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Infofiche

Marjan Luif (Emilia), Cas Jansen (Dokter Vink), Jack Wouterse
(gemeenteambtenaar), e.a.
WIPLALA won De Gouden Film op Nederlands Film Festival
(2014). Die prijs wordt uitgereikt door het Nederlands Filmfonds als
er voor een film meer dan 100 000 bioscoopkaartjes verkocht zijn!

Synopsis

WIPLALA is een avonturenfilm over een
mannetje van amper tien cm groot. Hij
komt uit een land waar iedereen kan tinkelen. Dit is net zoals toveren. Wiplala
heeft echter een probleem: hij kan niet
goed tinkelen. Daarom is hij weggegaan.
Hij kroop door een lange mollengang helemaal tot in de keukenkast van de familie
Blom. Meneer Blom, de vader van dit eenoudergezin, heeft weinig tijd en aandacht voor zijn kinderen, de verlegen Johannes
van negen jaar en de zelfstandige twaalfjarige Nelle Della. Wanneer Johannes per toeval Wiplala in de keuken achter een pot
pindakaas vindt, is hij blij iets voor zich te hebben, maar het lukt
hem niet lang zijn vondst voor de rest van het gezin verborgen
te houden. Nella Della vindt het kleine mannetje wel interessant
en spannend, maar meneer Blom gelooft helemaal niet in tinkelende kleine mannetjes. Maar dan tinkelt Wiplala per ongeluk de
hele familie klein. En het lukt hem niet om ze terug te tinkelen.
Hier begint een spannend avontuur over de kleine familie Blom
in een plots wel heel grote wereld!

In de pers
“Een ontroerend en niet te versmaden avontuur met een heerlijke climax…” (**** Trouw)
“Innemend...charmeert met vlotte, dappere avonturen...Mooi
dat zulke jeugdfilms niet alleen uit Hollywood hoeven te komen.” (NRC Handelsblad)
«Buiten de charmante creativiteit is het vooral het scenario dat
met kop en schouders uitsteekt boven wat Oliehoek eerder
maakte. (...) Naast een komisch en spannend avontuur, is WIPLALA een ontroerende film die de kijkers leert om in zichzelf en
anderen te durven geloven.” (Fabian Melchers - De Telegraaf)

Vóór je naar de film vertrekt...
Wie kent het verhaal van Wiplala? Van het boek van Annie M.G.
Schmidt? Of kennen jullie andere boeken van haar? (Pluk van de
Petteflet, Jip en Janneke, Minoes…). Bekijk samen met je klas de
filmaffiche in bijlage. Wat zien ze en wat verwachten ze? Je kan
een tipje van de sluier lichten over de magie van het filmverhaal
en dat bij het maken allerlei bijzondere filmtrucjes werden gebruikt! Toch ook niet teveel vertellen, laat ze vooral onbevangen
van deze mooie film genieten!

Technische kaart
Nederland, 2014, 100 min., Nederlands gesproken
Regie: Tim Oliehoek
Scenario: Tamara Bos naar het boek van Annie M.G. Schmidt
Camera: Rolf Dekens
Geluid: Carlo Thoss
Productie: BrosBos (Burny Bos)
Distributeur in Vlaanderen: Paradiso Filmed Entertainment

Je kan natuurlijk ook de filmtrailer op voorhand met je klas bekijken.
Of dit leuke filmpje met Tim Oliehoek die vertelt over
het tot stand komen van de film. Dat doet hij aan
de zij van Annie MG Schmidt, of haar wassen beeld
tenminste… in Madame Tussaud te Amsterdam.

Cast: Géza Weisz (Wiplala), Sasha Mylanus (Johannes), Kee

Ketelaar (Nella Della), Peter Paul Muller (Vader Blom), Gabbi
Lieve Van Waveren (Lotje); Paul R. Kooij (Arthur Hollidee),
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Wie schuilt
er achter de
schermen?

