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JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om film breed in je lessenpakket te 
integreren. We reiken je tools aan om je leerlingen de film 
op een actieve, creatieve en kritische manier te laten 
beleven. Naast deze lesmap hebben we nog meer in huis. 
Je vindt het overzicht achteraan in deze lesmap. 

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

afspeellijst �
Bij Patti Cake$ is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op YouTube met beelden van de making of en interview- 
fragmenten. Jammer genoeg zijn er bij deze lesmap geen 
filmfragmenten beschikbaar omdat ze auteursrechtelijk 
beschermd zijn.

Patti Cake$
Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt er 
tal van leuke en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking.
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Meer film?

JEF biedt meer dan film! 
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In de pers
‘Patti Cake$ verleidt de kijker meteen met zijn sympathieke 
hoofdpersonage. Niet alleen Patti’s zelfrelativering, ook 
haar onmiskenbare raptalent wekt sympathie. ... Debute-
rend regisseur Geremy Jasper mag zijn handjes kussen dat 
hij de onbekende actrice Danielle Macdonald tegenkwam.’ 
- Lieven Trio, de Morgen

‘Wat [de film] bijzonder maakt is de aandacht die besteed 
wordt aan de eigen lokale sfeer, aan de banale aspecten 
van het arbeidersleven in het noordoosten van Amerika, en 
aan mensen uit de onderbuik van zo’n gemeenschap.’ 
- Matt Zoller Seitz, Roger Ebert 

‘Zo lang er underdogs en onbegrepen kinderen bestaan 
die vechten om opgemerkt (en betaald) te worden, zullen 
er verhalen als deze bestaan, die de lijn tussen cliché en 
klassieker bewandelen met volharding, overtuiging en net 
genoeg cynisme om niet melig te worden.’ 
- a.O. Scott, The New York Times

Introfilm �
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
De 23-jarige Patricia Dombrowski, ook wel bekend als Patti 
Cake$ of Killa P, woont in een vervallen stadje in New 
Jersey. Ze droomt van een carrière als succesvolle rapper, 
maar ze is gewoontjes en wordt door de rappers op straat 
uitgelachen. Thuis zit ze vast tussen haar liefhebbende, 
invalide oma en haar verbitterde moeder. Daarom werkt 
ze keihard om extra geld te verdienen en grijpt ze elke 
kans aan om haar muziek aan de man te brengen. Met de 
hulp van haar beste vriend Jheri, de mysterieuze muzikant 
Basterd én haar oma, gaat ze de pestkoppen, onbetaalde 
rekeningen en onvervulde dromen te lijf!

Technische kaart
Een film van Geremy Jasper
USA, 2017, 109 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario   geremy Jasper
Productie  Michael gottwald, Noah Stahl, dan Janvey,  
   Rodrigo Teixeira, Daniela Taplin Lundberg,  
   Chris Columbus
Muziek   geremy Jasper, Jason Binnick
Montage  Brad Turner
Camera  Federico Cesca
Cast   danielle Macdonald, Bridget everett,  
   Siddharth dhananjay, Mamoudou athie,  
   Cathy Moriarty
Distributie  Cinéart België

Filmfiche 3d y

g

https://www.youtube.com/watch?v=6NykPrDwVQ8&index=1&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN


regisseur geremy Jasper 
neemt zijn leven als inspiratie 
Regisseur Geremy Jasper noemt zijn film een ‘dikke, vette  
liefdesbrief aan mijn thuisstaat, mijn familie, en de creatieve 
geest’. Veel van de gebeurtenissen zijn rechtstreeks geplukt uit  
de jeugd van de filmmaker, die met Patti Cake$ zijn eerste 
volwaardige langspeelfilm aflevert. Als 23-jarige woonde Geremy 
Jasper in de kelder van zijn ouders, met een vurige passie voor 
muziek en grote dromen, maar op een plek en in een situatie die 
hem uitzichtloos leken. In Patti Cake$ geeft hij een beeld van  
New Jersey zoals hij de Amerikaanse staat ervaren heeft: vol 
striptenten, eethuizen, snelwegen en fabrieken, maar ook vol 
taaie, vrouwen vol soul die geen blad voor de mond nemen en 
geen barst geven om wat je van hen denkt. 

