Gordon & Paddy
de zaak van de gestolen nootjes

2e & 3e
Kleuter
Zweden — 2017
Duur: 65 min. — NL gesproken
Regie: Linda Hambäck
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Gordon & Paddy
Doelgroep
2e & 3e kleuter

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.
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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.

Filmtechnisch

Afspeellijst �

Pinterest

Bij Gordon & Paddy is een uitgebreide afspeellijst
beschikbaar op YouTube met beelden van de making of,
interview- en filmfragmenten. Je kan deze fragmenten
inzetten als rode draad bij de filmbespreking.
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Voice-over
Animatiefilm in aquarel
Soundtrack
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Meer film?
JEF biedt meer dan film!

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.
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Filmfiche
Synopsis
Jarenlang heeft commissaris Gordon de rust in het bos
bewaard. Nu droomt hij van zijn pensioen. Met de pientere
muis Paddy heeft hij de ideale opvolger gevonden. Voor
haar eerste zaak moet Paddy meteen stevig aan de slag:
wie heeft de nootjes van de eekhoorn gestolen? Waar is
het verdwenen ei gebleven? En is de vos echt een
superschurk?
Samen zijn Gordon en Paddy een onklopbaar team: de
ervaren oude man en de jonge spring-in’t-veld. Klassieke
tekenanimatie op maat van een heel jong publiek. Met de
looks van een schattig prentenboek, en het verhaal van
een spannende crimi.
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In de pers
“Gordon & Paddy en de zaak van de gestolen nootjes is
een fraaie animatiefilm met liefdevolle details.”
– De Volkskrant
“De animatiestijl – naar de illustraties van Spee – doet
vanwege de vrij statische achtergronden denken aan
pop-upboeken; door laag voor laag te plaatsen is diepte
gecreëerd. Het effect daarvan is te vergelijken met het
kijken door een kijkdoos.” – Cinemagazine
“Antropomorfische verhalen worden al sinds de klassieke
oudheid gebruikt om simplistische moralen over te brengen.
Toch slaagt Gordon & Paddy erin om ook complexere
ethische kwesties over te brengen.” – De Morgen

Gebaseerd op de boeken van Ulf Nilsson en Gitte Spee.

Technische kaart
Een film van Linda Hambäck
Zweden, 2007, 65 minuten, Nederlands gesproken
Scenario		
Janne Vierth
Productie		Lina Jonsson, Linda Hambäck
Muziek		
Martin Landquist
Montage		Elinor Bergman, Linda Hambäck,
			Hannes Knutsson
Camera 		Elinor Bergman, Gabriel Mkrttchian
Animatie		
Dockhus Animation
Distributeur
JEF
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Voor de film
Bekijk samen de filmposter (op de vorige pagina).

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW
WW
WW

Wie staat er op? Hoeveel personages zie je? Welke dieren
zijn het?
Wat zijn ze aan het doen? Hoe zie je dat? Waarom zouden
ze dat aan het doen zijn?
Waar zijn ze? Hoe zie je dat?
Wat voor weer is het? Welk seizoen zou het zijn?
Wat zie je in de verte? Wie zou daar wonen?

Veel vragen waar we nu het antwoord nog niet op weten! Samen
gaan we kijken welke avonturen de dieren allemaal gaan beleven!

Boeken
De animatiefilm Gordon & Paddy is gebaseerd op een combinatie
van meerdere boeken van de Zweedse schrijver Ulf Nilsson.
Regisseur Linda Hambäck liet zich voor de film sterk inspireren
door de originele tekeningen van de Nederlandse illustratrice
Gitte Spee. Lees je graag ook eens het boek voor in de klas? Dit
prentenboek vind je hier.
De verhalen van Inspecteur Gordon zijn echte detective verhalen
voor kinderen. Ze bestaan in het Zweeds, Duits, Engels,
Koreaans en Nederlands. In Duitsland kregen Nilsson en Spee
zelfs de Kinderbuchpreis 2015 van Nordrhein Westfalen voor het
eerste boek.
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De film
Even terug naar de film! Ondanks het feit dat regisseur Linda
Hambäck erg trouw blijft aan de originele illustraties, weet ze op
charmante manier dit statische prentenboek om te toveren in een
film vol dynamische beelden – en dat zonder het gebruik van 3D
animatie! Hierdoor voelt de film aan als een heerlijk prentenboek
dat tot leven komt.
zeker en vast de trailer met je klas! Bekijk hier
 Bekijk
ook eens de trailer in het Zweeds. Begrijp je wat de
personages zeggen?

