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Doelgroep
3de graad secundair 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 de map 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. 

Skin

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Afspeellijst �
Bij Skin is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op 
YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad van 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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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Het is een film die een klein onderdeel uitlicht van een nu 
wel heel actueel onderwerp, met als voordeel dat het hier 
om een krachtig, goed geacteerd verhaal gaat over iemand 
die zijn vroegere fouten wil goedmaken.” - Dennis Harvey, 
Variety 

“Skin focust zich op een lange en moeizame weg naar 
een ‚normaal‘ leven. Hoewel de film minder dynamisch 
en luguber is dan American History X, is Skin niet minder 
goed. De langspeelfilm laat een secuur karakteronderzoek 
zien, waarin de evolutie van Widner de echte drive is achter 
de film.” - Angelique Wilms, Esquire

“Skin’ heeft een sobere stijl. Het thema kennen we 
natuurlijk uit films als ‘American History X’ (1998) en ‘This 
is England’ (2006), dus is ‘Skin’  niet origineel. (...) Dat 
Nattiv in de laatste akte de geloofwaardigheid wat laat 
varen – allicht met de bedoeling zijn film spectaculairder en 
dus commercieel aantrekkelijker te maken – vergeven we 
hem, maar nodig was het niet. Widmers eigen inspirerende 
en hoopgevende relaas is, zeker in de overtuigende 
vertolking van Bell, krachtig genoeg.” - Patricia Smagge, 
Cinemagazine

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. Het werd gemaakt in 
samenwerking met TIFF en Guy Nattiv.

Synopsis
Skinhead Bryon Widner is van top tot teen getatoeëerd met 
symbolen die hij ‘verdiende’ met racistische haatmisdrijven. 
Nu wil hij zijn leven veranderen vanwege zijn relatie met 
Julie die al eerder ervaring had met ‘slechte’ mannen. 
Widner wil bewijzen dat hij anders is. Als nieuwe partner 
en stiefvader breekt hij met de bende waarvan hij lid is en 
die hem nu met de dood bedreigt. In ruil voor bescherming 
helpt Widner de FBI om de symbolen op zijn lichaam te 
ontcijferen en de bendeleden te laten arresteren.

De drijvende motor achter deze film is het krachtige 
personage van Widner, die opgroeide in een omgeving 
vol haat en misprijzen tussen blanke supremacisten en 
neonazi‘s. Een verhaal - gebaseerd op waargebeurde 
feiten, over een man die zich afzet tegen haat en geweld, 
en over de hulp die hij krijgt op zijn moeizame weg naar 
‘een normaal leven’.

Technische kaart
Een film van Guy Nattiv
USA, 2019, 118 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario  Guy Nattiv
Productie Seville International, Guy Nattiv, Jaime Ray Newman
Muziek Dan Romer
Cast  Jamie Bell, Danielle Macdonald, Vera Farmiga, 
  Zoe Margaret Colletti, Mike Colter, Bill Camp, 
  Colbi Gannett, Kylie Rogers
Distributie The Searchers
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https://variety.com/2018/film/reviews/film-review-jamie-bell-in-skin-1202933538/
https://www.esquire.com/nl/mantertainment/a27237097/skin-film-jamie-bell-skinhead/
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Sprint vs marathon
Skin is de vierde langspeelfilm van de Israëlische regisseur Guy 
Nattiv. Nattiv draagt Skin op aan zijn grote held, zijn grootvader, 
die de Holocaust heeft overleefd. Zijn vorige films Magic Men, 
Strangers en Mabul hebben twee dingen gemeen met elkaar. De 
films beschrijven allemaal een personage met joodse achtergrond. 
En wat meer is, al zijn langspelers zijn begonnen als kortfilms. “Ik 
herhaal het telkens weer: een speelfilm is een marathon en een 
kortfilm is een sprint. Dus moet je noodgedwongen die spier even 
trainen voor je in een langspeelfilm duikt.” 

 � Bekijk de trailers voor Magic Men en Mabul op de 
afspeellijst. 

In 2019 won Nattiv een Oscar voor zijn gelijknamige kortfilm Skin. 

 � Bekijk hier de trailer van de kortfilm Skin. 

