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Doelgroep
2de en 3de 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 wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

De beroemde  
bereninvasie van Sicilië

Afspeellijst �
Bij De beroemde bereninvasie van Sicilië 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.

1a Y

Q

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9
https://pin.it/fz4eshgbka4ikc


Filmfiche 
Synopsis 3
Technische kaart 3 
In de pers 3 
Introfilm 3

Filmproductie 
Van boek tot animatiefilm 4
Storyboard & personages 5

Inhoudelijke info 
Verhalenvertellers 7
Als dieren zoals mensen worden 8
Een beetje magie kan geen kwaad 9
Open einde 10

Filmtechnische info 
De kleurencirkel 11
Ritme & patronen 13
De kracht van schaduw 14

Pinterest 15

Bibliografie 15

Meer film 16

Meer dan film 17

Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be

- Naamsestraat 72 -74, bus 8, 1000 Brussel - Tel. 02 245 87 00 - info@cineart.be
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In de pers
“Mattotti, een van de meest vooraanstaande Europese 
striptekenaars, stileert zijn eerste speelfilm als een 
kinderprent: vrolijk, kleurrijk en levendig.” 
- Joost Broeren-Huitenga, Filmkrant

“De film is een visueel gedicht in glinsterende kleuren. De 
gestileerde personages bewegen sierlijk.” 
- Alain Lorfève, La Libre

“Op grafisch niveau is de film een waar visueel genot, de 
ogenschijnlijke eenvoud van kleuren wordt gecombineerd 
met gestileerde geometrische vormen, die zelfs de decors 
in beweging brengen.” 
- Olivier Bachelard, Abus de Ciné

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
De zoon van de berenkoning - dus een echte berenprins 
- is verdwenen! Vermoedelijk werd hij meegenomen door 
mensen en woont hij nu in de mensenwereld. Alle beren 
gaan naar hem op zoek. Daarbij moeten ze afrekenen 
met een tovenaar, een sluwe mensenkoning en een 
monsterlijke zeeslang. Wanneer beren en mensen 
dichter naar elkaar toegroeien, vinden de beren het 
steeds moeilijker om nee te zeggen tegen een luxueus 
mensenleven. 

Dit prachtig vertelde volksverhaal kijkt naar de mensheid 
door de ogen van een beer. De kunstzinnige tekeningen 
van stripauteur Lorenzo Mattotti zorgen voor een 
weergaloos artistiek spektakel.

Technische kaart
Een film van Lorenzo Mattotti
Frankrijk, 2019, 82 min., Nederlands gesproken

Scenario  Jean-Luc Fromental & Thomas Bidegain    
   Gebaseerd op het boek La Famosa invasione  
   degli orsi in Sicilia van Dino Buzzati
Productie  Valérie Schermann & Christophe Jankovic
Muziek  René Aubry
Grafisch ontwerp Lorenzo Mattotti
Animatie  Julien Dexant, Laurent Kircher, 
   Jean-Christophe Lie, Antonio Mengual-Llobet
Nederlandstalige stemmen 
   Frank Hoelen, Ewout Eggink, Simon Zwiers,  
   Martijn Claes, Canick Hermans, Dilara Horuz
Distributeur Cinéart Nederland
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https://filmkrant.nl/festivals/cannes-blog-9-animatie/
https://www.lalibre.be/culture/cinema/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile-un-conte-epique-et-eblouissant-realise-par-lorenzo-mattotti-5daee1c69978e218e3686dc9
https://www.abusdecine.com/critique/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9


 � Bekijk klassikaal de trailer van de film. Zo krijgt de 
klas al een voorsmaakje van wat hen te wachten 
staat.

Voer nadien een kort, actief klasgesprek over de trailer. 
Dat kan a.d.h.v. de werkvorm ‘basis van de film’ (zie het 
document ‘verzameling van werkvormen’). Laat elke leerling 
een kernwoord vermelden dat hem/haar bijblijft na het 
bekijken van de trailer. Dat kan gaan over een personage, 
een visueel element, een emotie, de verwachtingen bij 
het verhaal, … Laat iedereen aan het woord. Door zoveel 
kernwoorden op te sommen, zullen de kinderen meer 
gefocust naar de film kijken. Verscheidene begrippen 
komen later ongetwijfeld ook aan bod in deze lesmap.

Van boek tot animatiefilm
Het verhaal van De beroemde bereninvasie van Sicilië is 
gebaseerd op een boek uit 1945 van de Italiaanse schrijver 
en schilder Dino Buzzati. Het verhaal werd eerst in kleine 
hoofdstukjes gepubliceerd in een Italiaanse kinderkrant. Elke 
week verscheen er een nieuw stukje. Buzzati maakte zelf de 
tekeningen bij het verhaal. Enkele jaren later gebruikte hij het 
verhaal als basis voor een prentenboek. Toen pas voegde hij 
het tweede deel toe, over de beren die tussen de mensen gaan 
wonen. Het werd een prachtig boek vol grote illustraties en 
stijlvolle lijntekeningen.

