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Doelgroep

Pinterest �

2e graad secundair onderwijs

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.

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 interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt
met weetjes, vragen en methodieken.

Afspeellijst �
Bij Your name is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar
op YouTube met beelden van de making of en interviews.
Je kan deze fragmenten inzetten als rode draad van de
filmbespreking.
Wil je in de klas rond de filmfragmenten werken? Koop dan
zeker de DVD of Blu-ray van Your Name. De tijdscodes
worden in de lesmap steeds aangeduid.

n

p

y

2

Filmfiche
Synopsis
Technische kaart
In de pers
Introfilm

3
3
3
3

Filmproductie
Regisseur Makoto Shinkai
Anime
Wist je dat...
OP		

4
5
5
6

Inhoudelijk
Gender en identiteit
Stad vs platteland
De invloed van rampen op cultuur

7
8
10

Filmtechnisch
Landschappen
Onderwereld
Camerastandpunten

11
12
13

Pinterest
Bibliografie
Meer film?
JEF biedt meer dan film!

n

p

Filmfiche
Synopsis

y

3

In de pers

Het leven van twee jonge studenten verandert voor altijd op
de dag dat het sterren regent. Mitsuha en Taki kennen
elkaar niet, toch worden ze op een ochtend wakker in
elkaars lichaam. Deze bizarre gebeurtenis herhaalt zich
vervolgens op de meest onverwachte momenten. De twee
leren er mee leven en zien kans met elkaar in contact te
komen. Dit gebeurt door middel van briefjes, berichten en
een bijzonder teken op hun lichaam. Wanneer een komeet
aan de hemel verschijnt, willen ze elkaar koste wat het kost
ontmoeten. Maar er is iets dat nog sterker is dan de tijd
en de ruimte die hen scheiden, en precies dát houdt hen
tegen. Is het lot sterk genoeg om hen bij elkaar te brengen
of zijn er krachten die hen dit voor altijd zullen verhinderen?

‘Een prachtige buitenlichamelijke ervaring.’
- The Guardian
‘Het body swap-fenomeen en het tijdreizen worden mooi
aangegeven door het motief van open- en dichtschuivende
deuren. Opvallend is ook de ongedwongen toon waarop
lichamelijkheid en hormonale kriebels worden aangekaart.’
- Filmmagie
‘Makoto Shinkai’s films gaan over diepgewortelde
verlangens en hartverscheurende liefdes. Vaak ook mooi
surreëel, dromerig, poëtisch of gewoon fantasievol, maar
uiteindelijk altijd geaard in het moderne Japan.’
- De Morgen

Technische kaart
Een film van Makoto Shinkai
Japan, 2016, 106 minuten, Nederlands ondertiteld
Scenario		
Productie		
Muziek 		
Montage		
Animatie regie
Met de stemmen van
			
			
			
