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Calamity
 De jonge jaren van de stoere Martha ‘Calamity’ Jane



Doelgroep
2de en 3de graad lader 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 map hebben we nog 
meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

Lesmap
In deze map 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. 
 

Calamity - 
De jonge jaren van de stoere 
Martha ‘Calamity’ Jane

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

Afspeellijst �
Bij Calamity 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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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Deze Franse, handgetekende 2D-animatie is vooral zo fijn 
omdat het scenario nergens door de knieën gaat voor de 
jonge kijker.” - Maricke Nieuwdorp in de Filmkrant,17/11/20. 

“Calamity is een treffend voorbeeld van wat een ingetogen 
en bescheiden animatiestijl vermag. Dankzij eenvoudige 
gezichtsexpressies en het ontbreken van lijntjes rond 
personages en objecten krijgt de film iets buitengewoon 
zachts en vriendelijks. ” - Berend Jan Bockting in 
de Volkskrant, 9/12/20.

“Het is af en toe alsof je naar een bewegend 
olieverfschilderij zit te kijken. ” - Wouter de Boer in 
Cinemagazine, 2020. 

“De oranje tinten van de zonsondergangen ogen fraai, over 
de prairie waait mooie fiedelmuziek en op het eind zullen 
uw ukken weten dat ook jonkvrouwen perfect in staat zijn 
om de huifkar te mennen. ”- Erik Stockman in 
HUMO,29/03/21. 

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook vertoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
In 1863 trekt de 12-jarige Martha Jane met haar familie over 
de prairie naar het westen van Amerika, op zoek naar een 
beter leven. Ze moet voor haar broertje en zusje zorgen en 
de huifkar mennen. Wanneer Martha Jane ten onrechte van 
diefstal wordt beschuldigd, vlucht ze weg. Het begin van 
een groot avontuur waarin ze haar grenzeloze girlpower 
bewijst!

Deze indrukwekkende film vertelt het levensverhaal 
van de legendarische Calamity Jane, een eigenzinnige 
heldin in een wereld vol stoere cowboys. Een schitterend 
geanimeerd epos van de makers van Reis naar het 
noorden en prijswinnaar op talrijke (jeugdfilm)festivals, o.a. 
Cinekid 2020.

Technische kaart
Een film van Rémi Chayé
Fr, 2020, 85 minuten, Nederlands gesproken - Animatiefilm 

Scenario Fabrice de Costil, Sandra Tosello, Rémi Chayé
Animatie Liane-Cho Han
Productie Maybe Movies (Henri Magalon & Claire La Combe) | 
  Norlum 
Production Design  Patrice Suau
Muziek Florencia Di Concilio
Montage Benjamin Massoubre
Nederlandse stemmen  Venna van den Bosch, Vera Mann, 
  Jonathan Demoor, Joost Claes, Enzo Coenen, 
  Remi De Smet
Casting Céline Ronté
Distributie Cinéart 
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https://filmkrant.nl/recensies/calamity/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/calamity-is-een-aantrekkelijk-eigenzinnige-film-over-de-amerikaanse-avonturier-calamity-jane~b4f01306/
https://cinemagazine.nl/calamity-calamity-une-enfance-de-martha-jane-cannary-2020-recensie/
https://www.humo.be/tv/de-franse-tekenfilm-calamity-werpt-een-feministisch-licht-op-de-wonderjaren-van-calamity-jane~b0415577/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=qKd7QAxXAnk&list=PLdKaY1_rO61b2Ifj2qGQcxqXQ1JZ7HJqw&index=2


Inspiratie voor een nieuw 
verhaal

 � Indien een kleine opfrissing nodig is, bekijk dan eerst 
gezamenlijk de trailer van Calamity.

 W Zien jullie enkele overeenkomsten tussen de twee 
trailers? 