Uiteindelijk zou Jasper het gevoel van hopeloosheid achter zich 
laten. Na een periode als leadzanger van de indierock band The 
Fever, regisseerde hij videoclips voor namen als Florence + The 
Machine en Selena Gomez. Met het lichtelijk autobiografische 
Patti Cake$ grijpt hij nu terug naar het New Jersey van zijn jeugd. 
Vier jaar lang goot de kersverse filmmaker al zijn energie in het 
project. Hij fungeerde niet alleen als regisseur maar ook als 
scenarist, tekstdichter en componist: een creatieve duizendpoot 
die zijn liefde voor muziek, rap, en voor de vrijpostige Jersey-
vrouwen geprojecteerd wou zien op het grote scherm.

 � Maak kennis met regisseur geremy Jasper en leer 
hoe zijn leven de basis vormde voor de film in dit 
interview.

rauw talent: hoofdactrice  
danielle Macdonald
Ster van de film is de voordien relatief onbekende actrice  
Danielle Macdonald. De rol van ‘boss bitch’ Patricia Dombrowski 
(aka Killa P aka Patti Cake$) mag haar dan op het lijf geschreven 
lijken, Macdonald had geen enkele muzikale ervaring voor ze de 
hoofdrol kreeg! ‘Blijkbaar had ik het minste kennis, en deed ik 
het meeste gerap,’ grapte ze daarover in een interview. Danielle 
onderging een twee jaar durende muzikale training om zich klaar 
te stomen voor haar rol van vuilgebekte blanke rapster uit Jersey. 
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https://www.youtube.com/watch?v=32bRfJqQcaw&index=2&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN
https://www.youtube.com/watch?v=32bRfJqQcaw&index=2&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN


Weetjes
Cathy Moriarty, die ‘nana’ speelt in de film, werd ooit genomineerd 
voor een Oscar voor haar rol in de klassieker Raging Bull met 
Robert de Niro.

Ook Bridget everett, die de moeder van Patti speelt, is al langer 
een bekend figuur in de creatieve cirkels van New York als  
cabaretière en comédienne. Grappig genoeg heeft ze, net als 
haar personage Barb, een zwakke plek voor karaoke. ‘Veel 
mensen vinden karaoke droevig, maar ik vind het geweldig,’ 
vertelde ze op The Tonight Show met Jimmy Fallon.

Regisseur Geremy Jasper schreef alle rapteksten in de film zelf. 
Vaak paste hij ze de dag voor de opnames of zelfs op het moment 
dat ze op set stonden nog aan, een hele uitdaging voor hoofdrol-
speelster danielle Macdonald die dan met de nieuwe lyrics aan de 
slag moest.

Jasper heeft zelf een hele tijd geworsteld met het artiestenleven 
voor hij het ‘maakte’. Toen zijn band uit elkaar ging doorworstelde 
hij door een emotioneel moeilijke tijd, en woonde hij zo’n zes 
maanden in een armoedig kraakpand.

De kleinste details uit het leven van Jasper werden gebruikt voor 
de film. Net als Patti had hij een oma met een gebroken heup 
die hij moest verzorgen en een beste vriend die bij een apotheek 
werkte.

de rol van dJ French Tips wordt gespeeld door de legendarische 
MC Lyte, die in de jaren ‘80 en ‘90 de weg vrijmaakte voor een 
hele generatie vrouwelijke rappers en die beschouwd wordt als 
één van de eerste feministes in het hiphopgenre.

 � Bekijk in de afspeellijst de twee aparte videoclips 
door de enige echte Patti Cake$!

En de raps waren niet het enige wat ze zich eigen moest maken: 
een compleet andere manier van wandelen, bewegen en praten 
was nodig. als australische moest danielle plots spreken met een 
typisch New Jersey accent, wat een heel specifieke klankkleur 
heeft. Sinds de release van de film regent het lof voor Danielles 
acteerprestatie en deuren beginnen links en rechts open te gaan 
voor haar.

 � Leer meer over hoe danielle de rol van Patti strikte in 
dit interview!  