Leuke weetjes
WW

De beestige Gordon & Paddy boeken zijn ontstaan uit de
verbeelding van Zweeds schrijver Ulf Nilsson. Nilsson won
reeds meerdere prijzen en is auteur van maar liefst meer
dan honderd kinder- en jeugdboeken!

WW

De schrijver gebruikt de avonturen van Gordon & Paddy
niet alleen als een manier om vooroordelen uit de weg te
ruimen, maar ook om het verschil tussen goed en kwaad uit
te leggen aan jonge kinderen.

WW

Nilsson is, naast schrijver, ook de president van de
Zweedse Academie voor Kinderboeken.
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Inhoudelijke info
Thema’s
Politie/Detective
Gordon is een rasechte detective, een politieman met jarenlange
ervaring. Paddy volgt hem op. Dit thema zit doorheen de hele film
verweven en zorgt voor heel wat spanning bij de allerkleinsten!
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Ga op speurtocht
Stel een speurtocht samen op maat van de kinderen
met de fijne app Troovie. Werk in kleine groepjes en
laat hen samenwerken om het mysterie op te lossen!
Voetafdrukken
Laat de hele klas een voetafdruk maken van hun
schoenen - hoe zijn ze anders? Wat kun je er
allemaal aan aflezen? Wat typeert jouw eigen
voetafdruk?

Het bos
De film speelt zich af in het bos, waar we alle dieren de revue zien
passeren. Ook eikeltjes krijgen een hoofdrol in dit mooie verhaal.
Het bos kan een leuk thema zijn om te bespreken in de klas en
aan een heleboel activiteiten te linken. Bekijk ons Pinterest
prikbord voor inspiratie!
Schatten en vergelijken

Vermiste dieren
Alarm in de klas! Alle speelgoeddieren zijn
verdwenen. Vul een grote bak met zand en verstop
daar 20 verschillende kleine dieren in. Kopieer vooraf
alle dieren op een blad. Ga op zoek met de klas
(verdeel desnoods de klas in groepjes en ga met
meerdere kleine bakken aan de slag): kunnen jouw
kleine detectives de vermiste dieren terugvinden?
(Je kan deze opdracht trouwens ook met gewone
voorwerpen doen, zoals een paperclip, een dopje,
een lepel – alles kan!)

Lees samen met de kinderen het prentenboek ‘Kan ik
er ook nog bij?’ van Loek Koopmans. Verhaal: in het
bos ligt een warme want. Steeds meer dieren zoeken
de warmte bij elkaar op. Maar past iedereen wel in
de want? Via het schatten en vergelijken proberen
de kinderen te achterhalen hoe groot de want uit
het verhaal moet zijn om de beschreven dieren te
herbergen.

h

d

x

6

Vriendschap en liefde

Eikelmannetjes
Op ons Pinterest prikbord staat een leuk gedicht over
eikeltjes. Lees het met de klas en ga samen aan de
slag: verzamel een boel eikeltjes en geef ze allen
een gezichtje. Dit worden de eikelmannetjes van de
klas. Als je ze gekleurde hoedjes geeft, kan je er later
ook mee leren sorteren, tellen en rekenen!

In de film zien we liefde tussen ouders en hun kinderen,
vriendschap tussen de kinderen van het bos maar ook tussen
inspecteur Gordon en Paddy, de onvoorwaardelijke liefde die de
eekhoorn voor zijn nootjes voelt,...
dit met de kinderen, vertrek hiervoor vanuit
 Bespreek
dit fragment.

Vooroordelen
Iedereen is ervan overtuigd dat de vos de eikeltjes heeft gestolen.
Volgens hen is vos sluw en gemeen, levensgevaarlijk, een dief
waarvoor je maar beter uitkijkt. Niets blijkt echter minder waar!

Vragen voor de leerlingen
WW
WW

Zie jij iets zo graag dat je niet zonder dit kan?
Wat is liefde?

Vragen voor de leerlingen
WW
WW

Hoe komt het dat de dieren van het bos zo denken over de
vos? Hebben ze gelijk?
Denk jij soms ook dat je iets kent, nog voor je het
probeerde? Denk bv. aan een nieuw gerecht.

Ouder worden
Ook ouder worden is een thema in Gordon & Paddy, waar we
inspecteur Gordon horen vertellen dat het tijd is voor hem om op
pensioen te gaan.
Vragen voor de leerlingen
WW

Zijn jouw oma en opa al op pensioen, of werken ze nog?
Wat doen ze, nu ze op pensioen zijn? Gaan ze vissen zoals
Gordon? Missen ze hun werk?
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Bang zijn
Paddy is bang in het donker. Daar heeft Gordon een oplossing
voor – Paddy mag de zaklamp bijhouden. Bekijk een heleboel
inspiratie voor prentenboeken rond dit thema op ons Pinterest
prikbord!
Vraag voor de leerlingen
WW

Ben jij soms bang in het donker? Wat doe je dan?