Langspeelfilms hebben vaker een kortere versie om op 
festivals te vertonen. En ander voorbeeld hiervan is Short 
Term 12. Deze Amerikaanse film gaat over een leefgroep met 
‘probleemjongeren’. Een echte aanrader, zowel de korte als de 
lange versie! 

 � Hier is de trailer van de langspeler Short term 12. 

Hoewel de kortfilm Skin dezelfde thema‘s behandelt als de 
langspeelfilm, bestaat er verder geen verband tussen die twee. De 
focus van Skin, de kortfilm en Skin, de langspeler is verschillend. 
Je kan de kortfilm hier online aankopen en bekijken. 

Vragen voor de leerlingen
 W Welke thema’s behandelt de langspeelfilm Skin? 
 W Wat is het hoofdthema? 

Bij Skin zijn de korte en de lange film volledig verschillend, zegt 
de regisseur. Dit gebeurt niet zo vaak in de filmwereld. De twee 
films staan op zichzelf, maar ze zijn wel complementair. Hij voegt 
er nog aan toe: “De ene film straalt hoop uit, de andere niet. De 
ene is grimmig, de andere brengt het verhaal van iemand die zijn 
fouten wil goedmaken”, aldus Guy Nattiv

Vraag voor de leerlingen
 W Als de regisseur zegt dat de ene versie over hoop 

en het stopzetten van een fout verleden gaat en de 
andere geen perspectief biedt en grimmig is, welke 
omschrijving past het beste bij de lange versie die 
jullie net gezien hebben?

Filmproductie
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9t5EUwrDiM&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=2&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=DkCVrWC0ZP4&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qhS6tvSb0UQ&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=5
https://vimeo.com/ondemand/skin2


Tip: Op blacklivesmatter.com vind je meer uitgebreide informatie 
over de ontstaansgeschiedenis van deze beweging, hun acties en 
interessant bronmateriaal. 

Ga naar deze interactieve infographic gemaakt door 
Aljazeera. Het gaat over personen die vermoord zijn door 
politiegeweld in de Verenigde Staten, waarna er protesten 
uitbraken. Wat is de achtergrond van deze mensen? Hoe is 
het kunnen gebeuren dat ze zijn neergeschoten? Waarom 
zijn er juist bij déze moorden protesten uitgebroken? Ga 
hierover in gesprek met elkaar of schrijf een kort opstel over 
één van de slachtoffers van politiegeweld aan de hand van 
bovenstaande vragen. 

“Iedereen zei, dit is nu eens echt een fantastisch verhaal. Maar 
we zien de relevantie ervan niet”, aldus Guy Nattiv.

Na deze vreselijke gebeurtenissen en de overwinning van 
Trump beseften producenten dat neonazisme nog altijd bestaat 
in de Verenigde Staten. Hierdoor en door de kortfilm Skin heeft 
Nattiv geld gekregen om de langspeelfilm te maken over het 
waargebeurde verhaal van Bryon Widner. 

Nattiv begon in 2016 het idee voor de film Skin te pitchen op 
filmfestivals. Bij een pitch presenteert men het idee voor een 
film aan potentiële geldschieters. Toen Nattiv begon met pitchen 
was dit nog vóór Trump werd verkozen en voor de vreselijke 
gebeurtenissen bij Charlottesville en bij de Tree of Life-synagoge 
in Pittsburgh, Verenigde Staten. Ondertussen is de film nog 
actueler door de huidige Black Lives Matter-protesten. Black Lives 
Matter bestaat al langer dan sinds de dood van George Floyd op 
25 mei 2020. De beweging is ontstaan na de dood van Trayvon 
Martin in 2013. Er is helaas een link tussen extreem politiegeweld 
en white supremacy. 

 � Zoals Guy Nattiv zegt in een interview (vanaf minuut 
7:44): drie leden van de Vinlanders Social Club 
waren politieagenten. De Vinlanders Social Club is 
de neonaziorganisatie die Bryon Widner oprichtte. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Wat is er gebeurd in Charlottesville?  
 W Wat gebeurde er in Pittsburgh?
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https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/know-their-names/index.html
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We gaan zelf een pitch schrijven voor de film Skin. Hoe zou 
jij de film verkopen aan een producent om geld binnen te 
krijgen? Hoe zou jij mensen overtuigen om te investeren in 
deze film? Waarom is het belangrijk dat mensen deze film 
zien?