 � en ontdek hoe haar transformatie verliep in dit  
gesprek met de volledige cast!
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https://www.youtube.com/watch?v=0T-g-RwmMgs&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN&
https://www.youtube.com/watch?v=EefbLI7v9ns&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN&
https://www.youtube.com/watch?v=2FBLBRV2Gc0&index=4&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN
https://www.youtube.com/watch?v=2FBLBRV2Gc0&index=4&list=PLdKaY1_rO61ZDAtpHX33c4PrligtAQFxN


TIP: Si-G is een film met een gelijkaardig thema. In deze korte 
documentaire maak je kennis met de 13-jarige Cansu, aka Si-g, 
die droomt van roem maar nooit gedacht had iets met haar raps 
te kunnen bereiken. Tot plots de Brusselse rapper Omar-G met 
haar een nummer wil maken …

Je vindt de film en een trailer hier op het kortfilmkanaal.

Durven dromen en zelf- 
expressie 

‘Rappen is haar geheime superkracht, 
en dat zien we wanneer haar fantasie-
leven op het scherm komt.’  
regisseur geremy Jasper

 � Herinner je je de scène waarin Patti haar idool  
ontmoet? Vraag de leerlingen de scène te  
omschrijven.

Vragen voor de leerlingen
 W Dagdroom jij wel eens over roem en bekendheid?  

 W Wat zou jij doen op het moment dat je een idool ontmoet? 
Je ambities voor jezelf houden om geen ‘brokken’ te 
maken, of jezelf en je dromen blootgeven zoals Patti dat 
deed? 

 W reageer op de volgende stelling: ‘Als ik Patti was, zou ik 
mijn tijd niet verdoen aan een “carrière” uitbouwen, en er al 
zeker geen geld tegenaan gooien. Stel dat het niets wordt. 
Ze zou beter inzetten op een wat “stabielere” toekomst.’
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Maak een collage van jouw eigen dromen en  
ambities. 

Laat je leerlingen foto’s, artikels en quotes  
verzamelen over een thema waar zij gepassioneerd 
over zijn. 

Maak van die knipsels een collage, thuis of in de 
klas. Je kan ook digitaal te werk gaan door hen een 
prikbord te laten maken met dromen en ambities op 
Pinterest.

Laat je leerlingen bespreken waarom zij gekozen 
hebben voor hun thema. Wat betekent het voor  
hen? Zien zij het als een hobby, of een volwaardige 
carrière? Durven ze er tijd en energie in steken, of 
zijn ze bang dat dat op niets zou uitdraaien? Welke 
rol -denken ze- zal die passie innemen in hun  
toekomst? Wat zeggen de mensen rondom hen 
hierover? 

Gebruik de gratis FlipaClip app om je eigen dromen 
te tekenen, te animeren, en in vervulling te zien 
gaan!

Familie
Met een zieke oma, een alcoholverslaafde moeder en bergen 
aan rekeningen die zich opstapelen, moet Patti vechten om zich 
staande te houden.

 � Laat de leerlingen de scène omschrijven waarbij 
Patti‘s moeder de bar binnen wandelt en een  
karaoke-optreden geeft.
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https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=en


Vragen aan de leerlingen
 W Hoe is de situatie tussen Patti en haar moeder? Kan je die 

omschrijven in een paar kernwoorden? 

 W Waar is de vader van Patti? 
 
Hij liet Patti en haar moeder achter. 

 W reageer op de volgende stelling: ‘Families als die van 
Patti zoeken het vaak zelf. Ze moeten maar stoppen met 
drinken, een job zoeken en goede keuzes leren maken  
in hun leven.’ (Neem voor je deze stelling aanpakt eerst  
het puntje ‘Debat in de klas’ uit de verzameling van  
werkvormen bij de hand. Het reikt verschillende manieren 
aan om leerlingen op een respectvolle manier met elkaar  
in dialoog te laten gaan.) 

 W Denk je dat het moeilijker is voor iemand in Patti’s situatie 
om haar dromen waar te maken? 

 W Komen bepaalde aspecten van Patti’s leven je bekend 
voor? Welke?

Patti steekt een heleboel persoonlijke en  
confronterende lyrics in haar rap voor de showcase.  
Bespreek deze met de klas.

‘The bigger the girl, the deeper the pain, the anger, 
the passion’

‘My life needs a remix’

‘You can run from where you’re from but not from 
who you are’

‘I rap through my sadness, from tragic to magic’
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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Identiteit 
Gooi een bal

Gebruik een bal en gooi die naar één leerling en 
spreek een woord uit de film uit (naam van een  
personage, een thema, een locatie) waarbij de  
leerling spontaan zegt wat die bij dit woord denkt.  