			
Distributie		

Makoto Shinkai
Minami Ichikawa, Noritaka Kawaguchi,
Keiji Ota
RADWIMPS
Makoto Shinkai
Masashi Ando
Ryûnosuke Kamiki (Taki),
Mone Kamishiraishi (Mitsuha),
Ryô Narita (Katsuhiko), Aoi Yûki
(Sayaka), Nobunaga Shimazaki
(Tsukasa)
Periscoop Film
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Regisseur Makoto Shinkai
De Japanse regisseur Makoto Shinkai was van kleins af gebeten
door manga en anime. Hij besloot via zijn passie een carrière op
te bouwen. Hij schreef, regisseerde en monteerde Your name,
zijn vijfde langspeelfilm. Filmcritici prijzen zijn stijl omwille van de
gedetailleerde achtergronden met levendige kleuren. Die creëert
Makoto Shinkai door het toevoegen van licht in zijn tekeningen.
De lichtstralen die door de bomen glijden, geven een realistische
indruk, terwijl ze tegelijk voor dat tikkeltje magie zorgen. Bovenal
wil de regisseur de wereld in zijn verhaal ‘mooier maken’.
Het mooie evenwicht tussen alledaagse realiteit en de fantasie
in de films van Makoto Shinkai is opvallend. Your Name is een
normale romantische coming-of-age film, maar uitzonderlijk,
met een verhaallijn waarin de twee hoofdpersonages van lichaam
wisselen. Dit maakt de film amusant om naar te kijken.
De regisseur streeft naar entertainment in zijn films.
Ten slotte heeft hij aandacht voor de emotionele band tussen de
personages. Hij schuwt geen intiem en gevoelig gesprek tussen
familieleden of vrienden. Tussen twee geliefden is de afstand
ogenschijnlijk onoverbrugbaar: bij Your name scheppen tijd en
ruimte die afstand.
filmpje bespreekt hoe en waarom deze
 Dit
kenmerken van Makoto Shinkais films in beeld
komen (kijk vanaf 00:02:20 min). Achter de regisseur
staat een heel team, dat je aan het werk ziet in
dit filmpje.
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Anime
Er zijn geen geschreven regels die bepalen hoe anime er precies
moet uitzien - ook bij ons is dat niet het geval bij een animatiefilm
(of cartoon). Anime staat simpelweg voor animation, het bewegen
en animeren van tekeningen. In Japan wordt de term manga
gebruikt voor stripboeken en tekenfilms. Anime is bij hen dus de
geanimeerde versie van manga. In het Westen verwijst de term
manga vooral naar boeken en anime naar animatiefilms in die
typische (teken)stijl. Niet alle anime wordt echter geproduceerd
in Japan. Studio’s in Zuid-Korea nemen een groot deel van de
productie voor hun rekening. Ook Your name werd gemaakt met
de hulp van Zuid-Koreaanse collega’s.
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In westerse landen bekijken we animatiefilms veelal als voer voor
kinderen. Anime en manga bereiken echter een breder publiek.
Zo schuwt volwassen anime geen geweld, dood, seks en andere
onderwerpen. Opgedeeld in categorieën, kan elk doelpubliek
anime naar zijn smaak vinden. Jongens vinden verhalen onder
het begrip Shonen en meisjes onder Shojo.
weten over anime? Bekijk dit filmpje in de
 Meer
afspeellijst.

Wist je dat…
...de favoriete anime van Makoto Shinkai Castle in the Sky (1986)
van Hayao Miyazaki is?
...de mangaversie van Your name verschenen is een maand voor
de film uitkwam?
...het rode gevlochten koord dat Mitsuha draagt, staat voor de
onzichtbare rode draad van het lot? Deze draad bindt volgens de
Japanse traditie twee mensen die door het lot uitgekozen zijn voor
elkaar,
...er veel shots van opengaande en sluitende schuifdeuren
voorkomen in de film? Je ziet ook veel bruggen. Ze staan symbool
voor een nieuw begin of een hoofdstuk dat eindigt.
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OP
De term OP staat voor opening song of opening credits,
gemiddeld duurt zoiets 90 seconden. Een animeserie of -film
opent meestal op muziek van een bekende popgroep of -artiest.
De muziek blijft catchy tussen je oren zitten en de beelden
vertellen al veel over de sfeer en thema’s. Bij series drukken
OP’s ook de productiekosten wanneer bijvoorbeeld 90 seconden
van de 20 minuten durende aflevering uit herbruikbaar materiaal
bestaat.
Herinner jij je de OP (00:01:33 - 00:03:20) van Your
Name? Wat haal je hieruit?
kk
kk

kk
kk

Hoe wordt spiegelend in beeld gebracht dat ze elkaar
zoeken, maar niet kunnen vinden?
Wat zeggen de appartementen en kamers van Taki en
Mitsuha over hun persoonlijkheid? (Taki heeft tekeningen
van gebouwen op de muren en boeken op de grond. Het
appartement van Mitsuha is schoon, maar huiselijker dan je
in het strakke Tokyo zou vinden.)
Op welke manier past de soundtrack bij de OP? (Vergelijk
ritme en lyrics met de montage.)
Ken je OP’s van andere animeseries of –films? (Denk aan
Pokémon, Attack on Titan, Dragon Ball Z …)
weten over OP? Bekijk dit filmpje op de
 Meer
afspeellijst.
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Inhoudelijke info
Gender en identiteit
Taki en Mitsuha worden wakker in het lichaam van een ander.
Van iemand van een ander geslacht dan nog wel. Dat mannen
van Mars en vrouwen van Venus komen, klinkt als een cliché in
de oren. Verschillen in gedrag en manier van denken ontstaan
door biologie en gender.
De grens tussen biologie en gender is moeilijk te bepalen. Het
enige dat we zeker weten, is dat er iets bestaat als gender en
sekse en dat er een onderscheid tussen die twee bestaat. De
twee staan niet los van elkaar, maar in wisselwerking met elkaar.
‘Sekse’ verwijst naar een biologisch onderscheid tussen lichamen.
Zo hebben de meeste mannen in elke cel van hun lichaam
XY-chromosomen en de meeste vrouwen XX-chromosomen.
Dit kleine chromosoomverschil zorgt voor een groot lichamelijk
onderscheid tussen mannen en vrouwen - penissen en vulva’s.
‘Gender’ is de culturele betekenis van deze lichamelijke
verschillen: uiterlijke kenmerken, talenten, eigenschappen, kledij,
gedrag en nog zoveel meer dat je oppikt op school, thuis, in de
vriendenkring, op het werk, via de media … Deze verwachtingen
en normen kunnen evolueren en onderling verschillen. In andere
landen, culturen en religies kan gender een andere invulling
krijgen. Culturele normen en sociale verwachtingen vormen mee
welke ‘genderrol’ iemand opneemt.
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Filosofische vragen voor de leerlingen
WW

