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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
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INLEIDING
..................................................................
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.

INLEIDING
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]

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

LAYLA M.
VRAGEN EN OPDRACHTEN
Layla M.
2016, 110 minuten
Regie: Mijke de Jong
Cast: Ilias Addab, Nora El Koussour

Voorfilm: Puberdagboek - Caroline van Keeken
2016, 5 minuten
Regie: Samantha Williams

Leerdoelen
• Bespreekbaar maken van religie/identiteit en
radicalisering
• Leren over filmpersonages - waar moet je aan
denken bij het schrijven van een personage?

Synopsis / samenvatting
De 18-jarige Layla (Nora El Koussour) is een jonge
vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze doet eindexamen
vwo en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders,
oma en broer woont ze in Amsterdam-West. Layla is
niet op haar mondje gevallen en durft voor haar mening
uit te komen. Ze stoort zich aan het negatieve beeld dat
er is over Marokkanen en het Islamitische geloof. Thuis
heeft ze discussies hierover en Layla zet zich steeds
meer af tegen de liberale opvattingen van haar ouders.
Tegen hun wil en tot schrik en ergernis van haar beste
vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep jonge
Moslims die strijden voor acceptatie en het uitoefenen
van hun geloof.
Binnen de groep maakt ze kennis met Abdel (Ilias
Addab) die haar begrijpt en haar verhalen over de ruzies
thuis aanhoort. Layla wordt verliefd en het kost Abdel
geen moeite haar over te halen hem te volgen. In het
geheim trouwen ze en Layla reist met hem naar het
Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer
zijn eigen weg volgt en een buurvrouw is haar enige
contact met de buitenwereld. Langzaamaan en tot haar
afgrijzen, realiseert Layla zich wat de echte reden is van
hun reis.

Vragen over synopsis
• Wat is discriminatie en racisme? Hoe zou je dit tegen
kunnen gaan?
• Wat versta jij onder de begrippen terrorisme en
radicalisering?
• Wat voor soort radicale groepen zijn er? (IS, FARC,
Neo-nazi’s) Welke radicale groepen spelen op de
moment de hoofdrol in de media?

LAYLA M.
VRAGEN EN OPDRACHTEN
Vragen naar aanleiding van de trailer
Trailer: Layla M.
• Welke rol spelen (social) media in discriminatie en
racisme volgens jou? Welke voorbeelden van (social)
media gebruik zie je in de trailer?
(het maken, bewerken en verspreiden van foto’s, het opnemen
van video’s)

• Wat betekent het voor jou om te leven in een
democratie? Wat is positief aan de democratie
(iedereen gelijk, vrijheid van meningsuiting, vrijheid
van geloofsbeleving, ruimte voor diversiteit). Wat
is er complex aan? Tot waar rijkt de vrijheid van
meningsuiting?

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.

Goed om van tevoren te weten:
De film roept veel positieve reacties op. Mensen vinden
de acteurs fantastisch en de film indrukwekkend en
heftig. Het levert ook discussies op. Niet iedereen is het
eens met het beeld dat wordt geschept van de islam en
gelovige moslims in de film. Sommigen zijn van mening
dat de film juist zou aanzetten tot radicalisering en wij/
zij denken. Al die meningen: het zal ongetwijfeld niet
anders zijn in de klas. Bereid je hierop voor door
bijvoorbeeld de Facebookpagina van de film te
bezoeken.