7

Personages
Gordon de kikker
Gordon is een vermoeide politieman aan het einde van zijn
carrière. Hij valt voortdurend in slaap. Hij is zo bang van de vos
dat hij haar naam niet durft uitspreken. Hij eet koekjes bij het
ontbijt, middag- en avondeten!
Gordon is een echte zoetebek. Kijk samen met de kindjes naar
dit fragment. De personages spreken hier in het Zweeds! Weten
ze nog waar het over gaat? Wat ruikt Paddy? Nadien kan je ook
deze versie in het Nederlands bekijken. Had de klas het gesprek
goed onthouden?

Nachtelijk gezelschap
Schilder met kinderen een wezentje dat hun gezelschap kan houden in het donker – zo zijn ze niet
langer alleen wanneer het licht uit gaat. Gebruik
zwart papier en glow in the dark verf. Wanneer ze
hun tekening thuis naast hun bed hangen, zullen ze
hun ogen niet geloven: hij geeft licht in het donker!
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Paddy de muis
Paddy is een hongerig muisje, zonder naam of leeftijd, dat een
thuis vindt bij Gordon in het politiekantoor. Haar zeer goede
(speur)neus levert haar een baantje als assistent van Gordon op.
Ze is heel nieuwsgierig en bang in het donker.

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW

Wat vind jij lekker ruiken?
Als jij één iets mocht kiezen om de hele dag te eten, elke
dag van je leven, wat zou dit dan zijn?
Gordon heeft voor elk tijdstip een koekje. Heb jij een ritueel
doorheen de dag? Hoe weet jij dat het ochtend is, wat
typeert de middag en wat doe je elke avond?
Koekjes bakken
Maak samen koekjes en stop ze in aparte trommels!
Bekijk hier hoe je aan het bakken gaat.
Een kleurrijk bos
Hier vind je een leuke kleurplaat om te gebruiken in
de klas.

Vragen voor de leerlingen
Filosofeer samen met de klas. Neem hiervoor een kijkje in onze
Verzameling van werkvormen, te vinden op de JEF site’. Geef
je mee dat er geen foute antwoorden bestaan. Start het gesprek
vertrekkend vanuit dit filmfragment.
WW
WW
WW

Kan je gelukkig zijn met niets?
Mag een leugentje om bestwil?
“Als je geen naam hebt, is het net alsof je niet bestaat”,
zegt Gordon. Wat bedoelt hij daarmee?
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Reukmemory

Slaaplekker!

Maak kleine gaatjes in potjes en stop er iets in.
Doe dit dubbel voor elke geur. Voorbeelden van
geuren: rozemarijn, basilicum, banaan, rozenblaadjes, mandarijn... Laat de kleuters twee dezelfde
geuren vinden.

Doe het licht uit en stop de dieren van het bos in hun
bedje met de Slaap Lekker app. Bekroond als “App
van het jaar” door Apple, en volgens sommigen één
van de mooiste apps ooit gemaakt voor kinderen!

Een leuke variant: de potjes moeten de kleuters bij
het juiste voorwerp zien te plaatsen.

Tikspel: Vos kom uit je hol!

De dieren van het bos
Naast Gordon en Paddy leren we nog een heleboel andere dieren
kennen: een bonte verzameling eekhoorns, de familie konijn,
meneer en mevrouw merel met hun nest, enkele egels maar ook
de sluwe vos waar het hele bos voor vreest.

De kinderen veranderen in kikkers en muizen. Eentje
is de vos en gaat in zijn hol liggen. Die staat aan de
andere kant van de zaal of speelplaats, met zijn rug
naar de groep. De groep stapt naar de vos toe en
roept heel luid: ‚Vos kom uit je hol!‘. (deze zin wordt
steeds herhaald door de ganse groep) De groep
stapt zover mogelijk door tot aan de vos. Als de vos
zich omdraait, loopt iedereen terug naar de startplaats. Degene die door de vos getikt zijn, worden
ook vossen.
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Voice-over
Weliswaar in het Zweeds, maar hier kan je een fragment van
Gordon & Paddy zien waar de stemmen worden ingesproken. Dit
heet een voice-over. Een voice-over wordt ingesproken door een
stemacteur. In dit fragment kunnen de kindjes in het Nederlands
meevolgen hoe dat nu precies allemaal in zijn werk gaat!
Spreek eens een stem in!
Met de app DubMe kan je een filmpje uploaden en
er nadien een stem over inspreken. Probeer bijvoorbeeld eens een grappig filmpje van een huisdier, en
laat de kinderen bedenken wat dit dier zou kunnen
zeggen. Laat het hen inspreken en speel het filmpje
af. Pret verzekerd!

