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Doelgroep
3de kleuter en 1ste graad lager onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium 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 is doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Solan en Ludwig: Reis naar de maan 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. 

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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Solan & Ludwig:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq
https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/?invite_code=4c8a4a789a544ae7af1591a7d62d89da&sender=523121450375288866


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
Vijftig jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op 
de maan. Maar wat Solan & Ludwig doen, is minstens 
even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder 
Reodor vertrekken ze op ruimtemissie! Maar met geheime 
passagiers aan boord én hun misdadige plannen wordt het 
lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.

De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur 
vol dolle plot-twists en koddige personages. Nostalgische 
animatie, maar heel actueel met pittige commentaren en 
doldwaze humor; en net daarom uiterst geschikt voor jong 
en oud. Met de stemmen van o.a. Freek Braeckman en 
Martine Tanghe.

Technische kaart
Een film van Rasmus A. Sivertsen
Noorwegen, 2018, 80 minuten, Nederlands gesproken

Componist  Knut Avenstroup Haugen
Producent  Synnøve Hørsdal, Cornelia Boysen
Scenario  Karsten Fullu
Montage  Rasmus A. Sivertsen, Zaklina Stojcevska
Fotografie  Janne Karin Hansen, Morten Skallerud
Productiehuis  Maipo Film
Distributeur JEF
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq


Kjell Aukrust 
De animatiefilm Solan & Ludwig: reis naar de maan is gebaseerd 
op de boeken en tekeningen van de in Noorwegen zeer geliefde 
schrijver en illustrator Kjell Aukrust (1920-2002). Alle Noorse 
kinderen kennen Solan, Ludwig en Reodor! Je vindt op pagina 14 
van deze lesmap verschillende tekeningen.

Voor Solan & Ludwig: reis naar de maan werd gemaakt, kon je 
ook genieten van Solan & Ludwig: de sneeuwmachine (2013) en 
Solan & Ludwig: de grote kaasrace (2016). In de drie films kun je 
tal van nieuw uitgevonden machines bewonderen. En je vindt er 
ook een boel schurken terug die het verloop van het verhaal koste 
wat kost willen saboteren. Spanning en pret verzekerd! 

 � Bekijk zeker eens beide trailers in de klas, zowel van 
de sneeuwmachine (1:45 min.) als de grote kaasrace 
(2:13 min.). Welke gelijkenissen zien de leerlingen? 

Filmproductie

Vragen voor de leerlingen:
 W Lijken de tekeningen goed op de personages in de 

film? 
 W Hoe oud zouden deze tekeningen wel zijn? Waarom 

denk je dat?
 W Lijken de tekeningen op de illustraties uit 

kinderboeken die je thuis liggen hebt? Waarom zijn 
ze anders?
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/solan-ludwig-de-sneeuwmachine
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/solan-ludwig-de-grote-kaasrace
https://www.youtube.com/watch?v=112IJrK7wWY&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Cl0d_OhnKzw&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=3&t=0s


De films rond Solan & Ludwig spelen zich allemaal af in het 
stadje Flåklypa; ze werden gemaakt door Qvisten Animation. 
Deze filmstudio maakte in 1975 ook de publiekslieveling, de film 
Flåklypa Grand Prix, eveneens gebaseerd op de boeken van Kjell 
Aukrust. Ivo Caprino regisseerde deze animatiefilm. Als ode aan 
Ivo Caprino, die als kind een passie had voor alles wat te maken 
had met ruimtevaart, besliste het productieteam om dit als thema 
te nemen voor een derde Solan & Ludwig film.

 � Een deel uit de film van Flåklypa Grand Prix (8:39 
min.) kan je hier bekijken. Helaas enkel in het Engels 
beschikbaar, maar zeker de moeite waard om een 
stukje met de klas te bekijken!

Eerste indruk
Vraag de kinderen na het bekijken van de film naar hun 
eerste indrukken. Die eerste reacties zijn vaak erg kostbaar 
en zetten de kinderen aan het denken. Zo kunnen ze een 
mening vormen over wat ze net hebben gezien. Bekijk tips 
hiervoor op onze verzameling van werkvormen!