Filmproductie

Calamity werd gemaakt door een team uit Frankrijk en 
Denemarken. Dat is een opvallende samenwerking voor een 
verhaal over een Amerikaans historisch figuur: Martha Jane 
Cannery, ofwel ‘Calamity Jane’. Toen de Franse regisseur Rémy 
Chayé op zoek was naar een sterk verhaal voor zijn nieuwe 
film, zag hij een documentaire over het levensverhaal van deze 
vrouwelijke cowboy. Hij wist meteen dat hij daarmee ijzersterk 
materiaal te pakken had. Eerder had Rémy succes geboekt met 
zijn debuutfilm Reis naar het Noorden (2015). 

 � Bekijk samen de trailer van deze film, en let goed op 
of je gelijkenissen ziet met de trailer van Calamity. 

persmap
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https://www.youtube.com/watch?v=ib8RVhI0Tow&list=PLdKaY1_rO61b2Ifj2qGQcxqXQ1JZ7HJqw&index=1
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/reis-naar-het-noorden
https://www.youtube.com/watch?v=6UyFc-SCrlA&list=PLdKaY1_rO61b2Ifj2qGQcxqXQ1JZ7HJqw&index=3


 � In deze korte franstalige clip zie je hoe Rémy Martha 
tekent op de computer. 

Wist je dat…
…  er 40 karren voorkomen in de film? Voor iedere 

kar werden er ongeveer 70 objecten getekend. Dat 
betekent 2.800 illustraties! 

…  de film 980 verschillende decors heeft.
…  er voor 80 minuten film 57.600 tekeningen werden 

gemaakt! 
…  er 170 mensen aan de film meewerkten! 

Als we kijken naar de verhaallijn herkennen we in beide films een 
meisje dat op avontuur gaat en zich niet laat tegenhouden door 
haar omgeving. Het hoofdpersonage in beide films is een sterke 
jonge vrouw. Om een vergelijking te maken, kunnen we niet 
alleen naar de inhoud, maar ook naar de vorm kijken. We vragen 
ons niet af ‘Waar gaat het over?’, maar ‘Hoe wordt het verhaal 
gepresenteerd?’ 

Het zijn allebei animatiefilms. Die worden gemaakt door 
tekeningen telkens een beetje aan te passen en ze vervolgens 
achter elkaar te plaatsen. Zo creëer je de illusie van beweging. 
Vroeger werd dit allemaal op papier gedaan, maar tegenwoordig 
kan dat ook op de computer. 

 � Bekijk een klein stukje van deze video over 
traditionele animatie, zo wordt het principe duidelijk. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ksCRjMxBkX8&list=PLdKaY1_rO61b2Ifj2qGQcxqXQ1JZ7HJqw&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=T-uWyCtDRE0&list=PLdKaY1_rO61b2Ifj2qGQcxqXQ1JZ7HJqw&index=4


Een cowboy genaamd 
Martha
Calamity behoort tot de familie - ook wel het genre genoemd - van 
de animatiefilm, maar doet tegelijk ook denken aan een ander 
genre, namelijk de western.

Laat de klas even brainstormen over het genre ‘westerns’. 
Wat roept dit woord op? Kunnen de leerlingen enkele 
kenmerken of voorbeelden aanbrengen? 

Vertrek vanuit volgende vragen:

 W Waar spelen zulke films zich af? 
Westernfilms spelen zich meestal af in het Wilde Westen 
van de Verenigde Staten van Amerika. Dit grote gebied, 
ook wel het Oude Westen of de American Frontier 
genoemd, wordt gekenmerkt door zijn ruwe en weinig 
bevolkte landschappen. In deze omgeving trof je niet 
alleen cowboys aan, maar ook vaak soldaten, kolonisten 
en inheemse indianenstammen. In de 19e eeuw was het 
Wilde Westen een pionierssamenleving waar nieuwe staten 
werden gesticht.

Uit de film The great train robbery (1903)
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 W Wie zijn de hoofdpersonages? 
Het hoofdpersonage is doorgaans een cowboy, een man 
met een paard, een hoed en vaak een geweer. 