Regisseur Tim Oliehoek
Tim Oliehoek (°1979) is een Nederlandse regisseur van films en
tv-series. Hij maakt vooral komische avonturen. Er zit ook vaak
een snufje misdaad in zijn films.
Al op zijn achttiende maakte hij indruk met zijn tweeënhalf uur
durende spektakelfilm BUY OR DIE (bekijk op de link
enkele actiescènes!). Die had hij helemaal zelf geproduceerd, geregisseerd en geschreven. Met deze film
werd hij aangenomen op de Nederlandse Film en Televisie Academie. Zijn carrière was gelanceerd!
Hieronder de films die Tim al maakte. Via deze link
kan je een stukje zien van een bekende en pittige tvserie die hij regisseerde: Shouf shouf!
FILMOGRAFIE (bioscoopfilms)
2005
2009
2011
2013
2014

VET HARD (remake van het Deense OLD MEN IN NEW CARS)
SPION VAN ORANJE
PIZZAMAFFIA
CHEZ NOUS
WIPLALA

Meer info over zijn films en werk vind je op IMDB.

Productiehuis BosBros
BosBros is een belangrijk productiehuis uit Nederland dat zich
specialiseert in films en series voor kinderen, jongeren en families. Burny Bos is de oprichter van dit huis en de hoofdproducent
van deze film. Zij hebben Tim Oliehoek gevraagd of hij Wiplala wou verfilmen. Er was een budget beschikbaar van zes miljoen euro. Stel je voor wat je daar allemaal mee kan doen… een
prachtige film maken dus!
Filmtips van BosBros-producties!
Dit productiehuis bestaat al 25 jaar en verschillende van hun
films zag je misschien al? En indien niet: dan willen we ze warm
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Brammetje Baas

Een onverfilmbaar boek?

aanbevelen! We lijsten enkele titels op die ook in de databank
van Lessen in het donker terug te vinden zijn. Bekijk ze samen
met je klas. Er is telkens een uitgebreide lesmap beschikbaar.

De rijke nalatenschap van Annie M.G. Schmidt heeft een al even
geslaagde reeks films opgeleverd. In ABELTJE, MINOES, JA
ZUSTER NEE ZUSTER, PLUK VAN DE PETTEFLET werd dankbaar
gebruik gemaakt van de rijke fantasie van de schrijfster, evenals
in een tv-serie als Otje.

BRAMMETJE BAAS, indiaan, pluk van de petteflet, Minoes, Het Paard van Sinterklaas, Dolfje Weerwolfje,
nono het zigzagkind...

Toch is er sinds 2004 (PLUK VAN DE PETTEFLET) geen film of serie meer gemaakt naar de boeken van Annie M.G. Schmidt. Dat
kwam niet omdat alle boeken al waren verfilmd, maar omdat één
van haar populairste boeken technisch nog niet haalbaar was.

(zoek de titels op via www.lesseninhetdonker.be
Filmaanbod/ zoeken kan via de zoekbalk links)
Meer weten over Bosbros?
Bezoek de site: http://www.bosbros.nl/
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Het verhaal over het kleine mannetje zou namelijk alleen goed
werken wanneer de special effects overtuigend waren. Dat is Tim
Oliehoek gelukt bij zijn verfilming van Wiplala. Er was echter één
groot probleem: de financiering van de film.
Producent Burny Bos (BosBros) over
de financiering: “In het boek zijn de vier
hoofdpersonages 70% van de tijd tien
centimeter groot! De financiële consequenties daarvan waren in het jaar 2000
niet te overzien. Door de voortschrijdende

ontwikkelingen op gebied van special effects en de steeds betere en snellere computers leek het een paar jaar geleden haalbaar om de film waarvan de kosten op 5.8 miljoen euro begroot
waren gefinancierd te krijgen.”
Met steun van tal van andere investeerders en fondsen werd
de nodige dekking gevonden en konden we de film gaan produceren. En het resultaat is fantastisch. De film is spannend, grappig en ontroerend. WIPLALA is de ultieme familiefilm geworden
die ons voor ogen stond.

naar Walt Disney-films gingen. Hij was een groot liefhebber van
Zweedse jeugdfilms en dacht: zoals ze daar het werk van Astrid
Lindgren eren, zouden wij het werk van ónze beste kinderboekenschrijfster op televisie en in de bioscoop moeten brengen.
Abeltje leek hem toen het meest geschikt om mee te beginnen,
maar het duurde nog wel tien jaar voor hij het – voor die tijd erg
hoge – budget wist op te halen. Vooral de intensieve pr rond de
film was destijds uniek. Met bijna een miljoen bezoekers was de
film een groot succes, dus daarna kon hij aan de andere titels
beginnen. Ik raakte al snel betrokken als scenarist, onder meer
van Otje en Minoes. Wiplala stond meteen hoog op de wensenlijst, maar de verfilming werd steeds uitgesteld, wat deels ook
weer met het hoge budget te maken had.”