Wie maakte de film?
Na Solan & Ludwig en de Sneeuwmachine (2013) en Solan 
& Ludwig, de grote kaasrace (2016) is dit de derde stop-
motionanimatiefilm van de hand van regisseur Rasmus A. 
Sivertsen. Rasmus zette zijn eerste stappen in de animatiefilm 
toen hij nog erg jong was. Omringd als hij was door camera’s, 
kleurpotloden en allerlei filmmateriaal maakte hij zijn eerste 
filmpjes, daarbij fel aangemoedigd door zijn vader die zowel 
illustrator als animatiespecialist was. Vele jaren geleden 
ontmoette hij ook Kjell Aukrust die de tekeningen maakte waarop 
de personages voor Solan & Ludwig zijn gebaseerd.
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https://www.youtube.com/watch?v=XUuQwPOfQ1M&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=5&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen


Personages

Solan
Solan is een eigenwijze eend die altijd wel weet wat te zeggen. Hij 
heeft enorm veel zelfvertrouwen en durft alles aan. Bovendien is 
hij verzot op winnen! Ook de maan veroveren lijkt hem geen enkel 
probleem.

Ludwig
Ludwig is een voorzichtige egel die zich over het minste zorgen 
maakt. Hij is de vriend van Solan en ziet in alles gevaar. Daarom 
is hij vaak bang. Solan moet hem altijd over de streep trekken en 
overtuigen; hij vertelt hem dat ze altijd wel weer op hun pootjes 
terecht komen. Ludwig is onzeker over zichzelf, pessimistisch 
aangelegd en hij vertrouwt Solan voor de volle honderd procent.  

Inhoudelijke info

Selfie in een ruimteraket
Gebruik de app ‘Nasa Selfies’ (Android en iOS) om jezelf in 
een ruimteschip te plaatsen. Laat de kinderen in een outfit 
poseren en kies telkens voor een andere achtergrond. Leuk 
om mee te experimenteren!

 � Herbekijk dit fragment met de klas.

Vragen voor de leerlingen
 W Ben jij soms bang in het donker? Waarom is dat 

precies?
 W Wat doe je als je bang bent in het donker?
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nasa.selfies&hl=nl
https://apps.apple.com/us/app/nasa-selfies/id1423796149
https://www.youtube.com/watch?v=luZDKWxPxro&feature=youtu.be


Lichtgevende klas
Maak tekeningen en objecten die licht geven in het donker 
en leg ze overal in de klas. Zelf glow in the dark verf maken 
is reuzeleuk! Hier lees je hoe dat moet. De verf kan je 
ook door zoutdeeg mengen. Je kan de figuur van Ludwig 
namaken. Maak de klas tenslotte donker en hou een glow 
in the dark feestje. Wedden dat de duisternis plots gezellig 
wordt? Op ons Pinterest bord vind je trouwens heel wat 
fijne boekentips rond bang zijn in het donker, lees zeker 
eens het prachtig geïllustreerde boek Het Donker van 
Lemony Snicket en Jon Klassen.

Kleurrijke lampion
Laat de kinderen een lampion maken en maak een echte 
lampionnentocht wanneer het donker wordt. Dit kan heel 
eenvoudig: maak een ronde koker van stevig zwart papier. 
Snij er, voor je hem in elkaar zet, maantjes en sterren uit 
(of vormen naar keuze). Plak hierachter kleurrijk vloeipapier 
en stop er een elektrisch lichtje in! Een echte kaars kan 
natuurlijk ook, maar dat doe je best alleen onder toezicht en 
bij oudere kinderen. 

Schimmentheater of schaduwspel
Al eens gedacht aan een schimmenspel of 
schaduwtheater? Maak het donker in de klas. Hang een wit 
doek op met een lamp, vervolgens kan je met je handen 
of lichaam een schimmenspel uitbeelden op het doek. Of 
probeer eens een heus schimmentheater! 

� Je vindt meer ideeën om bovenstaande opdrachten uit te 
werken op ons Pinterest bord!