Schrijf tussen de tien en twintig zinnen op voor je pitch. 
Bedenk ook een aantal vragen die de producent jou zou 
kunnen stellen. Vervolgens wordt de klas in tweetallen 
verdeeld met een wisseling van rol. De ene keer speel je 
de rol van regisseur die de film wil verkopen en de andere 
keer de rol van de producent die de film misschien wil 
financieren. 

We geven één gouden tip voor een goede pitch: een goed 
begin is het halve werk! Een anekdote, een quote uit de 
film, of een persoonlijke ervaring zorgen ervoor dat de 
producent direct geboeid is door jouw verhaal. Jouw pitch 
moet eruit springen, want een producent heeft al heel veel 
pitches gehoord in zijn of haar leven.  

� Op Pinterest vind je nog inspiratie om aan de slag te 
gaan. 

Hate
Skin is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Bryon 
Widner. Hij werd op 14-jarige leeftijd skinhead. Zijn eerste tattoo 
‘Hate’ zette hij een jaar later op zijn knokkels. Hij heeft 16 jaar lang 
bij white supremacy en neonaziorganisaties gezeten. Hij richtte 
zelf ook een succesvolle white power groep op in Indiana, de 
Vinlanders Social Club.  

Vraag voor de leerlingen 
 W Wat betekent white supremacy eigenlijk?

Bryon Widner moet nog altijd op een geheim adres leven 
onder een andere naam, omdat neonazi‘s hem tot op de dag 
van vandaag met de dood bedreigen. Erasing Hate is een 
documentaire over Bryon Widner, die net als in de film Skin al zijn 
racistische tattoos laat verwijderen. 

 � Bekijk hier het begin van de documentaire Erasing 
Hate. 

� Op het Pinterest prikbord vind je meer artikels en 
achtergrondinformatie over extreemrechts.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/skin/pitch-inspiratie/
https://www.youtube.com/watch?v=_q5-rxeOAcg&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=6
https://www.pinterest.com/jefindeklas/skin/extreemrechts/


Opvoeding
 � Herbekijk de scène waarin Fred ‘Hammer’ Krager,  

de baas van de neonazigroep Vinlanders Social 
Club, Bryon ophaalt uit de gevangenis.

Vragen voor de leerlingen 
 W Wat gebeurt er hier precies? 
 W Waarom is deze scène belangrijk?

Antwoord: Op de terugweg rijden ze langs een 
brug over het water. Ze spreken een jongen aan 
die (hoogstwaarschijnlijk) onder de brug woont. Dit 
lijkt een onbenullige scène, maar deze scène is 
belangrijk om te begrijpen hoe het kan dat jongeren 
zich aansluiten bij zulke gewelddadige groepen. Er 
gebeuren namelijk veel kleine dingen waarmee ze de 
jongen onder de brug Gavon proberen te paaien. 

 W Hoe proberen ze hem te overhalen om in de auto te 
stappen?
Antwoord: biertje, eten, zijn voormalige gang 
belachelijk maken, onderdak, ‘liefde’, bescherming 
van de nieuwe gang.

Net als Gavin komen de meeste gangleden en dus ook neonazi‘s 
uit gebroken gezinnen, wat ook voor Bryon geldt. 

 � Hier toont een filmpje wat voor achterstand sommige 
mensen in het leven hebben. 

Hoewel dat niet in de film voorkomt, werd de echte Bryon  
geslagen door zijn vader en al vroeg grootgebracht door zijn 
alcoholische oma. Zijn oma vertelde hem dagelijks dat hij niks 
waard was. Vanaf zijn dertiende liep hij vaak weg van huis en 
sliep op straat. Geweld en armoede drijven kinderen en jongeren 
in de armen van gevaarlijke en gewelddadige gangs. Als je de 
eerste drie jaar van je leven geen veiligheid en liefde hebt gekend, 
is het heel moeilijk die handicap te overwinnen in je latere leven. . 

Daryle Jenkins: “Dergelijke gasten hebben maar drie 
mogelijkheden: jong sterven, je leven in de gevangenis 
doorbrengen, of beginnen te praten.”

Inhoudelijke info

Dit is een uitspraak van Daryle in het begin van de film, als hij 
aan een jonge gast uitlegt waarom hij fascisme bestrijdt. Daryle 
Jenkins is de oprichter van One People‘s Project. Net als het 
verhaal van Bryon Widner, bestaat Daryle en het project ook echt. 