Animatiefilm in aquarel
Niet alleen de personages van de film zijn gebaseerd op het boek,
ook de tekeningen en de stijl van tekenen komen overeen met de
oorspronkelijke tekeningen van Gitte Spee. Dus geen flitsende en
overdonderende 3D-computeranimatie, maar rustige aquareltekeningen, waar enkele lijnen een hele wereld suggereren.
Bekijk de tekening uit de film (op de volgende pagina) samen met
de klas.
WW
WW
WW

Wat vinden ze van die tekening? Wat vinden ze er mooi of
minder mooi aan?
Hebben ze al vaak tekenfilms gezien die er zo uitzien?
Hoe zien tekenfilms er meestal uit? Vind je dat mooier?
Waarom (niet)?
Zie je felle kleuren in Gordon & Paddy?

Je kan ze ook vergelijken met de tekeningen van Gitte Spee (op
de volgende pagina). Hiervoor kan je een boek gebruiken van
“Inspecteur Gordon” dat je in de bibliotheek kan vinden. Overloop
met de kinderen de verschillen en de gelijkenissen.
WW
WW
WW

Zien Gordon en Paddy er hetzelfde uit als in de film?
Wat zijn de verschillen?
In welke tekening zitten er het meest kleuren?
Hoe kan je dit zien?
Zijn het donkere kleuren of heel lichte kleuren?
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Het is ook interessant om de vergelijking te maken met een
contrasterend kunstwerk. Bijvoorbeeld een werk van Roy
Lichtenstein.
WW
WW
WW

In welke tekeningen zitten er hier het meest kleuren?
Hoe kan je dit zien?
Zijn het hier ook alle twee lichte kleuren?
Zouden de kunstenaars alle twee dezelfde verf hebben
gebruikt?
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Aquareltechniek
Je kan in de klas zonder probleem met aquarel aan
de slag gaan. Niet alle scholen hebben de mogelijkheid aquarel aan te kopen, maar als alternatief kan je
ook verdunde waterverf gebruiken.
Hoe ga je te werk?
Het is leuk om eerst eens gewoon te experimenteren
op een blad, los van een gegeven opdracht. Zo
kunnen de kinderen even aanvoelen hoe het is om
met aquarel te schilderen.
Laat de kinderen eerst een tekening maken met
potlood of pen. Pas als de tekening af is, gaan ze
die met verf inkleuren. Je hoeft niet volledig binnen
de lijntjes te kleuren. Dat is in de film ook niet het
geval. Schilder eerst de achtergrondkleur. Je hoeft
niet te wachten tot het blad helemaal droog is om
aan de nieuwe laag verf te beginnen. Hoe natter de
achtergrond is, hoe meer de kleuren in elkaar zullen
overvloeien.
Kleuren mengen
Aquarel is ook de perfecte techniek om samen
kleuren te mengen en hiermee te experimenteren.
Kijk op ons Pinterest prikbord voor enkele speelse
opdrachten rond deze thematiek!

Soundtrack
De soundtrack werd geschreven door Martin Landquist. De
tedere muziek brengt hoop en doet ons terugkeren naar vroegere
tijden. Iets engere scènes worden zo meteen verzacht voor de
allerkleinsten.
verzachtende effect zien we bijvoorbeeld in dit
 Het
fragment. Hier krijgen we dan weer een spannend
moment nét door de muziek. Bespreek met de
kinderen hoe dit komt!
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord
van Gordon & Paddy. Je vindt er een heleboel leuke
boeken over bang zijn in het donker, extra opdrachten
bij het thema detective, tips om zelf een gevangenis te
bouwen in de klas en een heleboel inspiratie om zelf een
hindernissenparcours met de kinderen te bouwen!
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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
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. Surf naar het
kortfilmkanaal.

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 op jeugdfilm.be.

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. 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. Ontdek de workshops op jeugdfilm.be.

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. Bekijk de Q&A’s op
jeugdfilm.be.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise.
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan leerkrachten en begeleiders. Ontdek de vormingen op jeugdfilm.be.
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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 op jeugdfilm.be.

Projecten op maat
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een ongewone
locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer info.

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 websites en apps.
Heb je met de klas 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. Surf naar jefmakers.be voor 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. Surf naar
jeffestival.be voor meer info.
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Het JEF model

Methodiek van JEF

Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen.

Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons
aanbod.

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele
media. Ontdek meer op onze blog.

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op
onze blog.
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