Die leerling gooit de bal vervolgens terug naar 
de leerkracht die ‘m naar een volgende gooit met 
hetzelfde woord of een nieuw woord. Of als de 
leerlingen inventief zijn, laat je ze zelf een filmwoord 
uitspreken en de bal naar een volgende leerling 
gooien.

Je kan de opdracht ook uitbreiden om naar hun 
eigen gevoel van identiteit te polsen. Spreek  
bijvoorbeeld de namen van personages uit en laat  
ze een karaktertrek noemen waarvan ze denken  
dat ze die gemeen hebben met het personage, of  
net omgekeerd (waarin verschillen ze van het  
personage).

Vind meer van dit soort opdrachten in het document 
‘verzameling van werkvormen’. 

de personages in Patti Cake$ vormen samen een bonte  
verzameling van misfits. Volgens regisseur Geremy Jasper zijn  
ze net als muziek: elk is uniek, en elk vertegenwoordigt een ander 
genre. Patti en haar beste vriend Jheri zijn (vanzelfsprekend) rap 
en hiphop, Basterd houdt van industriële muziek en ziet er erg 
punk uit. Er is zelfs een politieagent die zweert bij de blues.
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Vragen voor de leerlingen

 W Met welke van de personages in de film identificeer jij je het 
meest? Met welke helemaal niet? Waarom? 

 W Als je een eigenschap van Patti moet kiezen die je  
bewondert, welke is dat dan?

Met haar postuur en haar onwaarschijnlijke keuze voor een 
carrière als rapster is Patti aka Killa P. meer dan eens het doelwit 
van pesterijen. ‘Dumbo’, ‘pig’, ‘bitch’, ‘blimp’ (luchtballon), ‘white 
Precious’, ‘Jabba the Hutt’, ‘fugly’ - ze hoort het allemaal. ‘Stick 
to the drinks, white girl,’ is de boodschap die haar idool haar 
meegeeft.

 � Koppel volgende vragen aan de rapbattle uit de film 
en bekijk daarna een gelijkaardige clip uit 8 Mile.

Vragen voor de leerlingen

 W Wat vond je van de manier waarop Patti met de beledig- 
ingen omspringt? Zou jij hetzelfde hebben gedaan, of het 
anders aanpakken? 

 W Zag je overeenkomsten in hoe Patti en Rabbit worden 
behandeld door andere rappers? Welke zijn de  
gelijkenissen? Welke zijn de verschillen? 
 
Rabbit (gespeeld door Eminem) wordt overweldigd door 
opmerkingen als ‘white ass’, ‘go back to the trailer park’, 
etc. Patti wordt ‘White Precious’ genoemd (een verwijzing 
naar de film Precious, met hoofdzakelijk zwarte acteurs).  
Ze worden m.a.w. allebei verweten dat ze blank zijn en  
niets te zoeken hebben in de wereld van rap en hiphop. 
Patti wordt daarnaast nog geviseerd voor haar gewicht en 
haar vrouwelijkheid. Ze krijgt dagelijks af te rekenen met  
scheldwoorden als ‘bitch’ en ‘Dumbo’, niet enkel tijdens  
een battle.
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Klankband 
Wist je dat…

er op filmsets normaal gesproken geen muziek wordt afgespeeld? 
Omdat de muziek niet altijd vastligt bij het opnameproces en 
omdat de dialogen en geluidseffecten nog hoorbaar moeten zijn 
tijdens een scène, zet men de muziek meestal pas later op de 
klankband. Een andere reden voor deze werkwijze is de montage. 
Omdat er geknipt en geplakt wordt tussen verschillende shots, 
kan men tijdens de opnames geen muziek spelen: die zou je de 
hele tijd horen verspringen op de achtergrond.

Dat betekent dus dat bij een film als Patti Cake$, die boordevol 
muziek zit, de acteurs en actrices staan te shaken en bewegen op 
muziek die er niet is!

Herinner je je de laatste scène waarin PBNJ optreedt in de 
talenten-showcase? Sta erbij stil dat het publiek dat wild gaat bij 
het zien van Patti en haar rapcollectief dat doet zonder muziek. 
Ze zijn allemaal aan het dansen, roepen en klappen in een stille 
ruimte.