 W Wat zijn de centrale thema’s / gebeurtenissen? 
Westernverhalen bevatten doorgaans één of meerdere 
tegenstellingen die voor actie zorgen. Zo kan er sprake 
zijn van een botsing tussen verschillende leefwerelden 
of tussen verschillende leden van een groep. Dat conflict 
kan gaan over bv. religie, de verantwoordelijkheid voor 
een belangrijke taak (bv. een gevangene vervoeren naar 
een andere stad), vrijheid, bezit (bv. rijke landeigenaars 
tegenover arme cowboys), macht ... 

We vinden verschillende tegenstellingen in het verhaal van 
Calamity Jane, de ene al wat opvallender dan de andere. 
Enkele voorbeelden met hun toepassing in de film: 

 k Verschillende bevolkingsgroepen komen tegenover elkaar 
te staan:

Cowboys vs. Indianen
Soldaten vs. settlers (kolonisten)
In de film: de stropers vs. Martha en Jonas (settlers), 
de karavaan (settlers) vs. de soldaten

 k Breuk in het landschap:  
wilde natuur vs. nieuwe industrie 
In de film: de ongerepte landschappen vs. de dorpen 
die opgebouwd worden of de goudmijn

 k Personages staan tegenover elkaar vanwege een conflict: 
Individu vs. de gemeenschap
Man vs. vrouw
Oorzaak: 
Vrijheid vs. beperking 
Vernieuwing vs. traditie
In de film: Martha wil haar eigen ding doen en vlucht 
alleen vs. de karavaan houdt (aanvankelijk) vast aan 
traditionele waarden

Westerns zijn doorgaans speelfilms (dus met echte acteurs) 
maar behalve Calamity werden er al vaker getekende westerns 
gemaakt, bv. Spirit, Rango, de films (en stripverhalen) van Lucky 
Luke, enz. Hoewel Calamity geen gewone western is, kunnen we 
heel wat elementen van het genre terugvinden in de film, dankzij 
de aanwezigheid van de historische figuur Martha Jane Cannary. 
Zij was de inspiratie voor de film van regisseur Rémy Chayé, maar 
wie was ze eigenlijk? 
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Tussen feit en fictie: één 
vrouw, veel verhalen 
De originele Franse versie heeft als ondertitel « Une enfance 
de Martha Jane Cannary » wat we letterlijk vertalen als « Een 
jeugd van Martha Jane Cannary ». Hoewel in het Nederlands 
de ondertitel anders is, namelijk “De jonge jaren van de stoere 
Martha ‘Calamity’ Jane”, spreekt de regisseur met opzet over een 
jeugd. Hiermee maakt hij duidelijk dat de film geïnspireerd is op 
de echte Martha Jane, maar dat het verhaal niet helemaal ‘waar’ 
is. De film is fictie, wat wil zeggen dat (grote?) delen van het 
verhaal verzonnen zijn. 

Martha Jane Cannary (zie foto) heeft wel degelijk bestaan. Ze 
leefde tussen 1852 en 1903 in het Wilde Westen. Ze was toen al 
een legendarische verschijning en stond haar mannetje tussen 
de cowboys. Ze kon goed omgaan met een geweer, hield niet 
alleen van mannen, maar ook van drank, en verspreidde tijdens 
haar leven veel leugens. Zo liet ze iemand haar levensverhaal 
opschrijven vol spannende gebeurtenissen om dat vervolgens 
te verkopen. Omdat ze zelf graag wilde verhalen vertelde, is het 
vandaag de dag niet altijd eenvoudig na te gaan wat nu echt 
gebeurd is of verzonnen. Over haar jeugd is nog minder bekend. 
Wat we wel weten is dat ze samen met het gezin vertrekt uit 
Missouri wanneer ze dertien jaar is. Haar moeder overlijdt in die 
periode. Haar familie reist met de wagen naar Montana waar ze 
twee jaar later aankomen. De tijd tussen die twee historische 
feiten vormt de basis voor de film. Rémy Chayé heeft bedacht hoe 
die jaren er mogelijk hebben uitgezien. Martha’s behendigheid 
in het paardrijden en haar liefde voor het vertellen van verhalen 
zitten verweven in de film, waarin realiteit en verbeelding elkaar 
treffen. 