Ken je enkele clichés van typisch mannelijk of vrouwelijk
gedrag? Bijvoorbeeld dat mannen geen emoties mogen
tonen.

WW

Wanneer Taki in een meisjeslichaam zit, krijgt ze te horen
dat ze netjes met gesloten benen moet zitten. Wanneer
Mitsuha in een jongenslichaam zit, krijgt hij te horen dat hij
lief is. Zeggen anderen soms tegen jou wat je wel of niet
mag doen omdat je een jongen/meisje bent? Wat wordt er
soms van jou verwacht?

WW

Wat is volgens jou mannelijk of vrouwelijk gedrag?

WW

Welke gedragingen zijn volgens jou aangeleerd en welke
niet?

WW

Kunnen mannen en vrouwen hetzelfde gender hebben?

WW

Wat zou jij doen als je een dag in een ander lichaam kon
kruipen?

WW

Welke regels zou je opleggen als je met iemand van
lichaam ruilde?

WW

Waarom is het soms moeilijk om iemand van een ander
geslacht te begrijpen?

WW

Zijn er voordelen of nadelen aan een jongen/meisje zijn?
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Noteer in groepjes vier ‘mannelijke’ en vier ‘vrouwelijke’ goede en negatieve genderverwachtingen.
Beeld die daarna uit.
Stel jezelf de volgende vragen:
kk
kk
kk

Zie je eerder een man of een vrouw dit doen?
Is het een cliché of een kwaliteit?
Waarom doen we dit?

 Ziet jouw dag er ook zo uit als in dit filmpje?
is gender en sekse? Bekijk het filmpje in de
 Wat
afspeellijst (van 00:04:40 tot 00:07:50).
Wat als je biologisch geslacht niet overeenstemt met je
genderidentiteit? Wat is de genderkoek? Lees en bekijk hier
meer over op het Pinterest-bord.
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Stad vs platteland
De plek waar je woont heeft invloed op jouw eigen ontwikkeling.
Terwijl Mitsuha elke ochtend naar de school in het slapende
dorpje Itomori wandelt, zoeft Taki met de tram door het mierennest dat Tokyo is. Waar zou jij belang aan hechten als je een
nieuwe thuis hebt? En hoe verandert de stad of het platteland
jou? Mitsuha en Sayaka weten het wel. Ze lijsten een heleboel
zaken op (00:10:35 - 00:11:30). Zoals geen boekenwinkel of
tandarts. De trein rijdt maar om de twee uur. Winkels sluiten al om
21:00.

Andere voorbeelden
WW

Vrije tijd – Een drankautomaat en bank langs de weg
kun je nauwelijks een café noemen. De stad biedt een
heel menu aan vrijetijdsbestedingen: restaurants, winkels,
musea, concerten … Voor een wandeltocht of om te vissen
moet je wel de stad uit.

WW

Werkgelegenheid – ‘Waarschijnlijk ga ik voor mijn vader
werken‚’ grapt Tessie. Waar gaat Taki het snelst werk
vinden als architect?

WW

Gemeenschapsgevoel – Bij een feest kom je al je
vrienden tegen in het dorp en deel je een gevoel van
samenhorigheid. De kans dat je dat leuke meisje of die
jongen die je op de tram ontmoet opnieuw tegenkomt in de
stad, is iets kleiner.

WW

Omgeving – De urban jungle straalt met nieuwe
architecturale hoogstandjes. Het ruisen van de bomen en
weerkaatsing van het licht op een meer, geeft je rust.
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WW

Toegankelijkheid – Tram, auto, trein, bus, luchthaven,
Uber… Je raadt het al: in de stad is alles dichtbij.

WW

Prijzen – Taki moet wel extra uren draaien in het restaurant
als hij honger van Mitsuha wil stillen.