In Italië is het boek van Buzzati heel gekend. Het wordt door veel 
ouders voorgelezen aan hun kinderen. Ook regisseur Lorenzo 
Mattotti kreeg het als kind te horen. Hij hield van het verhaal, dat 
de magie en het mysterie had van een oud sprookje.

De tekeningen uit het boek waren een grote inspiratie en 
houvast voor Mattotti bij het maken van de film. Veel grafische 
ideeën uit het boek werden overgenomen in de animatie (bv. de 
scène waarin de beren door de bergen op weg gaan naar de 
mensenwereld).

 � In dit filmpje (Frans gesproken) vertelt de regisseur 
over de tekeningen. Je krijgt verscheidene 
tekeningen te zien van zowel Dino Buzzati en 
Lorenzo Mattotti.
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https://www.youtube.com/watch?v=_e9B3K4OZOE&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=2&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=c8_gFK-eGSM&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=2


Storyboard & personages
De eerste stap voor een filmmaker, is het maken van een 
storyboard. Dat is een soort ruw geschetst stripverhaal dat voor 
elke scène duidelijk maakt welke personages in beeld komen 
en hoe ze zich ten opzichte van elkaar positioneren - waar ze 
staan en in welke richting ze kijken. Hoewel het gaat om minimale 
schetsen zonder details, krijgen de filmmakers toch al een beeld 
van hoe de film (en elke scène afzonderlijk) er zal uitzien.

Kies een stukje uit de trailer en probeer er een storyboard 
(of stripverhaal) bij te maken op een A4 pagina. Focus op 
de personages en hoe ze gepositioneerd zijn t.o.v. elkaar. 
Maak geen gedetailleerde tekeningen; stokventjes zijn 
helemaal okee! Eventueel kan je met een stukje tekst (max. 
1 zin) onder de tekening jouw schets wat verduidelijken. Je 
kunt hier een leeg storyboard downloaden.

Lorenzo Mattotti is vooral bekend als tekenaar en stripauteur. Een 
animatiefilm maken was altijd zijn grote droom en steeds vaker 
begon hij met bewegende beelden te werken (bv generieken 
maken voor tv-shows). In 2007 maakte hij zijn filmdebuut in de 
animatiefilm Fear(s) of the Dark, die werd gecreëerd door vijf 
striptekenaars. Ze werkten elk een episode uit rond het thema 
‘angst’.

 � Je kan hier alvast eens proeven van Mattotti’s 
episode. Hoewel de film in zwart-wit werd gemaakt, 
herkennen we de stijl van Mattotti in de weidse 
landschappen, de lichtinval en de manier waarop 
figuren in een strakke ritmiek door het decor 
bewegen.

 � In dit uitgebreide interview (Frans gesproken, 
Engels ondertiteld) vertelt de regisseur o.a. over zijn 
loopbaan, het lange maakproces van de film en zijn 
liefde voor het werk van Dino Buzzati.
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/jeugdfilm.be/s3_adapter/downloads/jef%20storyboard%20horizontaal%20rv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Un3Vbb1DZCk&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vdjaRf3__sM&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=4


Toen Lorenzo Mattotti samen met de filmproducenten op zoek 
ging naar een verhaal om te verfilmen, herinnerde hij zich het 
boek van Dino Buzzati uit zijn kindertijd. Dat vond iedereen een 
prima idee. Maar het verhaal moest wel bewerkt worden - er 
kwamen teveel personages in voor, maar geen enkele vrouwelijke 
mens of beer. Daarom kreeg het meisje Almerina een plek in het 
verhaal. En terwijl het boek vooral focust op berenkoning Leonzio, 
werd voor de film het karakter van Tonio veel nauwkeuriger 
uitgewerkt. 

Wist je dat ...

 W de animatoren een jaar lang hebben geprobeerd om 
de tekeningen - gemaakt in 2D - om te zetten naar 
3D? Uiteindelijk bleek het te duur om de hele film in 
3D te maken. Om toch een 3D gevoel te integreren, 
werd er heel veel met schaduwen gewerkt.

 W De beroemde bereninvasie van Sicilië in 2019 ook 
te zien was op het festival van Cannes? Leuk voor 
Lorenzo Mattotti die jaren geleden - in 2000 - de 
affiche voor het festival ontwierp.