Film een feestscène zonder muziek
Maak een opname van verschillende leerlingen die 
op stilte staan te dansen en zich uitleven. 
Zet de gefilmde beelden in de app iMovie.
 
Afspeellijst: Laat je door Gwen op het JEF makers- 
kanaal uitleggen hoe je muziek toevoegt.

Probeer nu verschillende liedjes en genres uit. Hoe 
verandert dat de sfeer van het geheel?

Gebruik als inspiratie dit achter-de-schermen filmpje van Belgica, 
waarin regisseur Felix van Groeningen de gewenste sfeer 
beschrijft zodat de acteurs en actrices weten hoe ze zich moeten 
inleven zonder muziek.

Of dit fragment (1:24 tot 1:54) uit The Social Network, waarin Justin 
Timberlakes personage over de luide clubmuziek heen roept maar 
tijdens de opnames in werkelijkheid zit hij te schreeuwen met 
enkel wat geroezemoes rond zich.
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Muziek die speelt met je  
gevoel
Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen op die noodzakelijke stilte. 
Soms wil de regisseur een extra realiteitseffect bereiken, en laat 
hij daarom toch muziek spelen op de set. Andere keren laat hij 
of zij muziek toe, omdat hij wil dat de acteurs de situatie intenser 
gaan beleven. Of hij wil ze de mogelijkheid en de vrijheid geven 
om te acteren met de muziek op de achtergrond.

Een beroemde uitzondering van een film waarbij zangstemmen 
live werden opgenomen is Les Misérables. 

 � Bekijk hier hoe de filmcrew daarin slaagde en hoe 
belangrijk stilte op de set daarbij was.

Muziek werkt in op je emoties en de eersten die zich daar bewust 
van zijn, zijn wel regisseurs en componisten. Laat filmmaker 
Geremy Jasper nu net de twee zijn! In Patti Cake$ wordt duchtig 
gebruik gemaakt van muziek (soundtrack) en geluidseffecten 
(sounddesign) om de sfeer en de gemoedstoestand van de  
personages extra in de verf te zetten. 

Film een actiescène met als achtergrond  
verschillende stijlen muziek: klassiek, rap, hiphop, 
techno, … Hoe beïnvloedt het genre de manier  
waarop je speelt? Gaat je personage zich anders 
gedragen, een ander gevoel uitdrukken?
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de kracht van de close-up
Om in te spelen op de emoties van het publiek maakten Geremy 
Jasper en het team achter Patti Cake$ ook gretig gebruik van 
close-ups. Beeldgrootte is een krachtig middel om een verhaal te 
vertellen zonder woorden!

 � Laat de leerlingen scènes opsommen waarbij  
opvallend in close-up werd gefilmd.

 � Een regisseur die het liefst zo min mogelijk gebruik 
maakt van close-ups is david Fincher. Bekijk hier 
waarom die net daardoor winnen aan kracht. 

Vertel een verhaal in niet meer dan drie shots,  
zonder woorden. Voorbeeld: een hoofdpersonage dat 
verliefd wordt op iemand nadat die persoon hem/haar 
een compliment heeft gegeven. 
 
Gebruik 3 long shots 
Gebruik 3 medium shots 
Gebruik 3 close-ups

Hoe anders is telkens het gevoel in de drie situaties?
De woordeloze situatie nodigt uit om creatief te werk 
te gaan met lichaamstaal: het hoofdpersonage dat 
bijt of zijn of haar lip bijvoorbeeld, of opeens verlegen 
aan zijn of haar kleding begint te prutsen.
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord 
van Patti Cake$. Je vindt er tal van film stills en foto‘s van 
de acteurs. 
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en VOETen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
Er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. Meer info

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. Meer info
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De FilmClub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 Als begeleider van De FilmClub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en  
kritische manier met de hele klas. Op jouw school of in het  
naburige cultuurcentrum. Meer info

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. Meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge  
samenspraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan  
de specifieke noden en wensen van de deelnemers. Meer info

Installaties 
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze 
installaties hier.
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een  
ongewone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor 
meer informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps. 
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. Meer info

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
antwerpen, Brugge, Kortrijk en gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in antwerpen of Brugge. Meer info
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