WW

Traditie – Het ritme gaat trager op het platteland. Traditie
en cultuur blijven langer bewaard. Is het belangrijk dat
Mitsuha en haar zusje het dansen en het sake spuwen
verder beoefenen?

9

Laat de leerlingen op het bord in kernwoorden
schrijven aan welke eisen hun ideale stad of dorp
moet voldoen. Kennen de andere leerlingen een
manier of oplossing om dat doel te bereiken?
(Bijvoorbeeld: de trams moeten sneller rijden in de
stad. Een tramlijn onder de grond of in de lucht hoeft
minder te stoppen voor het autoverkeer.)
Laat elke leerling een foto maken van wat hij/zij
belangrijk vindt in zijn/haar eigen omgeving. Print
de foto’s uit. Plak de foto’s op het bord of leg ze op
de grond. Samen vormen ze een collage van één
grote droomstad. Werk je liever digitaal? Ontwerp
een digitale tekening van je droomstad of bewerk je
genomen foto op canva.com (gratis). Voeg daarna
alle digitale ontwerpen van de leerlingen samen tot
één collage.

n

p

y

10

en haar zusje dansen tijdens de ceremonie
 Mitsuha
om de Kami gerust te stellen (00:14:30 - 00:16:15).

De invloed van rampen op
cultuur
In Japan loeren vulkanen en tsunami’s dreigend op de achtergrond. Hierdoor zijn natuurrampen diep verweven in de Japanse
cultuur. Het fictieve dorpje Itomori wordt verwoest door een
komeet. Regisseur Makoto Shinkai dacht bij het schrijven van
het verhaal terug aan de ramp in 2011 waarbij een zeebeving een
grote tsunami veroorzaakte. 400 km² land werd in Japan overspoeld en de schade was immens. De nasleep van een ramp
wordt niet snel vergeten. Your name toont ook het gevoel van
machteloosheid dat je in die situatie kan hebben.

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW
WW

Mitsuha’s klasgenoten vinden het maar niets. Is dit puur
bijgeloof en een dom ritueel?
Hebben wij rituelen?
Hebben rituelen andere voor- of nadelen? (bijvoorbeeld:
samenhorigheid, behouden van culturele geschiedenis en
identiteit ...)
Vind je dat rituelen met de tijd mee moeten gaan?

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW
WW
WW

Maken wij natuurrampen mee in België?
Hebben wij te maken met andere rampen?
Hoe zou jij de stad evacueren of de veiligheid verhogen?
Welke noden zijn het hoogst net na een ramp? (water,
voeding, onderdak, psychische hulp, communicatie om
familieleden op te sporen ...)
Hoe lang kan/mag een nasleep duren? (herdenkingen,
financiële hulp ...)

1200 jaar voor Mitsuha en Taki elkaar leerden kennen, liet een
komeet een krater achter bij de bewoners van Itomori. Die vulde
zich met water en werd een prachtig meer. In Japan heerst een
ander concept van de godheid dan bij ons. Voor hen zijn Kami
symbolen van een hogere macht: van natuurkrachten, geesten
of voorouders. De eerste komeet was volgens de oorspronkelijke
bewoners zo’n Kami. Om een volgende ramp te voorkomen, werd
een familie met spirituele krachten aangewezen om de Kami te
aanbidden. Miyamizu, de familie van Mitsuha, nam deze taak op
zich.

n

N
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Landschappen
De animatiebeelden van natuurlandschappen en steden die
regisseur Makoto Shinkai met de computer creëert, kenmerken
zijn stijl en kunst. De kleuren zijn levendig en contrasterend, en
gevoed door licht. Sommige critici zeggen dat hij met het licht
schildert.
het filmpje over zijn typerende landschappen
 Bekijk
in de afspeellijst. (00:13:10 min. tot 00:15:35 min.)
Inspiratie voor de landschappen van de stad en het platteland,
vond Makoto Shinkai op bestaande plekken. Neem een kijkje op
het Pinterest-bord om de animatie te vergelijken met foto’s. Maakt
hij de wereld van Your name hierdoor realistischer of maakt hij
met zijn tekeningen de echte wereld mooier?
Maak je eigen Makoto Shinkai-landschap door met je
smartphone een filter over een foto te plaatsen.
Gebruik hiervoor de gratis app Everfilter (iOS,
Android).
Tip: De app werkt het best met foto’s van de horizon,
de lucht of een landschap.

n
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c
Onderwereld
Naast de mooie beelden en het verhaal die Your Name van een
magisch kantje voorzien, creëert Makoto Shinkai ook een droom
onderwereld. Wanneer Taki van de sake drinkt, valt hij door de
tijd (01:00:10 - 01:03:40). Dat het leven van Mitsuha in een droomwereld voorbijflitst, wordt duidelijk gemaakt met een vignettering.
Dit is een effect waarbij de randen van het beeld in helderheid
afnemen naar het midden toe. Wanneer de hoeken sterker
gedempt worden, spreek je van een masker.