Scenarist Tamara Bos
Tamara Bos is een productieve scenario- en kinderboekenschrijfster. Naast eigen scripts maakt zij ook bewerkingen van beroemde boeken. WIPLALA is (na OTJE, PLUK VAN DE PETTEFLET en
MINOES) het vierde scenario dat ze baseerde op een boek van
Annie M.G. Schmidt. Haar werk is veelvuldig bekroond. Tamara
is de oudste dochter van Burny Bos.

Van boek naar film

Tamara Bos: ‘‘Mijn vader wond zich destijds nogal op over het
feit dat families in Nederland met de kerst altijd maar weer

Over het omvormen van de verhalen naar een filmscript:
Tamara Bos: “Wiplala is een sprookjesfiguur, die opduikt in
een vrij realistische wereld. De avonturen die hij met de mensenfamilie beleeft zijn bovendien feuilleton-achtig want ‘Wiplala’ en
het vervolg ‘Wiplala weer’ verschenen oorspronkelijk eerst in afleveringen in een kindertijdschrift dus daar moest nog flink aan
geschaafd worden om er een echt verhaal met kop en staart van
te maken. Er zijn heel wat verschillende versies van het script
geweest. In mijn eerste versie zaten nog veel plotelementen die
letterlijk uit het boek kwamen, maar toen regisseur Tim Oliehoek bij de film betrokken raakte, hebben we behoorlijk wat
veranderd. Sommige dingen waren gewoon te oubollig of kwamen te veel uit de lucht vallen. Neem het begin: in het boek
weet de hele familie op bladzijde één al wie Wiplala is. In de film
hebben we dat veel spannender gemaakt. Verder hebben we
Wiplala wat meer achtergrond gegeven. Hij kan toveren, maar
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VOORBEREIDINGEN

dat lukt niet altijd. In de film hebben we daar een zekere logica
in aangebracht.”

De film is gelukt mede dankzij de minutieuze voorbereiding. We
hebben maanden vergaderd vooraf en een boek zo dik als een
telefoonboek met storyboardscènes gemaakt. Elk detail, elke
scène, shot voor shot, is vooraf bedacht en ook precies zo uitgevoerd. Toen we de ruwe montage toonden aan Tamara en Burny
waren de reacties heel goed. Zelfs zonder alle special effects
werkt de film al en voel je de emoties. Dat was enorm motiverend. Ik weet nu zeker dat de toeschouwers zich van begin tot
eind zullen vermaken.