 W Luister je graag naar verhalen? Waarom wel / niet?
 W Vertelden jouw ouders of grootouders ook verhalen 

aan jou? Vertelden ze over dingen die ze zelf hadden 
meegemaakt? Waren er ook verzonnen verhalen bij? 
Geloofde je die verhalen?

 W Kennen  jullie de uitspraak ‘een leugen om bestwil’? 
Wat betekent dat volgens jullie? 

 W Wat vinden jullie van leugens? Is liegen altijd goed/
slecht? 

 W Is een verhaal spannender als het ‘s avonds (bij 
kaarslicht) wordt verteld?

Inhoudelijke info 8
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Op deze kaart zie je Martha’s geboortestaat Missouri én haar 
eindbestemming. In werkelijkheid reisde ze naar Montana, in 
de film is Oregon het doel. ‘The Oregon Trail’ is een bekende 
migratieroute voor Amerikaanse ‘pioniers’ - mensen die naar 
onbekend en vooral vruchtbaar land reisden om daar een nieuw 
leven op te bouwen. De route richting het westen werd vooral 
gebruikt in de 19e eeuw door zulke pioniers of ‘settlers’. Ze legden 
de weg af in grote groepen huifkarren, ook wel een karavaan 
genoemd en deden er ongeveer zes maanden over! 

Meer dan een kostuumwissel

 � In de film zien we Martha Jane transformeren tot 
‘Calamity’ Jane. Herbekijk de sleutelscène waarin 
Martha voor het eerst een broek aantrekt. 

Haar moeder is overleden, dus zorgt ze voor haar zusje en 
broertje. Terwijl haar vader herstelt van zijn val, moet ze ook 
zijn taken overnemen. Ze moet voor haar familie zorgen, de kar 
mennen, de paarden verzorgen, en dat alles in een jurk?! Ze 
stuit op weerstand van haar familie, van de karavaan en van de 
maatschappij. Martha kan en wil zich niet gedragen zoals alle 
andere vrouwen, dat is niet praktisch en niet leuk. Ze vindt het 
veel interessanter om het bos in te gaan en paard te rijden dan 
om kleding te wassen en te koken. 

De makers van de film kunnen aan de hand van kostumering 
onderliggende boodschappen duidelijk maken: hoe ze eruit ziet 
geeft de innerlijke gevoelswereld van het personage weer. 
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 W Welke verschillende kostuums draagt Martha 
doorheen de film? Veranderen er nog andere dingen 
dan enkel de kleding? 
→ Traditionele klederdracht voor de vrouw: jurk. 
→ Traditionele klederdracht voor de man: broek. 
→ Lange haren / korte haren. 
→ Ze kleedt zich erg vrouwelijk om de kolonel te 

misleiden: jurk en hakken. 
→ Ze vermomt zich als trompettist in het leger. 
→ Ze adopteert de naam die anderen haar geven.

 W Waarom mag Martha geen broek dragen? Waarom 
doet ze het toch? 

 W Mensen noemen haar een ‘calamiteit’. Wat betekent 
dat precies? Is de bijnaam slecht bedoeld? Waarom 
gaat ze zichzelf ‘Calamity’ Jane noemen, denk je? 

Ren-je-rot 
Hang drie keuzemogelijkheden aan het bord: ‘ja’, ‘nee’ en 
‘weet ik niet’. Stel een vraag en laat de kinderen naar het 
antwoord van hun keuze lopen. Tel af tot drie en laat ze dan 
meteen lopen. Benadruk dat ze hun eigen keuze maken en 
geen vriendje volgen. Vraag telkens enkele leerlingen om 
hun antwoord te motiveren. Lees meer over de opdracht in 
het document over werkvormen.

 k Mogen meisjes een broek dragen?
 k Mochten meisjes vroeger een broek dragen?
 k Is paardrijden alleen voor jongens? 
 k Heb je zelf al eens meegemaakt dat je iets niet mocht 

omdat je een jongen of meisje bent? 
 k Ik zou graag juwelen dragen.  
 k Ik kies zelf hoe ik eruit zie. 
 k Jurken zijn alleen voor meisjes.

