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Preteaching met kortfilm
JEF wil je tijdens deze coronacrisis inspireren om, samen
met je leerlingen, van thuis uit aan de slag te gaan met film.
We verzamelen enkele films die gratis online te bekijken
zijn en ontwikkelen een fiche met verwerkingsopdrachten
voor jouw leerlingen. Je vindt het volledige overzicht hier.

Badpakje 46
Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs
Een film van Wannes Destoop
2010 / België / Nederlands gesproken / 15 min.
Chantal, een mollig meisje van twaalf, heeft het moeilijk om
haar weg te vinden in het leven. Veel vrienden heeft ze niet
en thuis voelt ze zich enkel gesteund door haar stiefvader.
Met haar stiefbroer kan ze niet overweg en bij haar moeder
kan ze al evenmin terecht. In het plaatselijke zwembad,
waar ze hard traint voor de komende zwemwedstrijd, voelt
ze zich thuis. Wanneer ze een nieuwe zwembril nodig heeft,
loopt niet alles zoals gepland. Ze moet alles op alles zetten
om haar doel te bereiken.

Bekijk de film hier.
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Opdracht 1: inhoudelijk
Badpakje 46 toont een indringend portret van een jong, obees
meisje dat worstelt met haar uiterlijk. Het filmscenario heeft een
duidelijke structuur, die er als volgt uitziet: A wil B ondanks C
want anders D.
Hierbij is:
k
k
k
k

A is het hoofdpersonage
B is het doel van het personage
C is het obstakel dat het personage moet overwinnen
D is het risico dat het personages loopt

Kan jij A, B, C en D bepalen voor de kortfilm Badpakje 46?
k
k
k
k

A is Chantal
B is een zwembril
C is het geldtekort
D is geen medaille op de zwemwedstrijd

Dus: Chantal wil een zwembril, ondanks haar gebrek aan geld,
want anders kan ze geen medaille behalen op de zwemwedstrijd.
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Opdracht 2: filmproductie
Regisseur Wannes Destoop won met deze kortfilm een prijs op
het Filmfestival van Cannes. Op het grootste filmfestival ter wereld
kon hij de jury ontroeren met zijn verhaal over een mollig meisje.
Ook in zijn volgende kortfilm, Billy the Bully, heeft de regisseur
het over een zwaarlijvige jongen. Momenteel maakt Wannes
Destoop een televisiereeks over allerlei figuren met obesitas.
Benieuwd wat je binnenkort op tv te zien krijgt? Hier krijg je al een
voorproefje.
Aan een film of televisieserie wordt gewerkt door een heleboel
mensen. Dat heb je vast ook al eens bedacht wanneer je aan het
einde van een film al die namen over het scherm zag passeren.
Kijk nogmaals naar de aftiteling van Badpakje 46. Er worden
een heleboel beroepen opgesomd: scenario, regie, fotografie,
montage, mixage … en nog zoveel meer!
Kies drie beroepen uit die je nog niet kent en zoek op internet op
wat ze precies doen.
1. Beroep:
Functie:
2. Beroep:
Functie:
3. Beroep:
Functie:
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Opdracht 3: filmtechniek
Om te tonen dat iemand zwaarlijvig is, moet de camera die
persoon helemaal in beeld brengen. Als je iemand ten voeten uit
filmt, wordt dat in filmtermen een ‘totaalshot’ genoemd. Filmen je
daarentegen iemand van het hoofd tot aan het middel, dan heet
dat een ‘medium shot’.
In de kortfilm Badpakje 46 zien we echter dat de camera meestal
heel dicht bij de personages blijft zodat we met hen kunnen
meevoelen. Als we enkel het gezicht te zien krijgen, dan heet zo’n
beeld een ‘close-up’.
Herbekijk de scène uit Badpakje 46 waarin Chantal en Pascal
samen op het bed zitten en een gesprek voeren (op 6’ 25”). Film
met je huisgenoten ook een scène over twee mensen die pratend
op een bed zitten. Waarover moet je praten? Dat mag je helemaal
zelf kiezen! Schrijf vooraf een kort scenario.
Gebruik echter wel dezelfde camerastandpunten als in de echte
filmscène. Dat wil zeggen:
W
W
W

een totaalshot waarin twee mensen op bed zitten
een close-up van de ene persoon
een close-up van de andere persoon

Je zal het gesprek dus drie keer opnieuw moeten filmen! Zorg
ervoor dat het steeds op precies dezelfde manier geacteerd wordt.
Tip: Let goed op waar de camera precies staat in de scène
van Badpakje 46. Hoe beter je deze positie kan nadoen,
hoe beter jouw scène er zal uitzien.
Als het je lukt, mag je deze scène ook monteren in een
montageprogramma zoals Microsoft Foto, Window Movie Maker
of iMovie.
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JEF in de klas
JEF maakt kinderen en jongeren filmwijs en brengt de beste films
voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs in de zalen in heel
Vlaanderen en Brussel. Via interactieve lesmappen, workshops
en gesprekken met filmmakers maakt JEF leerlingen enthousiast
voor film. Ontdek het programma voor schooljaar 2020-2021 hier.
Op ons kortfilmkanaal maken we actuele kortfilms beschikbaar
voor rechtstreeks gebruik in de klas.
JEF ontwikkelt een eigen methodiek voor filmwijsheid en brengt
die in de praktijk via kant-en-klare formules. JEF werkt ook
projecten op maat uit, met gebruik van actuele technieken, en
geeft praktische vormingen voor leerkrachten.

Meer dan film
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Filmtips
Op zoek naar meer films die geschikt zijn voor de eerste graad
secundair onderwijs? Neem dan zeker een kijkje op onze
website. Ook met deze films kan je eenvoudig aan de slag.
Het lesmateriaal kan je steeds gratis downloaden onderaan de
filmpagina’s.
We raden alvast de film Donne-moi des ailes aan. Thomas moet
de zomervakantie doorbrengen bij zijn vader, een bioloog die zich
in de Provence heeft teruggetrokken tussen de ganzen om hun
trekroute te bestuderen. Wanneer de ganzeneieren uitkomen,
groeit er een bijzondere band met de kuikens. Enkel Thomas kan
hen leiden op hun reis van noord naar zuid. Een oogverblindend
avontuur waarin een slome stadsjongen zich ontpopt tot een
echte held en de banden met de natuur aanhaalt. Onvergetelijke
beelden van een jongen op een deltavlieger, omringd door een
zwerm ganzen, gidsen je doorheen een bigger than life verhaal.

In onze filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om je
te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Bestel je papieren
versie via info@jeugdfilm.be.
Ontdek de tutorials op het JEF makerskanaal en ga zelf met film
aan de slag.
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