
Lesbrief – Kort Filmblok Echte Vrienden 



Nederlands Film Festival

• Wat is het Nederlands 
Film Festival (NFF)?

• Waar denk je aan bij het 
NFF?

• Ben je ooit al naar het 
NFF geweest? 



Nederlands Film Festival

• In 2017 de 37e editie

• Nederlandse films

• Korte en lange films

• Speelfilms, videoclips, 
documentaires, 
televisiedrama’s, games

• Interviews, workshops, 
lezingen

• Ontmoetingsplek voor 
filmmakers

• Gouden Kalveren



Soorten film

Documentaire

• Een documentaire laat de 
echte werkelijkheid zien

• Geen acteurs, geen 
verzonnen verhaal

• Maar: de maker van een 
documentaire maakt een 
keuze in wat hij wel en niet 
laat zien, net als bij een 
fictiefilm!



Documentaire voorbeelden

TONY

Ninnoc

Wit is ook een kleur



Soorten film

Fictie

• Een ander woord voor 
fictiefilm is ‘speelfilm’

• Het is een film over een 
verzonnen verhaal, het 
verhaal van de film is dus niet 
echt gebeurd

• De personages zijn acteurs of 
zijn geanimeerd

• Boekverfilmingen zijn een 
goed voorbeeld van 
fictiefilms



Fictie voorbeelden

Layla M.

Kappen!

Adios Amigos



Soorten film

Animatie

• In een animatiefilm zijn  
gemaakte figuren te zien

• De figuren zijn bijvoorbeeld 
getekend of zijn poppen 
van klei, wol, 
bouwsteentjes

• De figuren bewegen door 
heel veel beelden achter 
elkaar af te spelen

• In animatie kun je al je 
fantasieën tot leven 
brengen!



Animatie voorbeelden

The Red Turtle: getekende animatie

Edmond: animatie met stoffen poppen

(OTTO): computeranimatie



Synopsis / Samenvatting

Drie documentaires 
(ROCKNROLLERTJES, NAOMI'S 
GEHEIM en THUNDER) waarvoor 
geldt: kort maar krachtig, stuk voor 
stuk juweeltjes met als centraal thema 
‘vriendschap’.

• De films in dit blok zijn korte films. 
Wat denk je dat er bedoeld wordt 
met ‘korte films’? 

• Wat zijn verschillen tussen korte 
en lange films? 

• Waarom denk je dat filmmakers 
kiezen voor een korte film en niet 
een lange film? 



“Films zijn er in alle soorten en maten –
van een aangrijpende documentaire tot 
een avondvullend dramatische epos 
(speelfilm) of een korte tekenfilm 
(animatie). In de beginjaren van de film 
werd de nieuwe techniek gebruikt om de 
werkelijkheid te laten zien: de essentie 
van een documentaire. [Uit: Avonturen in 
het Donker]”

Bekijk hier de trailers van de films

Rocknrollertjes
Naomi’s geheim 
Thunder 

• Wat voor soort films zijn dit denk 
je? Waarom denk je dat?

• Welke soort film (fictie, 
documentaire, animatie) kijk jij het 
liefste? 

• De films gaan over echte vrienden. 
Heb jij ook een goede vriendschap? 
Wat maakt deze bijzonder? 

https://www.youtube.com/watch?v=6pxKlqtg3vs
https://vimeo.com/223250809
https://www.youtube.com/watch?v=TcRdmbWk7bY


Opdracht - filmplan schrijven

Stel je zou een film maken een 
vriendschap die jij zelf hebt. Zou je 
hier bestaande personen voor 
gebruiken, zoals in een documentaire? 
Of kies je juist voor animatiefiguren? 

Schrijf op 1 A4tje een pitch van je film 
en let hierbij op de volgende dingen:

• Wat wordt de titel van je film?

• Beschrijf de vriendschap. Met wie 
ben je bevriend en waarom?

• Gebruik je animatiefiguren of 
bestaande personen? Waarom?

• Waarom helpt je keuze voor 
animatie / bestaande personen bij 
het verhaal dat je wilt vertellen?

Extra:
Maak een filmposter van jouw film en 
presenteer je film aan de klas




