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Infofiche
SYNOPSIS
“Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten, behalve jullie.” De meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita
hem zo leuk. Tot hij op een dag op school arriveert met kroos in zijn haar
en zijn natte kleren aan flarden. De meester werd aangevallen door een
ooievaar! Die zijn immers dol op kikkers…
Samen met haar vrienden wil Sita er alles aan doen om de meester te
beschermen. Dat wordt het begin van een grappig, maar ook spannend
avontuur.

TECHNISCHE KAART
Meester Kikker
Nederland, 2015, 85 minuten
Taal			Nederlands gesproken
Regisseur 		
Anna van der Heide
Scenario		
Mieke de Jong, naar een boek van Paul van
			Loon
Cast			
Yenthe Bos, Jeroen Spitzenberger, Georgina
			
Verbaan, Wine Dierickx, Paul R. Kooij, Bobby
			van Vleuten
Distributie in België
Jekino

DE FILM ONLINE
www.jekino.be/meesterkikker
https://www.facebook.com/meesterkikkerfilm

INTROFILM
Bekijk deze introductie op de film voor je
naar de film gaat!
Dit filmpje wordt ook vertoond bij de schoolvoorstelling in de
bioscoop of het CC waar je heen gaat met de klas.
Speelduur: circa 2 min.
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H1 - Achtergrondinfo
1 > OVER DE SCHRIJVER
VAN HET BOEK
Paul van Loon is bekend als auteur van
de boeken over De Griezelbus, Dolfje
Weerwolfje en Foeksia De Miniheks.
Zelf houdt hij het meest van griezelverhalen, van gekke verhalen en van
grumorverhalen (dat is een combinatie
van de eerste twee). De ideeën voor
zijn verhalen haalt Paul van Loon uit de
Andere Werkelijkheid, een term die je
vaak tegenkomt in zijn boeken. Paul
van Loon vindt vooral het leesplezier
van de kinderen het allerbelangrijkste.

Burny Bos (de producent) over Yenthe: “Wei-

nig kinderen kunnen echt acteren. Ze kunnen
zichzelf spelen en meestal is dat waar je naar
zoekt bij een casting. Maar Yenthe acteert
echt en dat is heel moeilijk.”

3 > OVER JUF SUZAN

Paul van Loon

2 > OVER SITA
Op vierjarige leeftijd werd Yenthe Bos
(°2004, Alkmaar) ingeschreven bij een
modellenbureau. Nadat ze in een commercial had meegespeeld, besefte
Yenthe dat ze acteren heel leuk vond.
Ze schreef zich zelf in bij een castingbureau en tot haar eigen verbazing was
het meteen raak: bij haar eerste auditie werd ze gekozen voor de hoofdrol
in Joost Reijmers’ kortfilm Pony Place.
Sindsdien was Yenthe te zien in de televisieserie Vrolijke Kerst, de familiefilm
Jack Bestelt Een Broertje en volgend
jaar in de dramaserie Klem, die ze momenteel aan het opnemen is.
In Meester Kikker speelt Yenthe Bos de
rol van Sita.

Yenthe Bos

Wine Dierickx (°1978, Sint-Niklaas) studeerde
aan de Toneelacademie Maastricht, waarna
ze vooral actief was in het theater. Ze speelde
mee in talloze theaterproducties van Wunderbaum, NTGent en Tg STAN. Dankzij haar
filmrollen in Any Way The Wind Blows, Loft
en Dagen Zonder Lief raakte Wine bekend.
Na haar hoofdrol in Smoorverliefd (van Hilde Van Mieghem) schitterde ze naast Kevin
Janssens in Het Varken Van Madonna (Frank
Van Passel). In 2014 speelde ze de hoofdrol
in Plan Bart van Roel Mondelaers. Naast film
richt Wine zich nog steeds op theater.
In Meester Kikker speelt Wine Dierickx de rol
van juf Suzan.

Wine Dierickx

De acteurs vertellen over hun rol in de
film.
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4 > WEETJES OVER DE PRODUCTIE
- In het boek is de relatie tussen Sita en haar moeder veel minder belangrijk. Scenarist Mieke de Jong besliste om een emotionele laag toe
te voegen. In de film is Sita een meisje dat meer aandacht van haar druk
bezette moeder wil. Daardoor krijgt het verhaal meer body.
- De kinderen uit de klas van meester Frans zijn als voorbereiding op de
filmopnames samen een dagje gaan kamperen. Zo leerden ze mekaar
wat beter kennen.
- Yenthe (Sita) en Bobby (Wouter) moesten vaak lang wachten op de set
tot alles gereed was voor de opname. Samen met hun coach maakten
ze dan een kralenketting of speelden ze een gezelschapsspelletje. De
coach zorgde ook dat ze geen snoep en frisdrank kregen. Want daar
worden ze hyper van.
- Regisseuse Anna van der Heide wilde graag een film die de fantasie
van de kinderen prikkelde. “Tegenwoordig hebben kinderen keuze te
over tussen hyperrealistische cinema en spectaculaire fantasy. Ik wilde
met deze film graag het magisch denken van kinderen stimuleren.”
- Actrice Georgina Verbaan speelt de moeder van Sita en dierenarts in
het asiel. Naast haar acteerwerk zet ze zich ook in voor asieldieren. Bekijk
het fragment op de online afspeellijst of op Pinterest.