“Bij Wiplala hebben we bewust gekozen voor een moderne setting. Het boek dateert van 1957. Als je alles letterlijk zou overnemen, zou het al snel te truttig worden. Volgens mij hebben
we het oorspronkelijke gegeven helemaal intact gelaten en zijn
we nog vrij voorzichtig gebleven – de kinderen hebben bijvoorbeeld geen mobieltjes gekregen.”
Tim Oliehoek: “Toen ik het script las, zag ik precies voor me hoe
deze film echt gaaf zou kunnen worden. Samen met Tamara heb
ik het script goed aangepakt. Zo hebben we bewust tijd genomen in het begin van de film om de familie Blom voor te stellen
en het conflict van de film duidelijk te maken. Daarnaast hebben
we veel meer spektakel toegevoegd, zoals de race door de stad
in een radiografisch bestuurbare auto en de vele stunts die de
acteurs in deze film moeten doen.”
Tamara Bos: “Ik lette daarbij dan vooral op de balans: na elke actiescène moest er ook weer een moment van bezinning komen.
Het moest emotioneel wel blijven kloppen.”
Moederloos gezin:
Tim Oliehoek: “Geleidelijk leren we de drijfveren van elk gezinslid van de familie Blom kennen. Ik heb zelf mijn moeder verloren op mijn zevende. Ik kon me daarom ook goed inleven in de
kinderen en hun ervaring om zo op te groeien. In de film is het
helemaal niet dramatisch, maar het maakt duidelijk waarom ze
reageren zoals ze reageren. Na een vrij rustige eerste tien minuten, komt er een heleboel actie en spanning. Dat vind ikzelf gewoon ontzettend leuk. Om te maken en ook om naar te kijken.
Ik hou niet van films waarin kinderen klein gehouden worden. Ik
laat liever een echte wereld zien, waarin kinderen hun kracht en
intelligentie kunnen laten zien. Ik heb me vooral laten inspireren
door films als ET, JUMANJI, THE GOONIES en natuurlijk ook
HONEY, I SHRUNK THE KIDS.”
Deze laatste titel doet erg denken aan WIPLALA,
want ook daarin zijn mensen omgetoverd tot minimensen. Bekijk hier een fragment.
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DE
HOOFDACTEURS

Géza Weisz – Wiplala
Géza Weisz speelde een belangrijke rol in de Carry Slee-verfilming
TIMBOEKTOE en was te zien in
HAPPY END, het derde deel van
de Leedvermaak-trilogie van zijn
vader Frans Weisz. In 2012 werd
hij bekend bij het grote publiek
als David in de film ALLEEN MAAR NETTE MENSEN, naar het
gelijknamige boek van “Robert Vuijsje”. Naast acteur is Géza dj.
Tim Oliehoek over de casting van Géza: “Voor Wiplala dacht
ik meteen aan Géza Weisz. Hij heeft een guitig hoofd en hij is
ambitieus. Maar we gingen eerst op zoek naar een jongen van
een jaar of 13, 14. Zoveel goede jonge acteurs zijn gekomen,
maar een echte Wiplala vonden we niet. Een jaar later kwam
Géza toch auditie doen en meteen had hij de juiste toon en uitstraling. Hij stond er op blote voeten en had zichzelf wat jonger
gemaakt met zijn haar en make-up. Het klopte gewoon.”
Peter Paul Muller – vader Blom
Peter Paul Muller is een veelzijdig acteur
die vooral bekend is geworden door zijn
rol als Martin Morero in GOOISCHE VROUWEN. De liedjes die hij zong in de serie zijn
hits geworden. In 1994 werkte hij al samen
met BosBros, destijds voor de TV serie Dag
Juf, tot morgen.
Tim Oliehoek: “Peter Paul Muller wilde ik heel graag hebben
voor vader Blom. Hij heeft een uitzonderlijk talent en kan hele
dramatische scènes zo goed relativeren. Ik vond het in het begin
wel spannend om met hem te werken. Hij heeft zoveel ervaring.
Toen ik zag dat hij ook plezier kreeg in zijn rol, werd de samenwerking gelijkwaardiger. We hadden een stuntdubbel voor hem,
maar toch wilde hij de meeste stunts wel zelf doen. Dat had ik
niet verwacht. De stand-in hadden we soms niet eens nodig.”
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Sasha Mylanus – Johannes

Tim Oliehoek over het werken met kinderen:
“Ik had niet verwacht dat ik zo gemakkelijk met kinderen zou
kunnen werken. Ik heb ze op dezelfde manier behandeld als de
volwassen acteurs. Hun spanningsboog is korter, maar dat hadden we van tevoren goed ingecalculeerd. Het was ontzettend
leuk om te doen.”

De rol van Johannes wordt gespeeld
door Sasha Mylanus. Hij is elf jaar en
zijn hobby’s zijn toneelspelen, aikido
en gitaarspelen.
Tim Oliehoek: “Voor Johannes hebben we wel 50 jongetjes op auditie
gehad. Het was erg moeilijk om te kiezen. Sasha sprong eruit
vanwege zijn zelfverzekerdheid. Hij was helemaal niet onder
de indruk van alles wat er gebeurde om hem heen. Hij bleef
gewoon zichzelf. Alles wat je hem vraagt om te spelen, welke
emotie dan ook, verwerkt hij meteen en voert hij goed uit. Het
was heel fijn om met Sasha te werken.”