Verschillende personages worstelen met hun identiteit. Zo blijkt 
Samson helemaal geen kolonel te zijn, maar hij wil wel graag dat 
anderen naar hem opkijken. Ook Ethan heeft het moeilijk. Hij is de 
zoon van Abraham, de leider van de karavaan, en moet aan veel 
verwachtingen voldoen. Hij moet zich sterk houden en de leiding 
nemen. Dat hij Martha even de teugels in handen geeft, vindt zijn 
vader schandalig.

We zien dat niet alleen Martha het moeilijk heeft om te voldoen 
aan de verwachtingen van anderen. Dat thema vinden we ook 
terug bij mevrouw Moustache. Moustache betekent snor in het 
Frans. Deze naam is een knipoog naar het personage dat zich 
als vrouw staande moet houden in een mannenwereld. Mevrouw 
Moustache heeft een eigen bedrijf: ze ontgint een mijn. Op basis 
van haar uiterlijk oordelen mensen dat ze niet in staat zal zijn om 
goud te vinden, ondanks haar studies. Dat oordeel gebeurt op 
basis van haar uiterlijk. Aan het hoofd van een bedrijf staan, dat is 
toch niets voor een vrouw?! Maar Mevrouw Moustache vertrouwt 
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op zichzelf en verkoopt haar bedrijf niet. 
Ze is een inspiratie voor Martha. Van mevrouw Moustache leert 
Martha dat kleding niet bepaalt wie je bent. Het is niet omdat ze 
een broek draagt, dat ze een jongen is. Hoe je eruit ziet bepaalt 
niet wat je wel en niet kunt. Dat we vaak niet verder kijken dan 
de uiterlijke verschijning bewijst Jonas, die geen seconde twijfelt 
wanneer hij ‘Marcus’ leert kennen. 

Inleving in de andere personages 
Geef de leerlingen een stukje papier. Laat ze hierop de 
aanspreektitel schrijven aan een personage uit de film: 
Beste Samson / Lieve Mevrouw Moustache / Dag Lena... 

Moedig ze aan zich niet tot Martha te richten. Lijst nog 
even de personages op [Ethan | Eve | Abraham | Jonas 
| Mevrouw Moustache | Robert (papa) | Lena (zusje) | de 
hond Pik | de Kolonel |... ]. 

Wat willen ze vertellen of vragen aan de figuren? Hebben 
ze advies voor Samson? Hebben ze iets te zeggen aan 
Abraham, Jonas of mevrouw Moustache? Beperk je tot een 
paar zinnen. 

Verzamel vervolgens de briefjes, herverdeel ze over 
kleine groepjes en laat de kinderen ze kort bespreken. 
Ieder groepje leest vervolgens klassikaal één briefje voor. 
Waarom vinden ze de tekst op dit briefje belangrijk / 

inspirerend?

Filmmuziek: Americana
 � Beluister en bekijk de titelsong van de film. Herken 

je de gebruikte instrumenten? (Trouwens, regisseur 
Rémi Chayé zingt ook mee. Herken je hem?)

Rémy Chayé en zijn team streven naar gelijkheid tussen man en 
vrouw. Dit thema is belangrijk in de film zelf, maar ook daarbuiten. 
Zo gingen ze bewust op zoek naar een vrouwelijke componist 
om de muziek te schrijven. Wist je dat slechts één percent van 
alle filmmuziek door vrouwen wordt gecomponeerd? Tijd voor 
verandering! Alle stukken in Calamity werden dan ook gecreëerd 
door Florencia di Concilio. Daarbij zocht ze naar een balans 
tussen de geschiedenis, het verhaal en de animatiestijl van de 
film. Zoals je in de clip kon zien, speelt er een band mee én zingt 
er een kinderkoor. 

