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Doelgroep: 4de leerjaar en 3de graad LO

Lesmap 

Met de lesmap bij Cloudboy kan je vlot aan de slag in de klas. We zoomen in op het  
productieproces, de thematiek en de verhaallijn, maar geven ook interessante  
filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt met weetjes, vragen en  
methodieken. 

Afspeellijst 

Bij Cloudboy is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op YouTube, met beelden  
van de making of, interview- en filmfragmenten. Deze fragmenten vormen de basis 
voor de filmbespreking.

       Pinterest

Bekijk zeker ook het prikbord op Pinterest met allerlei visuele en interessante  
elementen die je kan koppelen aan de filmbespreking.

              https://www.facebook.com/cloudboythefilm/
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Introfilm	

Bekijk	deze	introductie	voor	je	naar	de	film	gaat!

Deze intro werd gemaakt met hoofdacteur Daan Roofthooft (Niilas) en wordt ook 
vertoond bij de schoolvoorstelling in de bioscoop of het CC waar je Cloudboy met de 
klas gaat bekijken. (Speelduur: circa 2’)

Bekijk ook de trailer van Cloudboy. (Speelduur: 1’31”)

Filmfiche
Synopsis

De 12-jarige stadsjongen Niilas woont bij zijn papa. Zijn Zweedse mama Katarina 
kent hij nauwelijks. Niilas moet –zeer tegen zijn zin– tijdens de zomervakantie 
naar het Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe gezin tussen de  
rendierherders wonen. De rendiertrek is volop aan de gang en ook Niilas moet een 
handje toesteken. Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas heel terughoudend. 
De enige die hem begrijpt, is zijn nieuwe halfzus Sunnà. Stilaan ontdekt hij zijn roots, 
die sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden. Tegen alle verwachtingen in 
beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

Technische kaart

Cloudboy
2016, 77 min.
België, Zweden, Nederland

Regisseur:      Meikeminne Clinckspoor

Met o.a. Daan Roofthooft (Niilas), Geert Van Rampelberg (vader van Niilas), Sara 
Sommerfeld (moeder van Niilas), Mikkel Gaup (vader van Sunnà en Pontus), Ayla 
Gáren Audhild P. Nutti  (Sunnà) en Joakim Nils Tomas Trägårdh (Pontus).

Scenario:     Meikeminne Clinckspoor
Producent:     Bulletproof Cupid
Coproducenten:    Submarine (Nederland) en Göta Film (Zweden)

Naast opnames in België, werd er tijdens de zomer van 2016 gedraaid in Noorwegen.   

https://www.youtube.com/watch?v=VfzK8rD-m7E&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VfzK8rD-m7E&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=02g0tgX1v9w&feature=youtu.be
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H1 - Achtergrondinfo 
Wie	maakte	de	film?

Regisseur Meikeminne Clinckspoor (1984, Gent) volgde een filmopleiding aan 
het KASK en studeerde af met de kortfilm De Wensboom. Later volgde Ki, 
die vertoond werd op talrijke internationale festivals. Cloudboy is haar eerste 
langspeelfilm, waarvoor ze zelf ook het scenario schreef. Meikeminne is een 
grote fan van Astrid Lindgren (o.a. Pippi Langkous) en van de Scandinavische 
jeugdfilms: verhalen over kinderen die dicht bij de natuur leven, en het avontuur 
vinden in spontane gebeurtenissen en in hun eigen fantasie. Meikeminne heeft een 
passie voor het maken van jeugdfilms, kinderen zijn haar grootste inspiratiebron.

De wensboom is een dromerige kortfilm over twee kinderen die vast komen te  
zitten in een bijzondere boom. Je kan de film bekijken via deze link.

De ontroerende kortfilm Ki kan je bekijken via het kortfilmkanaal. In een magisch, 
poëtisch verhaal worstelt een jong meisje met het verlies van haar grote zus. 

Filmprijzen

Cloudboy won de ECFA Award op het grootste Noorse kinderfilmfestival, werd  
geselecteerd voor festivals in Tsjechië, Canada, Duitsland, e.a. en staat tussen de  
kandidaten voor de titel “Best European Children’s Film of the Year”.