Interview met Géza (Wiplala),
Kee (Nella Della) en Sasha
(Johannes)
Wat zou je doen als je tien centimeter lang was?
Sasha: “Ik zou naar Madurodam (soort van mini-Europa) gaan.
Dan pas je overal in!”
Kee: “Drukke plekken zou ik ontwijken, want dan stampen mensen je plat.”
Géza: “Het lijkt me leuk om naar plekken te gaan waar ik niet
mag komen. Zoals een uitverkocht concert of het huis van de
president van Amerika!”
Wat is het grappigste dat jullie op de set hebben meegemaakt?
Géza: “Er is in de film een scène waarin wij in een bestuurbare
speelgoedauto door Amsterdam racen. Wij zaten in het echt in
een soort apparaat dat heen en weer schudde.”
Kee: “Van te voren moesten we goed oefenen. Want we moesten allemaal precies tegelijk naar links en dan weer naar rechts
leunen. Haha.”
In de film vindt Johannes Wiplala in een pot pindakaas. Hoe is
die scène opgenomen?
Géza: “Dat is gedaan met een megagrote pindakaaspot waarin
600 kilo pindakaas zat! En ik lag daar echt in. Het zat overal, zelfs
in m’n oor. Sindsdien heb ik geen broodje met pindakaas meer
gegeten.”
Sasha: “Ik ben echt blij dat ik daar niet bij was. Ik hou niet van
pindakaas!”

Kee Ketelaar – Nella Della
Kee is dol op acteren, maar ze kan ook goed dansen, turnen en
muziek maken. Ze is dertien jaar.
Tim Oliehoek: “Kee was het eerste meisje dat binnenkwam, en
de 30 meisjes die volgden konden haar niet overtreffen. Dat
kwam niet omdat ze niet goed waren, maar Kee was gewoon
het type meisje, in combinatie met acteertalent, dat we zochten. Gabbi Lieve van Waveren kan bijvoorbeeld prachtig acteren, maar het klopte qua type niet. Ze speelt nu het zieke meisje
Lotje wel meesterlijk.”
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Auditieblunder
Tijdens Sasha’s auditie voor de rol van Johannes, moest hij spelen dat hij Wiplala voor het eerst zag. “Maar ik had de tekst niet
geleerd, want ik wist niet dat dat moest.” Oeps! Blijkbaar kan
Sasha ook supergoed acteren zonder tekst uit zijn hoofd te leren,
want hij kreeg de rol!
Wist je dat…
…de scènes met het ‘groene scherm’ helemaal in een studio in
Luxemburg zijn opgenomen?
… het lievelingseten van Kee sushi is, net zoals dat van Nella
Della in de film?
… de twee gevaarlijkste stunts in de film door stuntmensen zijn
gedaan? Dat zijn mensen die filmstunts doen voor hun werk. Natuurlijk moeten ze wel een beetje op de acteurs lijken. Zo zie je
op het scherm geen verschil.
Kijktip!
Interview met de regisseur en hoofdacteurs Géza
Weisz en Peter Paul Muller. Ze vertellen alle drie over
hun ervaringen bij het maken van deze film, wat ze er
bijzonder aan vonden en wat ze zouden doen als ze
één dag mogen tinkelen!
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Het verhaal