Reodor
Reodor is een rustige, vriendelijke man die ontzettend graag 
dingen uitvindt. Wanneer Solan zijn droom uitspreekt om naar 
de maan te gaan, ziet hij dit als een ideale gelegenheid om zich 
te verdiepen in zijn jongensdroom – een ruimteraket bouwen. 
Dankzij zijn vindingrijkheid ziet La Pollo het levenslicht!

 � Start de volgende opdracht vanuit dit fragment.

Bouw je eigen ruimteraket
Bouw samen met de kinderen een levensgrote ruimteraket! 
Gebruik hiervoor recyclagemateriaal. Laat ze allerlei zaken 
verzamelen thuis: buizen, stukjes gebruikte aluminiumfolie, 
springveren uit oude matrassen, karton, stof, rietjes, 
petflessen ... Toon ze een boek van de kunstenaar 
Panamarenko, die ook verscheidene raketten heeft 
gebouwd. Net als Reodor kunnen ze nu schetsen maken 
die ze als startpunt gebruiken. Maak een maquette in klei 
vooraleer je met het echte bouwwerk start.
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https://blog.huisjetuintjeboompje.be/cre-a-tief/zelf-glow-in-the-dark-verf-gebruiken/
https://www.mamaliefde.nl/blog/zoutdeeg-brooddeeg-recept-maken-knutselen-bakken-bewaren/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/
https://www.youtube.com/watch?v=gzFdPSWdjzM&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=11&t=0s


Naar de ruimte
Uiteraard is er het allesoverheersende thema van de ruimte. Zo 
zien we Ludwig los van de zwaartekracht door het schip vliegen 
en vertelt Solan over sterren waarvan het licht duizenden jaren 
reist voordat we ze kunnen zien. Doorheen het luchtruim zweeft 
ook allerlei afval. Volgens Ludwig is de ruimte vooral groot, donker 
en leeg. Maar op een gegeven moment moet het toch ergens 
stoppen?

 � Bekijk dit fragment nog een keer met de klas.

Filosoferen
Ga een kijkje nemen in ons document ‘verzameling van 
werkvormen’, waar je meer info vindt over hoe je in de klas 
kan filosoferen. Ga er knus bij zitten in een kring. Start het 
gesprek vanuit de volgende vragen.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat denk jij hierover: zou er een muur zijn in de 

ruimte? Of stopt het heelal nooit?
 W Ludwig omschrijft het heelal als groot, donker en 

leeg. Hoe zien jullie dat?
 W Wat vind je van het idee dat het licht van sterren 

duizenden jaren reist voor we het zien?
 W Hoe zou de nacht eruitzien als de maan niet zou 

schijnen en er geen sterren waren?
 W Wat zou jij heel erg missen als je op de maan 

vastzit?
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https://www.youtube.com/watch?v=M6sPQR2uC00&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=8&t=1s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen


Ik hou van jou tot aan de maan en weer terug
Laat de leerlingen op de klimrekken in de turnzaal klimmen 
en neem van iedereen apart een foto. Daarna beschilderen 
de kinderen een stuk karton dat de ruimte voorstelt, 
met bovenaan de maan. Met houten ijsstokjes loopt er 
een ladder tot aan die maan. Print elk kindje op schaal, 
plak de afbeelding op dun karton en knip die uit. Plak 
ze vervolgens, omhoogklimmend, op de ladder. Een fijn 
geschenkje voor papa of mama met de tekst “ik hou van jou 
tot aan de maan en weer terug” erop! Meer inspiratie vind je 
alvast op ons Pinterest bord.

De eerste man op de maan was Neil Armstrong, met de missie 
Apollo 11. Hij deed dit op 21 juli 1969. Vervolgens zei hij “dit is een 
kleine stap voor een mens, een reuzensprong voor de mensheid”. 
Zijn woorden werden rechtstreeks uitgezonden op televisie; 450 
miljoen mensen hebben die zin gehoord. 

Nieuwsverslaggeving
Wanneer we naar het nieuws kijken, nemen we aan dat dit 
objectief wordt gebracht. Bespreek het verschil tussen objectiviteit 
en subjectiviteit. We nemen aan dat wat wordt verteld, gebaseerd 
is op waarheid. Maar door bepaalde zaken niet of net wél te 
tonen, wordt de waarheid soms verdraaid. Wat je ziet, is niet altijd 
wat het lijkt. Ook de manier waarop men iets vertelt kan een heel 
ander licht werpen op een feit.