De gang biedt kwetsbare jongeren onderdak, eten en een nieuwe 
familie die je beschermt.  Direct na aankomst bij het huis van de 
Vinlanders Social Club wordt Gavon kaalgeschoren door ‘mama’ 
Shareen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hntS45oWH7c&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=7
https://onepeoplesproject.com/


 � Bekijk volgende scène uit de film. Hier zie je 
een parallelmontage tussen Bryon en Gavin. 
Parallelmontage is een techniek waarbij twee of meer 
verschillende, meestal zich tegelijkertijd afspelende 
scènes in elkaar overgaan, en dus voor even 
‘gelijktijdig’ in beeld komen. 

Vraag voor de leerling
 W Wat zou de regisseur bedoelen met deze 

parallelmontage van Gavin en Bryon?
Antwoord: Bryon kijkt zijn jongere zelf aan. Hij ziet 
hoe hij wordt geronseld in de club, omdat hij niks 
had en de club hem wel van alles aanbood. Niet veel 
later is er een scène waarin Bryon aan Gavin vraagt 
waarom hij bij de club is gekomen. In eerste instantie 
om Amerika wit te houden, zegt Gavin. Als Bryon 
doorvraagt geeft Gavin eerlijk toe dat hij gewoon is 
meegekomen omdat hij honger had.

 W Willen jullie zelf graag ergens bij horen? 
 W Hebben jullie zelf wel eens groepsdruk ervaren? 

 

Change
De eerste twijfel/verandering bij Bryon komt al redelijk vroeg in het 
begin van de film. 

 � Herbekijk volgende scène. 

Langzaam maar zeker komen er steeds meer momenten waarin 
je ziet of voelt dat Bryon twijfelt. 

Vraag voor de leerling
 W Geef de twee belangrijkste momenten waar Bryon 

begint te twijfelen of hij de club niet beter zou 
verlaten. 
Antwoord: Als de groep een moskee in brand 
steekt en Bryon tegen de mensen met een 
migratieachtergrond die daar liggen te slapen zegt 
dat ze moeten vluchten. Het tweede grote keerpunt 
is dat hij verliefd wordt op Julie en dat ze op een 
gegeven moment in verwachting is van hun zoontje. 

De club is de enige wereld die Bryon kent, waar hij vertrouwd mee 
is en die hem beschermt. Hij weet dat zijn leven niet meer zeker 
is van zodra hij uit de club stapt. Het is helemaal niet gemakkelijk 
om uit een gang te stappen. In het begin van de film toont hij ook 
een tatoeage aan de politieagenten. ‘Snitches get stitches’. Toch 
kiest Bryon voor zijn nieuwe familie. 

Vraag voor de leerling
 W Wat betekent familie voor jullie? 
 W Wat zou je voor je familie doen? 
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https://www.youtube.com/watch?v=gtjjyUVEJjk&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9nrgbUdaug&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=12


Maak een digitale interactieve krant met de klas over 
het thema racisme. Black lives matter is een groeiende 
organisatie in de Verenigde Staten, maar in België is 
er ook sprake van discriminatie en racisme. Dit gaat 
niet alleen over mensen met een andere huidskleur, 
maar ook discriminatie tegenover seksuele oriëntatie en 
genderdiversiteit zoals LGBTQIA+. Via deze website vind je 
een overzicht waar deze letters voor staan. In België is Unia 
de organisatie voor gelijke kansen en tegen discriminatie. 
Hier kan je veel informatie terugvinden voor jullie krant. 
Wat wordt er op jouw school gedaan om discriminatie tegen 
te gaan? 

Samen met de klas verdeel je de taken van de krant. Er 
moet een voorpagina komen, foto’s, misschien zelfs een 
video, artikels, recensies van films of series, een quiz, een 
strip etc. 

Tip: Voor het maken van een comic strip kan je ook gebruik 
maken van de app Comic Strip! (Android, iOS). Verspreid het 
krantje in de school als het af is. 