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW

Welke invloed heeft dit effect?
Waarom zou je een vignettering of masker gebruiken?
Heb je al eerder dit effect gezien?
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De vignettering in het bekeken fragment legt de aandacht op het
contrast tussen heden/realiteit en herinnering/droom. Ook de
keuze om de onderwereld schetsmatig te tekenen versterkt die
beleving.
Dit effect is zeker niet nieuw! Bekijk de trailer van de stille film
Intolerance van D. W. Griffith uit 1916. Vroeger smeerde men de
cameralens in met vaseline om een troebel beeld te krijgen.
Filmmakers kozen voor vignettering zodat de kijker zich zou
focussen op het midden van het beeld.
Kies een plekje uit in je omgeving en bedenk daar
een korte situatie bij die enkel in een droom of een
herinnering kan voorkomen. Dit kan je fotograferen of
filmen, waarna je een vignettering toevoegt.
Digitaal: In iMovie kun je effecten-maskers over je
filmbeelden zetten. Een how-to filmpje vind je op de
afspeellijst. Met de app Shutterbug (Android) kan je
vignette-effecten over je foto’s zetten.
Analoog: Hou voor de lens van je camera een
transparante plastic, waarvan je de randen hebt
ingesmeerd met transparante vaselinecrème.
Nu heb je een vignette-effect.
het voorbeeld van deze techniek op het
 Bekijk
Pinterest-bord.
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c
Camerastandpunten
De film maakt gebruik van verschillende camerastandpunten
(00:28:55 - 00:29:24). Van welke standpunten ken je de naam?
Wat voor effect heeft elk standpunt?
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Kikvorsperspectief
Je filmt je personage vanuit een laag camerastandpunt. Je ziet
hem dus vanuit het perspectief van een kikker.

Vogelvluchtperspectief
Je filmt je personage vanuit het perspectief van een vogel,
een hoog perspectief dus. Hiermee creëer je een overzicht,
maar je kan het ook gebruiken om je personage kleiner en
zwakker te laten lijken.

Point of view (POV)
Het point of view is het punt waar je vandaan kijkt. Je bekijkt de
scène door de ogen van het personage: je ziet de wereld zoals
hij/zij die ziet.

n
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c
Over the Shoulder (OS)
De kijker kijkt mee over de schouder van de acteur naar de
persoon met wie de acteur in gesprek is. De kijker kan zich
zo beter identificeren met de acteur over wiens schouder
hij/zij meekijkt.
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Verdeel de klas in groepjes van zes. Kies een
regisseur, cameraman/vrouw en acteurs. Zet je een
half uurtje samen en bespreek hoe en wat jullie gaan
filmen. De scène die je gaat filmen mag 30 seconden
duren en moet 3 verschillende camerastandpunten
bevatten.
Je maakt best eerst een storyboard als je wil
uitzoeken welk standpunt het beste bij welk shot
past. Voorbeelden hiervan vind je op het Pinterestbord of download en print de template van JEF.
Begin met de opnames van elk shot.
De acteurs spelen de scène na, de cameraman/
vrouw filmt en de regisseur zegt waar iedereen moet
staan en welk standpunt de camera moet innemen
per shot.
Het resultaat kan je achteraf monteren met de
betalende app iMovie (iOS) of de gratis app
Videoshow (Android, iOS). Hoe iMovie werkt,
vertellen onze JEF makers in de afspeellijst.
Nog meer tips nodig om te beginnen filmen? Kijk op
jefmakers.be of download de checklist voor kortfilm.

Een overzicht van de camerastandpunten vind je hier.

n

Pinterest

N
�

Neem zeker een kijkje op het prikbord van Your name. Je
vindt er filmstills en inspiratie voor bij de opdrachten en
extra verdieping rond de inhoud van de lesmap.

c
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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.
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Meer film?
Kortfilm in de klas
Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en pedagogisch 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

Masterclasses
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve
workshop. Laat je inspireren en creëer!

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
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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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