We horen een violist, een banjo, een mandoline, een gitaar en 
een contrabas, allemaal snaarinstrumenten. Deze instrumenten 
worden vaak gebruikt bij de muziekstijl die men Bluegrass noemt. 
Het is een typische vorm van Amerikaanse plattelandsmuziek, 
oftewel ‘Americana’, die nauw aanleunt bij countrymuziek. 

� Schooltv: quiz over countrymuziek 

 � Bekijk deze video over het countrygenre en 
beantwoord klassikaal de bijbehorende quiz! 
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https://schooltv.nl/link/country/#q=country


Sprekend landschap 

Het impressionisme ontstond in de tijd dat het fototoestel werd 
uitgevonden, rond 1874. Vóór die uitvinding maakten schilders 
vooral realistische werken. Nu ze portretten en landschappen 
exact konden vastleggen met een camera, was er meer ruimte 
voor gevoel. Ze begonnen na te denken over de indruk die de 
omgeving op je maakt. Schilders verlieten hun atelier en trokken 
de natuur in. Ze schilderden minder realistisch, de penseelstreken 
waren dan ook vrijer. Het buitenlicht was bovendien natuurlijker, 
waardoor kleuren levendiger werden. 

Filmtechnische info

Hoewel de frisse tekenstijl anders doet vermoeden, is Calamity 
traditioneel geanimeerd. Doorgaans zijn tekeningen in een 
animatiefilm opgebouwd uit zwarte contourlijnen die daarna 
ingekleurd worden, net als bij een kleurplaat. Wat opvalt is 
dat deze lijnen in Calamity ontbreken. Bijgevolg grenzen de 
kleurvlakken direct aan elkaar. Rémy’s eerdere film Reis naar 
het Noorden heeft een vergelijkbare stijl. Dit is geen toeval. De 
regisseur werkte namelijk voor beide films samen met Patrice 
Suau. Hij is verantwoordelijk voor het decor en de kleuren in de 
film. Eigenlijk is Patrice een muurschilder. Gewend als hij was 
om buiten te schilderen en direct de omgeving waar te nemen 
ontwikkelde hij een impressionistische stijl. 
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Typisch voor het westerngenre zijn de grootse landschappen. 
De karavaan van Martha reist naar Oregon, een gebied met 
een enorm rijke natuur, een echt eigen paradijs. De tocht die ze 
afleggen is zwaar en het filmdecor toont de uitgestrekte vlaktes 
die ze moeten doorkruisen. De kleuren die gebruikt werden voor 
de landschappen zijn niet realistisch. Omdat de kleurvlakken aan 
elkaar grenzen, moeten ze genoeg van elkaar verschillen, dit 
noemt men contrast. 

Om verschillende kleuren te krijgen, 
kun je basiskleuren mengen. Met de 
primaire kleuren rood, geel en blauw 
kun je andere kleuren maken. Zo zijn er 
oneindig veel combinaties mogelijk. Op 
de computer kun je dit heel gedetailleerd 
doen. Je kunt instellen hoeveel je van 
elke basiskleur wilt toevoegen, iedere 
combinatie zorgt voor een andere tint 
en heeft een eigen kleurcode. Sommige 
kleuren behoren tot dezelfde families, 
terwijl andere juist heel erg contrasteren. 

Kleurenpalet: over groen gras

We zoeken uit hoe kleuren in deze film worden ingezet. Als ik 
zeg ‘gras’ dan denken jullie ... groen! Maar we zien op de foto dat 
paars de hoofdkleur is. Het palet van dit beeld bevat veel kleuren, 
en toch maar weinig groen. 
 