Op de afspeellijst vind je meer fragmenten
m.b.t. dit hoofdstuk.
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H2 - Inhoudelijk
1 > DE PERSONAGES
Sita is een zelfstandig kind dat samen met haar
alleenstaande moeder woont. Moeder is dierenarts in het plaatselijke asiel en samen delen ze een
passie voor dieren - hun huis krioelt er van. Sita
komt het geheim van meester Frans te weten en
zal hem beschermen tegen directeur Stork. Ze is
nogal ver’kikkerd’ op de meester.
De rol van Sita wordt vertolkt door Yenthe Bos.

Ceciel, moeder van Sita en dierenarts, is altijd heel
druk bezig. Ze slaagt er niet in om de verwachtingen van haar dochter in te lossen: ze daagt niet op
voor oudercontacten, Sita’s lekke fietsband wordt
niet gerepareerd, ze slaagt er niet in om een tulband te maken voor het schoolfeest,… maar ze
krijgt de kans om het allemaal goed te maken.
De rol van Ceciel wordt vertolkt door Georgina
Verbaan.

Dennis is de beste vriend van Sita. Samen proberen ze de meester zoveel mogelijk te helpen. Ze
bewaren heel trouw zijn geheim en helpen hem als
hij weer in een kikker verandert.
De rol van Dennis wordt vertolkt door Bobby van
Vleuten.

Meester Frans heeft een groot geheim: als hij
heel hard aan een kikker denkt, verandert hij
er in één. Pas wanneer hij een vlieg eet, kan hij
terug een mens worden. Door die transformaties komt hij vaak in de problemen met directeur Stork, die vooral orde wil scheppen in zijn
school.
De rol van meester Frans wordt vertolkt door
Jeroen Spitzenberger.

Simon Stork, de strenge directeur, wil van De
Ark de beste school ooit maken. Het vreemde
gedrag van meester Frans zorgt voor argwaan.
Hij houdt hem dan ook voortdurend in de gaten
en wacht op een kans om hem te ontslaan. Maar
zelf heeft hij ook een groot geheim: zoals zijn
naam doet vermoeden (Stork betekent ‘ooievaar’ in het Engels) is de directeur een ooievaar.
De rol van Simon Stork wordt vertolkt door Paul
R. Kooij.

Juf Suzan, collega van meester Frans, heeft een
oogje op hem (en visa versa). Ze wil graag met
hem afspreken, maar er komt altijd iets tussen.
Ze kent natuurlijk het geheim van meester Frans
niet… nog niet!
De rol van juf Suzan wordt vertolkt door Wine
Dierickx.
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2 > VERHAALSAMENVATTING
Via een korte reconstructie gaan de kinderen op zoek naar de belangrijkste gebeurtenissen uit de film. Let er op dat ze hoofd- en bijzaken onderscheiden: welke info moet er zeker in? Wat kan je weglaten?

Je kan eventueel met de leerlingen de trailer
en/of teaser bekijken ter opfrissing.

Start met de 5 W-vragen: stel korte vragen en laat de kinderen kort antwoorden. Help hen zo nodig door bijkomende vragen te stellen.
- Over WIE gaat het verhaal (cf. hoofdpersonages)?
Over Sita en (haar) meester Frans.
- WAAR speelt het verhaal zich af?
In een dorp ergens in Nederland.
- WANNEER speelt het verhaal zich af?
In onze tijd; de 21ste eeuw.
- WAT gebeurt er allemaal in de film en WAAROM
(cf. plotwendingen)?
Enkele belangrijke gebeurtenissen op een rijtje:
* Meester Frans reageert vreemd wanneer er kikkers ter sprake komen.
Hij deelt zijn geheim met Sita. Vanaf dan verandert hun relatie.
* Meester Frans verandert in een kikker tijdens de les. Vanaf dan heeft hij
de steun van de klas tegen de strenge directeur. Die aast op het ontslag
van de meester vanwege zijn vreemde gedrag.
* Directeur Stork blijkt ook een geheim te hebben. Sita ontdekt dat hij
een ooievaar is. De machtsverhoudingen worden nadrukkelijker. Ook als
kikker heeft meester Frans nu de directeur te vrezen.
* De uiteindelijke strijd tussen meester Frans en directeur Simon wordt
geleverd in dierengedaante. Juf Suzan en Sita’s mama zijn getuige en
ontdekken zo de verklaring voor het vreemde gedrag van Sita en de
meester. Mama beseft dat ze al dit tijd niet met haar dochter is bezig
geweest. Daar zal ze verandering in brengen.
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3 > ANDERS ZIJN
Een meester die in een kikker verandert… de kinderen uit de klas van
meester Frans lijken dit heel normaal te vinden. Ze gaan niet op zoek
naar psychologische verklaringen en helpen de meester onvoorwaardelijk. De volwassen daarentegen hebben het moeilijk om te geloven dat
de meester een kikker is. Eerst zien, dan geloven. De kinderen zijn minder bevooroordeeld.