 � Start de bespreking vanuit dit fragment.

Ga in een kring zitten. Fluister een kort verhaal met enkele 
plotwendingen en details in het oor van een kindje. Die 
fluistert het verhaal door in het oor van het volgende 
kind. Dit doen de kinderen tot de kring rond is. De laatste 
persoon vertelt het verhaal luidop aan de klas. 

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe sterk is het verhaal veranderd? Kunnen de 

anderen aanvullen of verbeteren?
 W Hoe komt het dat het verhaal zo sterk van vorm is 

veranderd?
 W Zou dit ook het resultaat zijn als volwassen mensen 

iets op die manier aan elkaar vertellen?  

 � Bekijk hier de allereerste maanlanding met de klas!
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/
https://www.youtube.com/watch?v=INmk_BIRahM&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=S9HdPi9Ikhk&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=7&t=0s


Ecologische boodschap
Met Solan & Ludwig: reis naar de maan kan je ook heel wat 
ecologische aspecten bespreekbaar maken in de klas. Zo botsen 
de twee vrienden op hopen zwervend afval in de ruimte. 

Maar er is ook de gemene politicus die de maan wil uitbuiten 
in zijn eigen voordeel: hij wil immers maanstof verkopen. 
Dat de maan daardoor minder gaat schijnen en het 
tenslotte zelfs helemaal donker wordt, zal hem worst wezen. 
Langetermijndenken, daar doet hij niet aan mee.

Zo krijgen we ook een blik op hoe politiek eigenlijk werkt. De 
ruimteraket wordt plots gefinancierd omdat men belangrijke 
voordelen ziet in de maanlanding. Niet voor de uitvinder, niet 
voor Flåklypa maar… voornamelijk voor zichzelf. Zo kan de 
minister zelf de eerste stap op de maan zetten en het maanstof 
verzamelen. De burgers zelf, Solan & Ludwig, hebben hier maar 
weinig zeggenschap...

 � Herbekijk dit fragment.
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https://www.youtube.com/watch?v=FqbaqWoRAow&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=11&t=0s


Poppenanimatie
Rasmus A. Sivertsen, de maker van Solan & Ludwig: reis naar 
de maan, verkiest artisanale animatie boven digitale animatie. 
Daarmee bedoelt hij poppen die met de hand zijn gemaakt. Het 
realiteitsgehalte is groter en de personages lijken meer te leven. 
Ze zijn ook tastbaarder en stralen meer emotie uit.

Bij Solan & Ludwig: reis naar de maan hebben we te maken 
met poppen die niet uit zichzelf kunnen bewegen. Zij moeten 
bewogen, oftewel ‘geanimeerd’ worden, vandaar de term 
‘poppenanimatie’. De term animatiefilm komt van het Latijnse 
woord ‘animo’, wat ‘ziel’ betekent. In een tekenfilm laat de 
filmmaker zijn poppen immers als het ware lot leven komen; hij 
‘bezielt’ zijn poppen of tekeningen.

De poppen die hiervoor nodig zijn, moeten gemaakt zijn van 
materiaal dat voldoende soepel is; men moet ze makkelijk kunnen 
buigen. En ze moeten voldoende stevigheid hebben om rechtop 
te kunnen staan. Moderne plastic- en rubbersoorten, al dan niet 
gewapend met ijzerdraad, brengen hier vaak uitkomst. Hoe beter 
de poppen kunnen bewegen, des te beter je het verhaal kunt 
vertellen. Zelfs een snor moet kunnen bewegen!

Niet alleen de houding maar ook de gelaatsuitdrukking van een 
pop kan veranderen. Hiervoor heeft men van eenzelfde figuurtje 
verschillende hoofden met telkens een andere gelaatsuitdrukking 
nodig. Indien gewenst verwisselt men van hoofd tijdens de 
opnames. 