Tip: Via WatWat vind je enkele tips hoe je kan reageren als je 
getuige bent van racisme. 
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http://www.weljongniethetero.be/infobox/lgbtqia
https://www.unia.be/nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roundwoodstudios.comicstripit&hl=nl
https://apps.apple.com/us/app/comic-strip-comic-maker/id1227190400
https://www.watwat.be/racisme/ik-ben-getuige-van-racisme-hoe-reageer-ik


Kleur 
Het kleurgebruik in de film Skin is een opvallend filmtechnisch 
gegeven. Een aantal kleuren worden telkens opnieuw 
gebruikt, met veel betekenis. De film opent met Bryon in een 
operatiekamer. We komen nog een paar keer terug naar deze 
scène. Het licht is hier wit en blauw. Waarom koos de regisseur 
voor blauw? De eerste reden voor het gebruik van blauw licht 
is gewoon dat het licht in ziekenhuizen vaak blauw is. Maar de 
blauwe kleur roept ook emoties op. Blauw staat voor koud en 
afstandelijk.

Vraag voor de leerlingen
 W Waarom die keuze voor deze kleuren bij het 

verwijderen van de tatoeages?
Antwoord: In eerste instantie doet Bryon letterlijk 
afstand van zijn tatoeages. Daarnaast staan de 
tatoeages voor een verleden dat niet leuk was maar 
doordrongen van haat, geweld en niet van warmte 
en liefde. Een derde reden kan zijn dat hij helemaal 
alleen is en het een zeer pijnlijk proces is waarbij 
warme gevoelens en kleuren minder passen dan 
koude kleuren en gevoelens.

Filmtechnische info

 � In deze video zie je kort wat de betekenis achter 
verschillende kleuren kan zijn. Deze video gaat nog 
uitgebreider in op kleurgebruik in film.

Het volgende opvallende kleurenpalet zien we bij het clubhuis van 
de Social Vinlanders Club. De eerste keer dat we kennismaken 
met het clubhuis en de omgeving is het grijzig weer, de zon schijnt 
niet. De kleuren zijn mat, grijs en bruin. Dit kan je associëren met 
de ongezellige en dreigende sfeer die er altijd hangt in en rond het 
clubhuis. 
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https://vimeo.com/169046276
https://www.youtube.com/watch?v=lINVnA3rVIE&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=10


In de scènes met Julie en haar kinderen zijn de kleuren vaak geel 
of rood. De kleur geel staat voor warmte. Dit is ook het gevoel 
dat Bryon krijgt bij Julie en haar kinderen en dit is zelfs de reden 
waarom hij breekt met zijn neonaziverleden. Rood is de kleur van 
liefde en passie. Het staat ook voor de warme persoonlijkheid van 
Julie, in tegenstelling tot de andere mensen in Bryons omgeving.

Vraag voor de leerlingen
 W Ken je nog manieren om gevoelens van personages 

te benadrukken?
Antwoord: Muziek! Er wordt bijvoorbeeld vaak harde, 
dreigende muziek gebruikt in de film wanneer de 
sfeer ook grimmig en hard is.

Handheld versus Statief 
Er zijn grofweg twee manieren om een shot te maken. De 
cameraman/vrouw houdt de camera op de schouder of in de 
hand, wat dan handheld wordt genoemd. De andere mogelijkheid 
is dat je de camera op een statief zet. Tussen het filmen op 
statief of handheld heb je uiteraard meerdere variaties en opties, 
bijvoorbeeld kan je ook filmen met een drone. 

 � In deze scène wordt er gebruik gemaakt van een 
drone. 
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Handheld heeft als grote voordeel dat je veel wendbaarder bent. 
De cameraman/vrouw kan makkelijk en snel meebewegen met 
de personages en reageren op onverwachte situaties. Dit is voor 
het filmen van een documentaire nog meer van belang dan bij 
een fictiefilm. Het lastige van handheld filmen is dat je heel snel 
beelden maakt die te beweeglijk en onrustig zijn. Deze beelden 
kunnen storend zijn om naar te kijken en daardoor niet bruikbaar. 
Beelden op statief daarentegen kan je zorgvuldig voorbereiden. 
Het licht, alle objecten in de ruimte (art department), het 
personage...  Alles kan je tot in de puntjes voorbereiden als je op 
statief filmt omdat je exact weet wat in beeld komt oftewel wat het 
kader is. 

 � Herbekijk deze scène in de film. Bekijk daarna deze 
video over handheld. 