Je kan in de klas rond het thema anders zijn / aanvaarding / diversiteit
werken a.d.h.v. een lesmethode. Iedereen is anders en elk heeft zijn eigen talenten.
Beertje Anders is een verzameling van lesmaterialen uit Nederland (betalend). Op djapo.be vind je een spel waarbij kinderen moeten samenwerken en elkanders talent moeten benutten om op een onbewoond eiland
te overleven.
Je vindt een link naar de websites op Pinterest.
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H3 - Filmtechnisch: Special Effects
1 > EEN GEKKE BEESTENBOEL
Meester Frans kan het woord
kikker niet horen of hij krijgt het
erg moeilijk. Ook directeur
Stork verandert soms in een
ooievaar. In de film krijg je die
transformaties enkele keren te
zien. Soms moesten de acteurs
acteren met een kikker of ooievaar. Maar hoe kregen de filmmakers dit voor elkaar?
De filmmakers hadden ervoor kunnen kiezen om de transformaties van
de meester helemaal digitaal te maken. Ook de kikkers en de ooievaars in de film kon men digitaal via CGI (computer generated images)
tevoorschijn toveren. Maar regisseuse Anna van der Heide wilde geen
peperdure, ingewikkelde speciale effecten. De film gaat net over de
band tussen mens en dier. Als je dan niet fysiek met een dier kan acteren, is dat voor jonge acteurs moeilijk te verwezenlijken. Daarom werd
er gewerkt met een combinatie van echte en nagemaakte dieren.

2 > DIGITALE EFFECTEN, POPPEN EN GETRAINDE
DIEREN
Eerst werd een mechanische kikker gemaakt, die je van op afstand kon
bedienen. Zo konden de kinderen op de set acteren met een bewegende ‘robotkikker’. Maar uiteindelijk werd van die mechanische kikker weinig gebruik gemaakt. Er was een kikkertrainer op de set en die
had zo’n goede kikkers meegebracht. Hij had slome en kwieke kikkers,
echte springers en kikker die rustig stil konden blijven. Hij had er wel
25 verschillende bij zich. Australische boomkikkers van twee jaar oude
voor de springerige acties, van vier jaar oud voor de close-ups en zelfs
een oudje van twaalf voor het stilzitten.
Ook de ooievaar was een levend exemplaar. Enkel voor de close-ups
werd een pop gebruikt.

3 > VAN MEESTER NAAR KIKKER

Vooral de transformaties van de meester waren cruciaal. Sommige dingen
deed acteur Jeroen Spitzenberger zelf, maar de rest werd via de computer
aangemaakt. Uitpuilende ogen, of armen en benen die kleiner worden of
handen die groen kleuren,… dat krijgt zelfs de beste acteur niet voor mekaar. De filmbeelden werden later in de studio met CGI bijgewerkt, waarbij
een grafisch kunstenaar als het ware op de beelden tekende.

Op de afspeellijst kan je de transformatie van de
meester herbekijken.
Je vindt er ook twee korte filmpjes over hoe ze
bepaalde elementen toevoegen per computer.
Zo is de vlieg die Sita wil vangen, een volledig
digitaal beestje. Probeer immers maar eens een echte vlieg te laten
doen wat jij wil.

Wanneer de meester in een kikker verandert, zie je dit niet ononderbroken
gebeuren. Het beeld wordt verschillende keren onderbroken door andere
beelden, zodat we het transformatieproces nooit in één keer te zien krijgen.
Een eenvoudige truc om de meester te laten veranderen, is om eerst de
meester te filmen en daarna de kikker. Het veranderingsproces bedenken
we er zelf bij in onze fantasie. Probeer het zelf ook met de leerlingen; zie
“Verander in een dier”.
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4 > VERANDER IN EEN DIER
Via moderne technologie kan je zelf ook in een dier veranderen. Met
apps zoals bv Face Morph of Face Morphing (Android) of Morph (iOS)
kan je jouw gezicht laten veranderen in dat van een dier. Met sommige
webcamsoftware op laptops kan je ook dierenbekken of -oren toveren.
Kijk eens na of zo’n programma’s op jouw laptop staan geïnstalleerd.

Film iemand die doet alsof hij in een dier verandert en stop de opname. Zonder de camera te verplaatsen kan je die persoon vervangen
door een (nep) dier. Start de opname. Als je daarna de twee opnames
achter mekaar afspeelt, lijkt het alsof de persoon in een dier is veranderd. Je kan dit ook doen door de persoon in een doos te laten
kruipen of in een kast te laten stappen. Zet de opname stil terwijl de
persoon zich verwijdert. Leg een dier in de plaats en film de inhoud van
de kast of doos.
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Nog meer inspiratie nodig?

Op het prikbord op Pinterest vind je nog allerlei extra’s zoals
knutselopdrachten met kikkers, een recept voor tulband,
achtergrondinfo over kikkers en meer.
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