Maak je eigen pop
Laat de kinderen elk een eigen versie van Solan of Ludwig 
maken. Die kunnen ze later gebruiken bij het maken van 
een stop-motionanimatie. Gebruik hiervoor een makkelijk 
hanteerbare boetseerklei. En ze mogen hun figuur nadien 
ook beschilderen. Print prenten van Solan en Ludwig in 
verschillende houdingen of met andere emoties en geef 
elke leerling één prent waarop ze zich kunnen baseren.

Filmtechnische info 10
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Stop-motion
Met de filmtechniek stop-motionanimatie kan je speciale effecten 
bereiken. Eerst zet je het voorwerp dat in de film moet bewegen 
in een bepaalde houding. Dan neemt de camera hiervan een foto. 
Vervolgens komt het erop aan de houding van het voorwerp een 
klein beetje te veranderen en opnieuw een foto te nemen. 

Door alle foto’s snel na elkaar af te spelen lijkt het alsof het 
voorwerp beweegt. Deze techniek is echter heel tijdrovend. Om 
een vloeiend beeld te krijgen heb je 24 foto’s per seconde nodig! 
Ook is het essentieel dat de camera stilstaat, je gebruikt dus best 
een statief.

 � Bekijk hier een filmpje waarin alles visueel duidelijk 
wordt (3:02 min.). 

Verteltafel
Ga even een kijkje nemen in ons document ‘verzameling 
van werkvormen’, waar je meer info vindt over hoe je een 
verteltafel maakt. Laat de kinderen figuren uit de film in 
klei boetseren (zie vorige opdracht); zorg voor een bak die 
je met maanstenen en maanzand kunt vullen (kijk voor 
originele recepten op onze Pinterest pagina!).

Je eigen stop-motionvideo
Eenmaal de verteltafel de klas siert, kan jew hiermee een 
echte stop-motionvideo maken. Beweeg de figuren stap per 
stap en laat ze wandelen door het maanzand. Misschien 
kan een figuur een maansteen voor zich uit rollen. Laat je 
fantasie de vrije loop! Gebruik de app Stop Motion Studio, 
zowel voor Android als iOS verkrijgbaar.

Het maken van een animatiefilm vergt veel geduld en concentratie 
van de kinderen. Spreek op voorhand duidelijke regels af: 
niemand mag de camera verplaatsen. Op welke knoppen 
mogen ze drukken, en op welke zeker niet. Verdeel de klas in 
kleine groepjes van drie, en laat telkens één groepje een paar 
frames nemen. Twee kinderen verschuiven de elementen op de 
tekening, één iemand neemt de foto’s. Na een paar foto’s wissel 
je de groepjes af. Waar stond de camera precies? Plak daarom 
aanknopingspunten onder de camera, je weet nooit of je camera 
niet een stootje krijgt.  

 � JEF maakte zelf een tutorial over de app Stop 
Motion Studio, die je hier kunt bekijken (2:03 min.).
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https://www.youtube.com/watch?v=f_rfKGaA5pE&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=8&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297
https://www.youtube.com/watch?v=6xUjRGBXSQ0&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=6&t=0s


Stemmen & geluid
Bij een animatiefilm spreken stemacteurs de stemmen in. 
Verslaggever Friemand Pleuzen werd bijvoorbeeld ingesproken 
door onze eigen nieuwslezer Freek Braekman. 

 � Bekijk hier hoe Freek de stem van Friemand 
inspreekt in de studio!

  Hier zie je het bijpassende filmfragment.

Gebruik de app Dubme (iOS) in de klas. De kinderen 
kunnen een filmpje kiezen of zelf een animatiefilmpje 
uploaden en daar hun eigen stem overheen opnemen. Leuk 
om samen mee te experimenteren!

In de film Solan & Ludwig: reis naar de maan hebben we ook te 
maken met een heel uitgesproken soundtrack die alle spannende 
momenten feilloos markeert. Opmerkelijk is vooral de scène in het 
ruimteschip, waarbij de muziek meteen doet denken aan andere 
ruimtefilms die een gelijkaardige soundtrack gebruiken. 