Een boek en een film
Wanneer je zelf een boek leest ga je automatisch in je hoofd een
voorstelling gaan maken. Deze film in je hoofd zal waarschijnlijk niet helemaal overeen stemmen met de echte filmbeelden.
‘Jouw’ Johannes en ‘jouw’ Wiplala zien er waarschijnlijk helemaal
anders uit!
Wiplala kan je al kennen uit de vele voorleesverhaaltjes van
Annie M.G. Schmidt (uit 1957). Zij was een Nederlandse schrijfster die over de avonturen van Wiplala schreef voor kinderen. Ze
is jammer genoeg overleden. In Amsterdam kun je echter wel
een levensecht beeld van haar zien in het wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud: zoals op de foto, hier met Tim Oliehoek
en de acteurs.
De korte verhalen van Annie werden verwerkt en herschreven
tot filmtekst door Tamara Bos. Voor een film zijn twee elementen heel belangrijk: de woorden (dialogen) en de beelden. Op
beide vlakken wijkt de film toch wat af van de originele voorleesverhalen.
WOORDEN
De woorden en zinnen op papier klinken helemaal anders als je
ze in het echt uitspreekt. Dit is juist het verschil tussen schrijftaal
en spreektaal. In spreektaal gebruiken we vaak nutteloze woorden zoals “Euh, ja, wel, dus…” Zulke woorden lees je niet vaak
in dialogen in boeken.

OPDRACHTEN
Opdracht 1: Vergelijk de ontdekking van Wiplala in de film
met de ontdekking van Wiplala in het boek.
Wat is er hetzelfde? En wat is er anders? Bespreek dit met je
buur en daarna met de rest van je klas. -> Extra drama-opdracht:
speel de beginscène na zoals in het boek.
De tekst uit het boek zit in bijlage. (pg 8-9 uit het boek)
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Uit interview over het omvormen van het boek naar een film-

verhaal: “Neem het begin: in het boek weet de hele familie op
bladzijde één al wie Wiplala is. In de film hebben we dat veel
spannender gemaakt.”
Opdracht 2: Storyboard
Een storyboard is zoals de stripversie van een film. Ieder beeld
van de film wordt uitgetekend, vaak ook met tips voor de acteurs
en cameramensen. Bekijk enkele originele beelden van het storyboard (zie bijlage) en bespreek ze in de klas. Wat valt je op?
Wat staat er allemaal op? Herken je de scène uit de film? Wat
werd er allemaal toegevoegd? Hebben de acteurs en cameramensen de aanwijzingen goed opgevolgd?
Maak nu zelf een storyboard voor je favoriete scène uit de film!
Neem daarvoor het blad met acht lege kaders in bijlage. Probeer het stukje film in acht tekeningen om te zetten.
Variant: Neem een rol behangpapier en rol die uit met de witte kant naar boven. Laat de leerlingen het hele filmverhaal van
begin tot eind uittekenen. Elke leerling tekent één beeld. Zorg
dat de chronologie van het verhaal behouden blijft en dat ze de
essentie eruit halen. Een leuk én groot storyboard om aan de
klasmuur te hangen.
VERANDERINGEN
Ook de balkonscène na de ontmoeting met Atlas
kwam niet voor in het boek maar wel in de film! Luister naar het interview met de regisseur Tim Oliehoek.
Waarom kwam dit stukje toch in de film voor? Bekijk
de making of hier (stukje over de balkonscène: vanaf
02:25).
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De personages

In de film zijn er vier hoofdpersonages. Dat zijn de personages
die we gedurende de film volgen. Eerst en vooral heb je Wiplala.
Hij is een klein mannetje van amper tien centimeter groot die af
en toe kan toveren. Al zegt hij zelf dat het tinkelen is. Daarnaast
is er de familie Blom met meneer Blom als eenouder. Hij heeft
weinig tijd en aandacht voor zijn kinderen. Hij is vaak verward en
druk bezig met andere zaken.
Johannes, de zoon van meneer Blom, is negen jaar en een beetje verlegen. Hij denkt ook vaak dat hij alles fout doet, dat doen
zijn vader en zus hem alvast vaak geloven. Weet je hoe?
Als laatste heb je Nella Della. Een pientere meid van twaalf
die vaak het huishouden doet en eigenlijk op haar broer Johannes moet letten.

