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NFF Educatie
Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet
filmeducatie als een belangrijke pijler en biedt daarom
elk jaar tal van schoolvoorstellingen, workshops en
evenementen voor het primair en voortgezet onderwijs,
voor leerlingen én docenten. Het NFF investeert al
jarenlang in educatie om mediawijsheid te bevorderen,
de toekomstige filmtalenten te inspireren en om te
investeren in het publiek van de toekomst.

..............................................................
Lesmateriaal

In samenwerking met EYE Filmmuseum ontwikkelt het
NFF lesmateriaal dat handvaten biedt bij het voor- en
nabespreken van het filmbezoek in de klas. De leerstof sluit aan bij kerndoelen 48, 49, 50, 51, 52 voor het
voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit een
docentenhandleiding en een Powerpoint. De PowerPoint
bevat informatie en vragen over het festival, filmsoorten en genres, een link naar de filmtrailer, vragen en
opdrachten over de film die de klas gaat bezoeken. De
docentenhandleiding geeft een toelichting op het lesmateriaal. Beschikt u niet over een digibord? Deze docentenhandleiding biedt een goede opzet voor een les over
film. Het lesmateriaal is bedoeld voor één lesuur en kan
binnen deze tijd worden behandeld.

...............................................................
Gedrag in de bioscoop
Het is heel leuk om naar de film te gaan, 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 concrete 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 (vriendelijk vragen te
stoppen, begeleider vragen om in te grijpen).

...............................................................
Meer verdieping?
Maak gebruik van MovieZone van EYE Filmmuseum.
Via www.moviezone.nl vind je lesmateriaal, educatieve
webseries over film en beeldtaal en artikelen om direct
in de klas mee aan de slag te gaan. Voor leerlingen met
interesse in film is MovieZone als community de place to
be. Ze komen naar de MovieZone Talent Day, doen mee
met de jury’s op de grote filmfestivals, schrijven of filmen
voor de site en serie óf sturen hun eigen film of scenario
in voor feedback van de pro’s. Alles over film.
MovieZone.nl

20 - 29 SEPT 2017
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Wat is het Nederlands Film Festival?
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 37
jaar. Op het festival kun je echt van alles zien, zoals
speelfilms, videoclips, documentaires, afleveringen
van televisieseries, interactive installaties 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.
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Personages en acteren
In de meeste (film)verhalen leren we een hoofdpersoon
kennen. Hij of zij maakt een bepaalde ontwikkeling
door, beleeft allerlei avonturen of wil een droom
verwezenlijken. Tegenover de hoofdpersoon staat vaak
een tegenstander, die de hoofdpersoon tegenwerkt.
Behalve deze 2 personages doen er meer of minder
belangrijke bijfiguren mee. Zij geven het verhaal kleur
en maken vaak iets duidelijk over de hoofdpersoon.
Acteurs gebruiken verschillende technieken om zich
een rol eigen te maken. De meesten leren niet alleen
de tekst uit hun hoofd maar verdiepen zich ook in de
achtergrond van het personage en de setting waarin
het verhaal zich afspeelt. Method acting gaat nog
een stap verder, met deze techniek leeft de acteur
zich zo volledig mogelijk in de emoties, gedachten en
gedragingen van het personage in. [Uit: Avonturen in
het Donker]
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Begrippenlijst
Acteren = rol spelen in een toneelstuk of een film
Acteur/actrice = speelt een bepaald personage in een
film
Personage = fictief persoon in een film, toneelstuk of
boek
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Adios Amigos
2016, 90 minuten
Regie: Albert Jan van Rees
Cast: Martijn Lakemeier, Yannick van de Velde, Bas
Hoeflaak, Margôt Ros

Voorfilm: Bullet Time
2017, 6 minuten
Regie: Frodo Kuipers

Leerdoel
• Leren over filmpersonages - waar moet je aan
denken bij het schrijven van een personage?
• Leren over (on)afhankelijkheid

..............................................................
Synopsis / samenvatting
Philip is volledig verlamd, Lars heeft een hersentumor
en Joost is blind. Waar maakt dit maagdelijke trio nou
kans om met een meisje in bed te duiken? Precies:
Salou! Het trio regelt via Marktplaats een norse
verzorgster en vertrekt stiekem in een gammel busje
richting het zuiden. Maar of daar al hun dromen
uitkomen?

..............................................................
Vragen over synopsis:
• Philip, Joost en Lars kunnen niet zomaar op vakantie.
Door hun beperkingen komt er heel wat bij kijken. Waar
zullen zij allemaal rekening mee moeten houden denk
je?
• Zij willen op vakantie naar Salou. Waar zou jouw
ideale vakantie naar toe gaan?
• De jongens gaan op vakantie met verpleegkundige
Lub. Zij doen dit zonder toestemming van hun ouders.
Wat had jij gedaan in hun situatie?

ADIOS AMIGOS
VRAGEN EN OPDRACHTEN
..............................................................
Vragen naar aanleiding van de trailer
Trailer: Adios Amigos
• De drie acteurs spelen drie jongens met een
lichamelijke beperking hebben. Hoe zouden de acteurs
zich hebben voorbereid op hun rol?
• Welke personages heb je nog meer gezien in de
trailer? Welke bijrollen heb je voorbij zien komen?
(o.a. familie van de hoofdpersonen, arts)

..............................................................
Opdracht - acteursdossier
“Acteurs spelen in een speelfilm een rol, ze kruipen in
de huid van een ander personage. Voor een acteur is het
dus noodzakelijk te weten wie hij speelt en hoe hij zich
moet gedragen. Deze informatie wordt vastgelegd in een
acteursdossier.” [Uit: Moviezone]
Maak naar aanleiding van een personage uit de film die
je net gezien hebt een acteursdossier. Beschrijf daarin
het volgende:
Uiterlijke kenmerken
• Leeftijd (bijv. puber, twintiger, bejaarde)
• 5 hoofdkenmerken van het gezicht en/of lichaam
• Kleding (wat past bij het personage?)
• Spraak (bijv. heeft het personage een accent?)
Achtergrond en karakter
• Familieachtergrond
• Werk/opleiding
• Gedrag/karakter in 5 steekwoorden

Extra:
• Verzin nu zelf een personage en maak hier een
acteursdossier van. Zorg ervoor dat de eigenschappen
samen een geloofwaardig personage vormen.