 � Luister naar dit fragment vanaf minuut 2:30 uit 
Interstellar, kijken mag ook als je durft! (4:57 min.). 
Vergelijk het daarna met deze scène uit Solan & 
Ludwig: reis naar de maan. Vinden je leerlingen 
gelijkaardige fragmenten?
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https://www.youtube.com/watch?v=f4cqM41FDw8&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oFw-x22nKD0&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=14
https://apps.apple.com/us/app/dubme-voice-over-videos/id704528400
https://www.youtube.com/watch?v=1t73rxE5T_I&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=9&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=yXzlmQOMyxI&list=PLdKaY1_rO61ZmE60Uk487u-MPhxVlRjQq&index=17&t=0s


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van 
Solan en Ludwig: reis naar de maan. Je vindt er onder meer 
inspiratie voor het bouwen van een ruimteschip, veel tips voor 
het uitwerken van een themaweek rond de ruimte en enkele fijne 
boekentips.

Månelyst i Flåklypa. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2019, 
van https://www.imdb.com/title/tt7533756/reviews?ref_=tt_urv

Apollo 11. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2019, van https://
nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11

Stop-motion. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2019, van 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stop-motion

Solan & Ludwig: reis naar de maan (5+) - Månelyst i 
Flåklypa (2018). (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2019, 
van https://www.filmfestival.be/nl/archief/festival-edities/
solan-ludwig-reis-naar-de-maan-5/19-2173

MVO. (2019, 10 oktober). TRAILER. Martine Tanghe en Freek 
Braeckman in nieuwe animatiefilm ‘Solan en Ludwig: Reis Naar 
De Maan’. Geraadpleegd op 7 november 2019, van
https://www.hln.be/showbizz/film/trailer-martine-tanghe-en-freek-
braeckman-in-nieuwe-animatiefilm-solan-en-ludwig-reis-naar-de-
maan~ab801d9a/

Rasmus A. Sivertsen. (z.d.). Geraadpleegd op 7 november 2019, 
van https://www.imdb.com/name/nm1302411/

Pinterest Bibliografie 13

Q

c�

https://www.pinterest.com/jefindeklas/solan-ludwig-reis-naar-de-maan/?invite_code=4c8a4a789a544ae7af1591a7d62d89da&sender=523121450375288866
https://www.imdb.com/title/tt7533756/reviews?ref_=tt_urv
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stop-motion
https://www.filmfestival.be/nl/archief/festival-edities/solan-ludwig-reis-naar-de-maan-5/19-2173
https://www.filmfestival.be/nl/archief/festival-edities/solan-ludwig-reis-naar-de-maan-5/19-2173
https://www.hln.be/showbizz/film/trailer-martine-tanghe-en-freek-braeckman-in-nieuwe-animatiefilm-solan-en-ludwig-reis-naar-de-maan~ab801d9a/
https://www.hln.be/showbizz/film/trailer-martine-tanghe-en-freek-braeckman-in-nieuwe-animatiefilm-solan-en-ludwig-reis-naar-de-maan~ab801d9a/
https://www.hln.be/showbizz/film/trailer-martine-tanghe-en-freek-braeckman-in-nieuwe-animatiefilm-solan-en-ludwig-reis-naar-de-maan~ab801d9a/
https://www.imdb.com/name/nm1302411/


14

Q

ZM



JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hier de 
mogelijkheden om 
je leerlingen film 
op een actieve, 
creatieve en  
kritische manier  
te laten beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Leerkrachten gebruiken steeds vaker kortfilms in de klas. Het is 
zeer laagdrempelig, want zowel de film als bespreking passen 
perfect binnen een lesuur.

JEF bundelt kortfilms voor verschillende leeftijden en voorziet 
telkens een lesfiche. We kiezen hierbij voornamelijk voor 
Vlaamse producties. Je koopt een kortfilm voor 4 euro en kan die 
downloaden voor een vertoning in jouw klas. 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.
 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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https://vimeo.com/channels/kortfilmindeklas/page:2
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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.

Nagesprek bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je iemand die meewerkte aan de film, of een 
kenner over het onderwerp ervan, uitnodigen voor een nagesprek 
in de klas of in de bioscoopzaal. Bekijk de nagesprekken 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.

Facebookgroep voor leerkrachten 
Word lid van onze Facebookgroep rond JEF in de klas, waar je 
filmwijze inspiratie deelt met collega’s en met JEF.

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
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. 

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.

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

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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