Thema zelfvertrouwen –
“Niet denken maar doen”
Hoe komt het dat Johannes in de film weinig zelfvertrouwen
heeft? Verzamel op het bord verschillende voorbeelden uit de
film die dat aantonen. Probeer ze in drie groepen te plaatsen.
Telkens door ze te linken met de zus, vader of Johannes zelf.
Voorbeelden: de tas van Johannes die opnieuw in de vaatwas
wordt gestoken door de vader. Nella Della die Vlieg begroet
wanneer Johannes haar goeiedag zegt…
Hoe komt het dat Johannes toch weer zelfzeker wordt op het
einde van de film? Hoe kan je dat zien? (zie foto links)
Wiplala biedt de oplossing voor Johannes’ probleem. En voor
zijn eigen probleem! Welke heel belangrijke zin wordt voor hen
de motivatie?
“Niet denken maar doen”
Laat de leerlingen hun eigen verhaal doen. Dat moeten ze kunnen linken aan die zin. Wanneer zorgde de houding van een ander dat je je slecht in je vel voelde? Hoe heb je dat dan weer
kunnen omkeren?
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Special effects

Creëer je eigen perspectief
Tijdens het grootste deel van de film zijn de hoofdpersonages
amper tien cm groot. De wereld rondom hen is dus supergroot.
Om dit te filmen moesten de makers dus alles rondom veel groter maken! Van een stukje kroepoek tot een pot pindakaas!
Dit kunnen we jammer genoeg in de klas niet naspelen. Stel
je voor hoeveel pindakaas de juf of meester wel niet zou moeten
kopen?!
Kunstenaar Slinkachu vond de oplossing! Kijk eens naar de volgende afbeeldingen. Wat zie je? Hoe heeft hij dat gedaan? Wat
heeft hij gebruikt? Kun je zelf ook zoiets bedenken? Nu is het
aan jou! Bedenk samen of apart een eigen beeld en gebruik dezelfde manier als Slinkachu om het echt te laten lijken! Gebruik
materiaal van in de klas of breng er mee van thuis.
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Green key

De film WIPLALA zit boordevol met special effects. Het is namelijk nog niet echt mogelijk om op een levende duif te vliegen of om echt tien centimeter groot (of klein) te worden. Toch
leek het in de film allemaal echt! Hoe hebben de makers dat gedaan? Het antwoord is: green screen! Dat is Engels voor “groen
scherm”. Een (dure) techniek die ook bij veel grote Amerikaanse
films wordt gebruikt.
Stel je voor dat een volledige ruimte groen is gemaakt. Daarin
worden scènes opgenomen met de camera. Nadien gaat men
de groene achtergrond via de computer invullen met de juiste
decors: een stad, een park of een winkel. Dat kan ook met groene voorwerpen!
Géza Weisz (Wiplala) vertelt: “Het was best wel moeilijk om
te acteren in een groene omgeving! Je hebt namelijk geen decors, geen tegenspelers. Je moet dus vertrekken vanuit je eigen
fantasie en de aanwijzingen van de regisseur. Zo werd gebruik
gemaakt van tennisballen die op een statief zaten en werden
opgehangen. Dan moest ik tegen de tennisbal praten om in de
juiste richting van bijvoorbeeld Johannes te kijken (die nadien
via de computer aan het beeld werd toegevoegd).”
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Kijktip!
Bekijk met je klas het making of filmpje. Zo zien de
leerlingen bijvoorbeeld hoe het mogelijk was om
door Amsterdam te rijden in een mini-auto!
Je kan dit ook in de klas! Je hoeft niet persé een greenscreen
te huren. Ook een projector kan al een oplossing bieden. Laat
de leerlingen een paar achtergronden uitkiezen. Ze kunnen zelf
een verhaaltje verzinnen of een onmogelijke scène uit de film
naspelen!
Opdracht beeld: Maak gebruik van deze leuke app: Tellagami
Ga via Google Afbeeldingen op zoek naar een leuke foto van de
film (zoekterm: Wiplala film) waarop een deel van het decor te
zien is (bv. het huis, een plek in Amsterdam, op het dak….). Je
laadt die in via de app en plaatst er vervolgens een persoon bij
die vertelt wat te zien is op de foto. Je kan in groepjes werken en
met verschillende decors werken. Op die manier reconstrueer je
verschillende delen van het verhaal.
Zoek op YouTube op zoekterm ‘instructie Tellagami’ voor een
korte presentatie van de app. (Bron: BS Mozaïek Sint-Kruis Brugge, Juf Nele Tilleman)
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Nog meer
opdrachten