Via deze online tool kun je het kleurenpalet van een afbeelding 
bepalen. 
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Calamity speelt met je verwachtingen op het vlak van licht en 
kleur. De animatoren gingen prachtig te werk om natuurlijk 
licht weer te geven door een slim gebruik van kleur. De weidse 
landschappen hebben ‘onrealistische’ kleurencombinaties. 
De paarden galopperen op grasgroene ondergronden, maar 
evengoed vertoont de prairie zich in combinaties van pastelpaars, 
fluoroze, warm oranje en vanillegeel. Dat verleent de film een 
unieke sfeer. Een vergelijkbare aanpak zien we in de stijl van de 
schaduwen. 

Het verhaal speelt zich grotendeels af in de buitenlucht. Hierdoor 
bepalen de stand van de zon en het weer in zijn totaliteit het ritme 
van de dag. Om in het donker te kunnen zien, hebben we vuur 
nodig. (In het midden van de 19de eeuw was elektriciteit nog niet 
algemeen verspreid.) Het spel tussen licht en donker negeert 
de klassieke tweedeling van wit en zwart, van lichte vs. donkere 
kleuren. Schaduwen van de bergen zijn soms roze, dan weer 
donkerblauw of zelfs geel. Wolken variëren in pastelkleuren van 
oranje, lichtgroen tot grijs. 

Het landschap dat ze zien bij aankomst in Oregon is één groot 
kleurenspel. Het meer is paars, net als de wolken. De vlaktes 
bestaan uit alle tinten groen, maar ook oranje, roze en geel. Het is 
adembenemend, zowel voor de personages als voor de kijker. 
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Schaduwen zijn niet zwart of grijs (opdracht i.v.m. 
licht) 

 k Neem een tablet of smartphone mee naar buiten 
(eventueel kan deze opdracht ook worden uitgevoerd 
op een smartboard in de klas). 

 k Maak een foto van een landschap naar keuze. 
Probeer het eenvoudig te houden, kies de bomen, de 
velden of de wolken, niet alles tezamen. 

 k Open de foto in de app PAINT.*
 k Kies een beperkt kleurenpalet van maximum vijf 

kleuren. Je mag alle kleuren gebruiken, behalve grijs 
en zwart (die kun je bijvoorbeeld vervangen door 
beige en donkergroen). 

 k Kijk goed naar het zonlicht en de schaduwen. Waar 
valt het directe licht? Waar valt de schaduw? Die 
plekken zijn niet zwart of grijs, ze zijn donker van 
kleur, wat misschien wel beter overeenstemt met 
marineblauw, okergeel of dieppaars. Laat je ook 
inspireren door de landschappen en de open hemel 
vol wolken en sterren in de film. De kleuren moeten 
niet realistisch zijn. Je kan appelblauwzeegroene 
heuvels en roze keien tekenen. Gebruik geen 
contourlijnen, maar laat kleurvlakken tegen elkaar 
aanliggen. 

 k Bedek de hele foto met kleurvlakken en deel jullie 
kleurrijke resultaten! 

* Is de digitale toepassing geen optie op jouw school? Geen nood, 
neem afbeeldingen van de natuur en laat de kinderen de opdracht 
uitvoeren met plakkaatverf of wasco’s (of een ander dekkend 
materiaal naar keuze). 

Creëer een creatieve sfeer in de klas, speel wat countrymuziek 
op de achtergrond. Toon eventueel verschillende shots uit de 
film ter inspiratie. Wees niet te streng … Nemen de kinderen 
kleurencombinaties over uit de film? Geen probleem! Schilderen 
is kijken en leren, als ze nu vertrouwd raken met gewaagde 
kleurencombinaties, zullen ze dit in de toekomst zelf wellicht 
sneller toepassen. Veel kunstenaars zijn ooit begonnen met 
kopiëren; van kopiëren kun je leren! 
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Calamity. Je vindt er uitgebreid beeldmateriaal, extra diy-ideetjes, 
artikels over genderrollen, alternatieve teken-apps enz.

Pinterest 16
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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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