bestaande
boerderij. Er wordt tegen de camera gesproken. De
hoofdpersonen zijn zichzelf en spelen geen rol.
•
Pien de bijenkoningin: documentaire. Het gaat over
echt bestaande mensen. Het is ook duidelijk dat de
hoofdpersoon geen rol speelt maar zichzelf is.
Welke soort film (fictie, documentaire, animatie) vind jij
het leukst? Waarom?
Slide 13: Vragen over het thema van de films
In dit blok hebben alle hoofdpersonen uit de films een
missie. Laat de leerlingen nogmaals de trailers zien van
Hoofd vol dromen en Pien de bijenkoningin en laat ze
de volgende vragen beantwoorden.
Wie zijn de hoofdpersonen? Wat is hun missie?
Antwoorden:
•
Hoofd vol dromen: Anne Fee is de hoofdpersoon.
Samen met twee gehandicapten die in haar huis
wonen wil ze een lied schrijven voor het buurtfeest.
•
Pien de bijenkoningin: Pien is de hoofdpersoon. Haar
missies zijn het overwinnen van haar ziekte en het
zorgen voor haar bijen.
Heb jij ook wel eens een missie gehad of een doel dat je
wilde bereiken? Hoe zorgde je ervoor dat je dat doel ook
echt bereikte?

Opdracht: Filmplan
Slide 14: Opdracht filmplan schrijven
Laat de leerlingen de synopsis van Hoofd vol dromen
en Pien de bijenkoningin nog een keer lezen. Laat ze in
tweetallen één van deze films kiezen en bedenken hoe
ze deze kunnen omzetten naar een animatiefilm. Dit
beschrijven ze op maximaal een half A4. Hierbij moeten
ze letten op de volgende dingen:
•
Wat wordt de titel van de film?
•
Nemen ze als hoofdpersoon de meisjes, of kiezen
ze iemand anders die ze in de trailers hebben
gezien?
•
Voor welke animatiestijl zouden ze kiezen en waarom? (bijvoorbeeld getekende animatie,
geschilderde animatie, poppen van klei/wol, etc.)
•
Wat voor locaties zouden ze maken? Zouden ze
dezelfde locaties namaken of andere locaties
bedenken?
Voor meer informatie en opdrachten over het thema
filmsoorten, zie het katern ‘Filmsoorten en –Genres’ van
Avonturen in het Donker.