Enkele commentaren uit de pers: 
“Cloudboy is een warme, fraai geschoten familiefilm, met bijzondere personages 
en een ongebruikelijk decor. Ondanks dat heeft de film genoeg aanknopingspunten 
voor de doelgroep om zich helemaal te verliezen in dit avontuur.” - Cinemagazine

“Een mooie Vlaamse jeugdfilm met het hoofd in de wolken”  - De Morgen

Weetjes

Zeg	nooit	‘rendier’	tegen	een	eland! Hoewel ze allebei in Scandinavië leven, zijn  
het heel verschillende dieren. Alle elanden en rendieren in deze film zijn echt,  
ze werden niet nagemaakt met de computer. Maar zo’n grote eland is best wel  
gevaarlijk, dus werd het beest (dat Seamon heet!) gefilmd achter de omheining van 
het Noorse natuurpark Polar Park. Achteraf werden de scènes bewerkt met visual 
effects: de draden van de omheining werden weggegomd en met slim knip- en plak-
werk in de montage lijkt de eland plots heel dichtbij.

Clinckspoor: “Het hoeft  
allemaal niet flits en blits  
te zijn, om boeiend en 
avontuurlijk te blijven!”

Clinckspoor: “Kinderen hebben veel meer maturiteit dan sommigen 
vermoeden. Ze kunnen gelaagdheid en diepgang begrijpen. Helaas is er 
door de Studio 100 cultuur een tendens ontstaan van simpele, eenduidige 
verhalen. Dat vind ik jammer. En daarom doe ik wat ik doe. Ik geloof dat  
veel kinderen zitten te wachten op waarachtige, kwetsbare verhalen.”

https://vimeo.com/56592715
https://vimeo.com/channels/kortfilmindeklas/page:3
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Regisseur Meikeminne Clinckspoor vertelt over de opnames met de 
rendieren: “Enkele keren per jaar worden de rendieren verzameld om de  
kalveren te tellen (het moment waarop de film zich afspeelt), of om dieren te  
slachten en pelzen te kiezen. We waren slechts één dag ter plaatse. We werden  
met een helikopter naar een hooggelegen bergplateau gevoerd. Er konden telkens  
vier passagiers mee, dus een 20-koppige crew verschepen was een hele klus. 
De opnames werden tot tweemaal toe uitgesteld vanwege de weersomstandig- 
heden. Maar toen ik eindelijk toekwam op de bergtop, was dat wel kicken. De hele 
crew stond er met open mond: “Wow, waar zijn wij beland?” 

Eerste	reacties	na	de	film

De eerste, spontane reacties maken duidelijk wat leerlingen het meest aansprak in 
de film, en waarover ze eventueel nog vragen hebben.

Laat de leerlingen meteen na de voorstelling vrijuit woorden en 
associaties roepen en schrijf ze op een groot blad. Groepeer hun 
reacties, en hou daarbij de opdrachten uit de lesmap in je achter-
hoofd. Zo kan je in de loop van de klassikale verwerking telkens terug 
verwijzen naar hun eerste indrukken of vragen. 

Een stille klas? Stimuleer ze met enkele vragen: 

 R Wat vond je van de film? 

 R Welke scène bleef je het meest bij? 

 R Wie was je favoriete personage? 

 R Wat vond je spannend? 

 R Waar en wanneer speelde de film zich af? 

 R Wie kon er zich herkennen in de gevoelens van Daan?

Wist je dat de klimscène in de hoge boom in het Belgische dorpje Malle werd  
opgenomen? Daar staat een driehonderd jaar oude beukenboom die ‘Leopold’ heet  
en die een eigen blog heeft! En de scène waarin Sunna haar uil roept in het bos? Die  
opnames gebeurden in het Sint Annabos, op de Antwerpse ‘Linkeroever’.

Opdracht

http://eenbeukenboomgenaamdleopold.blogspot.be/
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Niilas voelt zich erg onzeker, maar doorheen de film leert hij zichzelf beter kennen en 
groeit zijn zelfvertrouwen. 

Bekijk de volgende drie fragmenten op de afspeellijst en vergelijk hoe  
Niilas zich voelt.

Vragen die je daarbij kan stellen:

Beschrijf zijn gelaatsuitdrukking. Beschrijf zijn lichaamshouding. Wat doet Niilas? 
Hoe voelt hij zich? Hoe reageert hij op de eland? Hoe kan je zijn reactie verklaren? 
Wat is de bijzondere rol van de eland in de film? Wat symboliseert dit dier?