Opdracht: Tinkelen maar!
Een leuk nagesprek in de klas kun je hebben over: “Wat jij zou
tinkelen dat jezelf beter zou maken? Een angst om te overwinnen?” Dit kan gaan van vliegen tot echte angsten beleven (genre
hoogtevrees), die dan plots verdwijnen. Naast een gesprek kan
dit verder worden uitgewerkt in een tekening of collage.
Opdracht beeld: versteende kat maken en bekleden met
textiel
Materiaal: stoffen in kleurgroepen (bv. soorten blauw), papiermaché, tape, ijzerdraad, houten plankjes van 30 op 15 cm, houtlijm
Techniek: assemblage
Opdracht: Maak met proppen papier en tape een eenvoudige
silhouet van een kat in een versteende houding. Probeer verschillende houdingen uit van een kat bv. op foto’s op het internet. De uiteindelijke vorm verstevig je met ijzerdraad en tape.
Dit maak je vast aan de houten plank. Voor de huid van de kat
kunnen we echte kattenharen gebruiken. We maken het ‘tinkelig’ door hiervoor stukjes stof te gebruiken. Kies wel vooraf één
kleur zoals blauw of rood en blijf daarbij. Je kan natuurlijk wel
heel veel soorten blauw gebruiken, van licht babyblauw tot diepdonker zeeblauw. Plak je gevonden stukjes stof met lijm mooi
rond je silhouet van je kat.
Opdracht drama: versteningsopdracht
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Een leuke drama-opdracht die je sowieso eens moet proberen!
Materiaal: een ruimte waarin gewandeld kan worden, eventueel
wat attributen (liefst zo weinig mogelijk)
Techniek: drama: snelheid gaan aanpassen
Opdracht: Begin met een opwarmspel: 1,2,3 piano. Leg eventueel kort uit voor degenen die het spel niet kennen. Vervolgens
kun je aan de slag met een verkenning van ‘verstening’. Probeer
korte uitdagingen uit door de leerlingen vertraagd naar de overkant van de ruimte te laten bewegen. Of laat ze op een afgesproken teken verstenen. En later in de opdracht ook weer op
een afgesproken teken ontwaken. Laat ze voor de groep tonen
hoe het werkt, want ze leren het best van elkaar. Focus op het
vertraagd correct starten en stoppen

EXTRA

Eindtermen
Wanneer je een film bekijkt en je gebruikt daarbij deze lesmap,
dan krijg je niet alleen een ruimere kijk op het filmgebeuren.
Misschien worden moeilijker onderwerpen meer bespreekbaar,
én je maakt kennis met de technische kant van film. Deze aspecten zorgen er ook voor dat je aan de hand van film en de
bijhorende lesmap aan verschillende eindtermen kunt werken.
Hieronder volgt een opsomming van de eindtermen die je ook
per opdracht terugvindt en van algemene eindtermen die in verband staan met filmeducatie in de klas. De eindtermen worden
weergegeven per leergebied/domein.
Wereldoriëntatie
- Mens: ET 3.3
Muzische vorming
- Beeld: ET 1.2, 1.4, 1.5 en 1.6.
- Drama: ET 3.1 en 3.5.
- Media: ET 5.3 en 5.5.
Attitudes: ET 6.1, 6.3, 6.4 en 6.5.
Sociale vaardigheden - ET 1.2, 1.5 en 3.
ICT - ET 2 en 5.

Het Filmlab
Ben je op zoek naar meer inspiratie om je leerlingen zelf aan
het werk te zetten? Neem dan zeker en vast een kijkje op
deze website. Het is een platform met leuke tips om heel
laagdrempelig met je leerlingen stopmotionfilmpjes te maken
waarin je iets uit beeld laat verdwijnen, monsters laat aantreden
enz. Aan de hand van korte introfilmpje en to-the-point duiding
word je op weg gezet. Op de website staat ook een virtuele
cinema! Post je filmpje op de site en het wordt online vertoond.
Filmlab.be is een initiatief van het Europees Jeugdfilmfestival in
samenwerking met Lessen in het donker en Jekino.
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