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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
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Art direction
Slide 6: Uitleg over art direction
De aankleding van een film wordt art direction
genoemd. Art direction is dus de vormgeving van een
film die in iedere scène terugkomt: in de kleding van
de personages, de voorwerpen, de locaties (zowel
binnen als buiten) en het kleurgebruik. De art director
zorgt ervoor dat de kostuums en de spullen die in
beeld te zien zijn bij het verhaal passen. Details zijn
daarbij erg belangrijk! Een art director doet daarom
eerst uitgebreid onderzoek en verzamelt tekeningen
en foto’s over een bepaalde plek of periode. Ook is het
een belangrijk verschil of de film in de studio of buiten
wordt opgenomen. Bij opnamen in een studio kan de art
director de aankleding helemaal in eigen hand houden.
Er kunnen bijvoorbeeld hele straten worden nagebouwd
of de binnenkant van een huis. Als de film buiten wordt
opgenomen heet dat ‘filmen op locatie’ en moet de
geschikte plek, bijvoorbeeld een kasteel, eerst worden
gevonden.
Slide 7: Voorbeelden van art direction
Op slide 7 staan voorbeelden van films met een
bijzondere art direction. Kunnen de leerlingen nog
andere voorbeelden opnoemen, bijvoorbeeld films
die zich in een andere tijd of op een bijzondere plaats
afspelen?
Antwoordsuggesties: Minoes, Oorlogswinter, Code M.

MEESTERSPION
VRAGEN & OPDRACHTEN
2016, 80 minuten
Regie Pieter van Rijn Cast Beau Schneider,
Nienke de la Rive Box, Patrick Stoof
Geschikt voor Groep 5 t/m 8

Synopsis
De ouders van Tim beginnen een hotel aan de kust.
Hun droom komt uit, maar Tim is er een stuk minder
blij mee. Verhuizen, een nieuwe school, hopelijk nieuwe
vrienden: hij moet het allemaal nog maar zien. Dan
ontdekt hij in de kelder een bevroren man. Als die
bijkomt, blijkt het een spion te zijn die hier veertig jaar
geleden een spannend avontuur heeft beleefd. Samen
proberen ze te achterhalen wat er destijds allemaal is
gebeurd, terwijl er nieuwe mysteries bijkomen.
Ondertussen waakt de vuurtoren over het dorp.

Vragen & Antwoorden
Slide 8: Korte synopsis en vragen
Lees de de synopsis voor en laat de leerlingen de
volgende vragen beantwoorden.
Wat is een spion?
Antwoord: Een spion wordt ook wel een ‘geheim agent’
genoemd. Hij verzamelt in het geheim informatie voor
de overheid, een bedrijf of een persoon. Andere mensen
weten vaak niet dat diegene een spion is.
Ken je andere films met spionnen?
Antwoordsuggesties: Spion van Oranje, James Bond, Spy
Kids, Inspector Gadget.
Slide 9: Vragen over de trailer
Laat de leerlingen de trailer zien en de volgende vragen
beantwoorden.
Wat valt je op aan het uiterlijk van de personages?
Waarom zien ze er zo uit denk je?
Antwoordsuggesties:
•
Bo: heeft normale kleren aan. Hij heeft vaak een
muts op en een sjaal om. Bo is een ‘normaal’ kind en
ziet er daarom ook ‘normaal’ uit.
•
Simon: heeft nette kleren aan (een pak of een
combinatie van een coltrui met een leren jasje) en
zijn kleren lijken op kleren uit de jaren ’70. Ook zitten
Simons haren netjes in model. Simon is een spion en
die zien er vaak netjes uit.
•
Directeur Dekker: heeft net als Simon een pak aan.
Hij is de baas van de geheime dienst. Hij heeft een
bril en grijze haren, omdat hij veertig jaar ouder moet
lijken dan Simon.
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Welke locaties zijn te zien in de trailer?
Antwoorden:
•
De kust/zee/promenade
•
Dorpsstraten
•
Een school
•
Het huis van Tim
•
Een geheime kelder
•
Het kantoor van de geheime dienst
Is er op locatie gefilmd of in de studio?
Antwoord: Op locatie op het strand van Kijkduin en in een
studio (geheime kelder, kantoor van de geheime dienst)

Opdracht: Collage
Slide 10: Opdracht collage
De leerlingen gaan nu zelf aan de slag als art director
van een spionnenfilm.
•
Laat de leerlingen informatie opzoeken over
spionnen, bijvoorbeeld over andere spionnen in
films of over echte spionnen uit het verleden. De
informatie kan worden opgezocht op internet of in
de bibliotheek.
•
De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk
beeldmateriaal, zodat goed duidelijk wordt hoe een
spion en het kantoor van een geheime dienst er
volgens hen uit zouden moeten zien. Ze
drukken plaatjes van internet af of knippen foto’s
uit tijdschriften.
•
De afbeeldingen worden op een vel A3-papier
geplakt. De leerlingen mogen er ook tekeningen
bij maken.
•
De leerlingen hangen de collages op en
presenteren ze aan elkaar.
Voor meer informatie en opdrachten over het thema art
direction, zie het katern ‘Geluid, Muziek en Art Direction’
van Avonturen in het Donker.