 R Fragment 1

 R Fragment 2

 R Fragment 3

H2 - Inhoudelijk
Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Niilas is 11 jaar oud, een beetje onzeker, en heeft een al te sterke vaderbinding. Hij zal 
nu voor het eerst een zomer doorbrengen bij zijn moeder die hij nauwelijks kent. Dat 
schrikt hem enorm af. Niilas evolueert doorheen de film van een schuchtere knul die 
zich krampachtig ‘verbergt’ achter zijn spytoy, tot een zelfzekere jongen die weet wat 
hij wil. Daarin neemt hij een voorbeeld aan zijn stiefzus Sunnà: ze is vastberaden, 
staat haar mannetje en heeft een nauwe band met de natuur rondom haar.

Herinner jij je nog momenten uit de film waarop Sunnà bewees 
dat ze stevig in haar schoenen staat en vaardig en vlot inspeelt op  
situaties in haar omgeving?

Clinckspoor: “De eland is het totemdier dat Niilas de weg wijst. Ik vroeg me af 
waar zo’n dier voor staat: een ontmoeting met een eland kan de voorbode zijn van 
een positieve wending in je leven, gekoppeld aan een reis. Hij staat voor kracht en 
uithoudingsvermogen. En hij is de symbolische koning van de Scandinavische  
bossen.”

Opdracht

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=HdF2uEGfIE0&index=2&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/watch?v=2dylf9cE2iU&index=3&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/watch?v=aX6_C0UatpA&index=4&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
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Deel 1.  Niilas

Vergelijk de scènes met de eland en de scènes in de stad. 
(Gevoel Niilas Fragmenten 1,2 en 3 vs. Gedrag Niilas Fragmenten 1 
en 2)

 R Hoe is Niilas’ houding veranderd? 

 R Waarom denk jij dat hij sterker is geworden? 

 R Waar komt zijn zelfvertrouwen vandaan? 

 R Zoek op wat het woord ‘streetwise’ betekent. Is Niilas streetwise ge-
worden? 

Deel 2.  Persoonlijk

 R Ben jij streetwise? 

 R Ga je soms alleen op stap? Durf jij alleen de stad in? 

 R Heb jij voldoende zelfvertrouwen? Kan jij ‘je plan trekken’? 

 R Waar ben je bang voor? Denk je dat iedereen van iets bang is?

Bekijk de foto’s van ‘urban bodies’ op de Pinterest pagina van  
Cloudboy. Laat leerlingen zelf de volgende uitstap organiseren: Trek 
felgekleurde kleren aan en ga de dichtstbijzijnde stad in. Probeer 
doorheen de stad leuke poses uit en fotografeer. Terug op school 
maak je een overzicht (of misschien een tentoonstelling?) van de 
foto’s. Bespreek wat er die dag gebeurd is: 

 R Wat was er moeilijk/gemakkelijk? 

 R Waar had je niet aan gedacht? 

 R Zou je dat alleen kunnen/durven doen? Waarom niet?

Door zijn avontuur in het Hoge Noorden heeft Niilas een sterk overlevingsinstinct  
ontwikkeld; hij heeft geleerd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Dat 
komt hem later van pas wanneer hij terugkeert naar zijn vertrouwde leven in de stad.

Bekijk deze twee fragmenten en vergelijk hoe Niilas zich staande 
houdt onder verschillende omstandigheden. 

 R Fragment 1

 R Fragment 2

Antwoord: De energieke freerunners staan symbool voor het actieve, bruisende  
stadsleven. Wanneer Niilas terugkeert naar de stad, vindt hij zijn plaats tussen hen.

Opdracht

Clinckspoor: “De natuur dwingt je tot zelfinzicht. Kinderen komen helemaal 
tot hun recht wanneer ze in de natuur hun gang gaan: zich lekker vuil maken in de 
modder, in veel te hoge bomen klimmen, hutten maken in het riet. Het stimuleert 
hun fysieke capaciteit, hun zelfvertrouwen en hun verbeelding.”

Opdracht

https://www.pinterest.com/pin/523121312957265195
https://www.youtube.com/watch?v=3CCjSQ27uyg&index=5&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/watch?v=mbe0c4NJOwk&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
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Neventhema’s

FAMILIEBANDEN

De familie van Niilas is een moeilijk te ontwarren kluwen. Kan jij een stamboom  
maken van het gezin, waarin je de belangrijkste personages plaatst? 