Vraag voor de leerlingen
 W Waarom kiest de cameraman en regisseur hier voor 

handheld camerawerk?
Antwoord: Dit is de eerste keer dat je Bryon in beeld 
ziet. Je zit dicht op de huid van het personage, je 
loopt als het ware mee met het personage. Je voelt 
op die manier de energie van Bryon beter dan als dit 
op statief gefilmd was.

Bekijk onderstaande drie scènes op de afspeellijst. 
Hier onderstreept de keuze voor handheld of statief de 
gedachten of emoties van het personage. 

 � Bekijk deze scène op de afspeellijst. Wat 
onderstreept het handheld camerawerk hier? 
Antwoord: Bryon is onder invloed van drank en 
drugs en zijn wankele staat wordt benadrukt door 
de beweeglijke camera. De camera komt pas tot 
stilstand als Bryon knock-out op de vloer ligt. We 
leren het personage kennen als een opgejaagd en 
onrustig persoon, omdat de handheld camera dit 
extra onderstreept. 

 � Bekijk nu deze scène op de afspeellijst. Bryon is 
opgefokt en uitgeput en probeert zijn tattoos zelf 
te verwijderen. Wat onderstreept het handheld 
camerawerk hier? 
Antwoord: De montage is snel en benadrukt nog 
maar eens zijn onrust en onvrede met zichzelf. 

 � Bekijk vervolgens de scène die hierop volgt. Wat 
onderstreept het camerawerk op statief hier?
Antwoord: Bryon belt naar Daryle Jenkins. Hij 
heeft een besluit genomen, Bryon wil uit de 
neonazigroep. Dit is een definitieve keuze. De onrust 
valt gedeeltelijk van hem af. Daryle Jenkins is een 
rustige, stabiele man die hem wil helpen. Om de 
rust van het personage Daryle en de rust die Bryon 
ondervindt na zijn besluit weer te geven heeft de 
regisseur deze beelden op statief gedraaid. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XFAR6mg3FmE&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=17
https://youtu.be/oiFSUmRsJBs?t=77
https://www.youtube.com/watch?v=SEQeUDzF_vw&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=xNjd7u9UyOU&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=_LW4fnrML3M&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=19


Er zijn meer kleuren buiten geel, rood en blauw die iets 
betekenen. We gaan experimenteren met kleuren: welke 
sfeer kunnen die oproepen in films? We kiezen een scène 
uit de film die we naspelen. 

 � Herbekijk deze scène een paar keer. Dit is een 
goede scène om te gebruiken.

Verdeel de klas in groepjes van vier. Per groepje heb je drie 
spelers en een cameraman nodig. Voor je begint hou dan 
rekening met volgende vragen 

 k Wat zeggen de personages? 
 k Hoe wordt er gefilmd als je kiest voor handheld? 
 k Hoe wordt er gefilmd als je kiest voor camera op statief?

Oefen eerst een paar keer. Als je kiest voor handheld beslis dan 
op voorhand hoe de cameraman zal bewegen. Kies je voor statief, 
kies dan waar je de camera plaatst voor deze scène. Probeer de 
scène in één take op te nemen, zo moet er niet veel gemonteerd 
worden. 

We kunnen vervolgens in Windows Movie Maker of IMovie 
verschillende kleurenfilters over de scène leggen. Met het 
gebruik van de app collabracam kan je nog meer effecten en 
muziek toevoegen, zij kunnen de scène vrolijk, dreigend, eng of 
misschien zelfs romantisch maken… 

Bekijk de resultaten klassikaal en stel volgende 
vragen:

 W Wat is het effect van de verschillende kleuren? 
 W Wat voor sfeer roept de gekozen kleur op? 
 W Wat is het verschil in sfeer tussen handheld en 

statief? 
 W Wat doet de gekozen camera-opname in combinatie 

met de gekozen kleuren?
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https://www.youtube.com/watch?v=hntS45oWH7c&list=PLdKaY1_rO61azSxLnWkNjusfr_nj3_gqN&index=9
https://www.videowinsoft.com/videowin-movie-maker.html
https://www.apple.com/imovie/
http://collabracam.com/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van Skin. 
Je vindt er gelijkaardige filmtitels, inspiratie om te helpen met je 
pitch, schoolkrant, voorbeelden uit protesten, camerabeweging, 
kleurgebruik, achtergrondinformatie over extreemrechts enz.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/skin/
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

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. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