Bekijk dit fragment op de afspeellijst om je geheugen op te frissen. 

Heb jij een plusmama of een stiefpapa? Een halfzus of een stief- 
broer? Teken jouw stamboom. 

SAMI

De Sami (of ‘Samen’) zijn een rendiervolk dat in Lapland woont. Dat is een gebied 
dat zich uitspreidt over verschillende noordelijke landen (Noorwegen, Zweden,  
Finland).

Ze leven als nomaden en reizen hun rendierkudden achterna. Die rendieren zijn erg  
belangrijk; ze zorgen voor vlees en melk, en ook hun huiden worden gebruikt.  
De Sami leven in tenten waarmee ze makkelijk kunnen verder trekken. In de winter 
kiezen ze voor een warmere woning.

          Wil je meer weten over de Sami? Bekijk dan onze Pinterest pagina.

Maak kennis met de Sami in hun traditionele kledij, op hun slee. Opgelet: dit fragment  
bevat confronterende beelden over hoe de Sami elk deel van een rendier benutten. 
Bereid je leerlingen hier eventueel op voor. (Speelduur: 2’58”)

ACTEuRS

Daan (Niilas)

Daan Roofthooft (2003) komt uit een echte theater- 
familie. Zijn vader is theaterproducent, zijn oom 
is een bekend acteur. In Cloudboy speelt hij zijn  
eerste  grote filmrol, maar hij deed al ervaring op in  
het theater en in kortfilms. Daan werd gekozen 
uit meer dan 400 kinderen. Maar hij moest er wel 
wat voor over hebben: (een beetje) Zweedse les 
volgen, duiklessen (wat hij erg leuk vond), free-
running training, enz. Daan voerde alle stunts zelf 
uit.

Geert (Vader van Niilas)

De bekende Vlaamse acteur Geert van Rampelberg 
speelt Niilas’ vader. Het is maar een kleine rol, 
maar hij had wel veel bewondering voor regisseur  
Meikeminne Clinckspoor. “Ze legt zich toe op jeugd-
film, omdat het haar keuze en haar passie is. Ik vind 
het heel schoon dat zij dat gevoel nu wil doorgeven.” 

In dit korte interview vertelt Geert van Rampelberg 
over de film. (Speelduur:4’41”)

Opdracht

https://www.pinterest.com/lessenihdonker/cloudboy/%3Feq%3Dcloudboy%26etslf%3D4310
https://www.youtube.com/watch?v=9XoVYp7FX1M&index=7&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/cloudboy/%3Feq%3Dcloudboy%26etslf%3D4310
https://www.youtube.com/watch?v=RP7iKqePNdw&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=RP7iKqePNdw&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=pibxyKxiWuA&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=2
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H3 - Filmtechnisch
Het maken van een film gebeurt in drie grote fases: pre-productie, productie en post-
productie. 

 R Tijdens de pre-productie worden de opnames voorbereid: casting (de juiste 
acteurs zoeken), locaties zoeken, de set bouwen, voldoende geld bij elkaar 
sprokkelen,,..

 R Tijdens de productie wordt de film opgenomen.

 R Tijdens de postproductie worden alle opgenomen beelden verder behandeld, 
bijgekleurd, gemonteerd, geluid toegevoegd, enz.

Productie: Stunts 

1. Fragment waterbassin

Voor deze spannende onderwaterscène volgde Daan een duikopleiding. Tijdens de  
opnames werd zijn zuurstoftoevoer seconden lang afgesneden, terwijl hij onder-
tussen verder moest blijven acteren; dat moest Daan vlot onder de knie krijgen. 
De scène werd opgenomen in NEMO33, één van diepste duiktanks ter wereld  
(33 meter).

2. Fragment sprong

Bij de opnames van de freerunning-scènes werd Daan begeleid door parkour-expert 
en ‘Ketnetheld’ Nicolas Vanhole. Zoveel freerunners rustig houden op de set was een  
moeilijke klus: stilstaan kunnen ze niet en ze springen voortdurend in het rond.  
Ondertussen oefende Daan zijn sprong naar de container. Om zijn veiligheid 
te garanderen,werd hij vastgemaakt aan een kraan. De kabels op zijn rug werden 
later weggegomd door de computer.

Daan blikt terug op zijn freerun-stunt. (Speelduur: 47”)

Maak een parkour tijdens de turnles. Oefen enkele weken en maak 
dan filmpjes en foto’s van jullie prestaties. Monteer ze in Imovie (of 
een gelijkaardig software-programma). Lukt het je ook om er geluids-
effecten aan toe te voegen?

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=1cFsiNisV-c&index=10&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla
https://www.youtube.com/watch?v=8b4kbN8yAtM&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=mbe0c4NJOwk&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=6
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Postproductie: Geluid

Na de opnames wordt het geluid van een film op punt gesteld. Op set probeert de ‘chef 
geluid’ vooral de stemmen zo goed mogelijk op te nemen. Maar alle omgevings- 
geluiden (de wind, een deur die open gaat, de pagina van een krant wordt  
ritselend omgedraaid,...) worden pas later toegevoegd in de postproductie.  
Dat wordt ‘foley’ genoemd.

In dit filmpje zie je hoe dat gebeurt. (Speelduur: 2’42”)

Naast de stemmen en de omgevingsgeluiden, hoort er vaak ook muziek bij de  
beelden. De muziek voor Cloudboy werd geschreven door Helge Slikker.

Niilas’ spytoy krijgt een belangrijke rol in het verhaal. Het geluid dat Niilas in zijn 
kop-telefoon hoort, werd achteraf opgenomen en toegevoegd aan de klankband. 
Die geluiden klinken een beetje vreemd, zodat het lijkt alsof wij meeluisteren door 
Niilas’ koptelefoon. En een extra stemmetje maakt ons duidelijk welke knoppen  
Niilas indrukt. 

Nog meer info over geluid in films? Bijgevoegd filmpje is in het Engels,
maar toch makkelijk te volgen. (Speelduur: 5’43”)

Met een smartphone of tablet kun je leuke geluidsspelletjes spelen. 
Maak een geluidsverslag van een wandeling door jouw huis. Wat  
horen we allemaal? Wat betekenen die geluiden voor jou?

Postproductie: Color-grading

De beelden die met de camera worden opgenomen, zijn meestal nogal flets en  
neutraal van kleur. In de postproductie wordt het beeld in detail bijgekleurd: moeten  
sommige kleuren op de voorgrond? Moet het geheel lichter of donkerder, frissen of 
grauwer? In Cloudboy werd er in de color-grading gekozen voor kleurrijke, heldere 
tinten.

Enkele voorbeelden maken het effect van color-grading duidelijk. 
(Speelduur:1’43”)

Voor Cloudboy werd er veel gewerkt met blauwe accenten en achtergronden.  
Aangezien de film zich afspeelt in het Hoge Noorden, waar de middernachtszon 
tijdens de zomermaanden geen onderscheid maakt tussen dag en nacht, zorgt de 
postproductie er met licht en schaduw toch voor dat je nog enig gevoel bewaart van 
het komen en gaan van de dagen.

Bekijk deze twee foto’s klassikaal via de Pinterest pagina en situeer 
ze in de film. Waarom kiest de regisseur voor deze kleuromslag? 

Maak een instagram pagina met een specifieke color-grading. 
Leerlingen kunnen bewerkte foto’s plaatsen op de juiste pagina.  
Er zijn een heleboel eenvoudige programma’s beschikbaar voor 
smartphone en tablet om kleurtinten te bewerken op foto’s.

1. Stemmen
2. Foley
3. Muziek

Opdracht

Opdracht

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=bOCadFGhDEM&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=arYFRhePpg4&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=xMKjPWQuBFs&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=5
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/cloudboy/
https://www.youtube.com/watch?v=bOCadFGhDEM&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xMKjPWQuBFs&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0vG-2utWleY&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=6
https://www.pinterest.com/pin/523121312958122607/
https://www.pinterest.com/pin/523121312958122644/
https://www.youtube.com/watch?v=arYFRhePpg4&list=PLdKaY1_rO61YjGhIC5J1Hg6LQ4X3yeHla&index=13
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Nog meer  
inspiratie nodig? 
Neem een kijkje op het Pinterestbord dat we maakten bij Cloudboy. Je vindt er  
interessante links en interviews, de filmposter, extra knutseltips, enz..

Bibliografie
 R Setverslag + Interview met Meikeminne Clinckspoor, Filmmagie november 2016 

& maart 2017

 R http://www.imdb.com/title/tt4692646/?ref_=tttr_tr_tt
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