 W het hele proces om de film te maken bijna 6 jaar in 
beslag nam? Een animatiefilm maken is namelijk 
heel tijdrovend.
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Inhoudelijke info

Verhalenvertellers
De eerste personages die we ontmoeten in De beroemde 
bereninvasie van Sicilië maken zelf eigenlijk geen deel uit van 
het verhaal. Het zijn rondreizende verhalenverteller die in een 
grot gaan schuilen voor de nacht. Zij vertellen het verhaal van 
de bereninvasie aan een reusachtige oude beer die ze hebben 
gewekt uit zijn winterslaap.

Het verhaal van de bereninvasie is een ‘raamvertelling’, een 
verhaal in een verhaal. De oude man en het meisje begeleiden 
ons doorheen hun vertelling (die ze nu en dan op grappige wijze 
onderbreken - zo herinneren ze ons aan hun rol als vertellers). 
Zo krijgt hun verhaal de allure van een oud sprookje, een tijdloze 
legende die keer op keer wordt doorverteld. 

Halverwege de film gebeurt er iets bijzonders: de beer neemt het 
van hen over. Hij vervolledigt hun verhaal vanuit het standpunt 
van de beren en verrijkt het met een nieuwe dimensie. De 
luisteraar (de beer) en de vertellers wisselen van rol.

Vragen voor de leerlingen
 k Luister je graag naar verhalen? Waarom wel / niet?
 k 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?

 k Hoe wordt een goed verhaal verteld? Wat doen de 
vertellers in de film om hun verhaal extra boeiend te 
maken? Welke attributen gebruiken ze daarbij?

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

 k Waarom neemt de beer het over van de vertellers? 
Hoe verandert het verhaal op dat moment?

 k Op welke manier verschilt de vertelstijl van de beer 
van die van de mensen?

De vertellers in de film zijn gebaseerd op Italiaanse rondtrekkende 
artiesten van de Commedia dell’arte. Die reisden van de 16de 
tot 18de eeuw door Europa om verhalen te vertellen, die vaak 
gingen over de (onmogelijke) liefde. Deze artiesten droegen vaak 
maskers. De bij ons gekende Harlekijn en Pantalone stammen uit 
deze gezelschappen.
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Laat de kinderen een korte scène uit het verhaal in groepjes 
naspelen. Ze filmen de scène met een smartphone, met 
de app Clips. Ook zij proberen er een raamvertelling van 
te maken: de leerling die filmt, vertelt tegelijk het verhaal. 
Hij of zij komt niet in beeld, maar we horen wel zijn / haar 
stem. De acteurs praten niet, ze spelen de scène zonder 
woorden. De verteller zegt de tekst voor de scène met 
zoveel mogelijk inlevingsvermogen, net zoals de artiesten 
uit de film. De iOS-app is gratis voor iPad en iPhone.

Als dieren zoals mensen 
worden
In de film staat de goedheid en eerlijkheid (of is het naïviteit?) 
van de beren lijnrecht tegenover het opportunisme en de 
geslepenheid van de mensen. 

Vragen voor de leerlingen:
 k Zijn de personages in de film allemaal 100% goed of 

slecht?
 k Wie zijn de goede personages in de film? 
 k Welke personages zijn eerder slecht?
 k Wat voor slechte dingen doen ze in de film?
 k Kun je hun karakter aflezen uit de manier waarop 

ze getekend werden? Hoe? (de beren zijn donzig, 
gezellig, dik / de mensen zijn schriel, scherp, hoekig)

Wanneer de beren in de stad wonen bij de mensen, lijkt er geen 
vuiltje aan de lucht. Mensen en beren kunnen het goed met elkaar 
vinden. Maar de beren gedragen zich al lang niet meer zoals toen 
ze in de bergen woonden. 
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Vragen voor de leerlingen:
 k Hoe zagen de beren er uit toen ze nog in de bergen 

woonden?
 k Hoe zien ze er uit nu ze in de stad wonen?
 k Wat kunnen / doen de beren in de film dat echte 

beren niet kunnen?
 k Vind je dit een positieve of negatieve evolutie?
 k Welke negatieve eigenschappen nemen de beren 

over van de mensen?
 k Waarom kwamen de beren vroeger wel allemaal 

goed met elkaar overeen? Wat is er veranderd? 
(opportunisme, macht, geld)

 k Is dit een typisch menselijke eigenschap, of gedragen 
dieren zich ook zo?

 k Zou je liever een beer zijn in de stad, of in de 
bergen? Waarom?

Dieren die menselijke eigenschappen overnemen en zichzelf zo 
ten gronde richten, dat doet denken aan de klassieker Animal 
farm van Georges Orwell. Interesse in dit verhaal? Hier lees je er 
meer over.

Een beetje magie kan geen 
kwaad

 � Herbekijk dit fragment. In het verhaal is er heel 
wat ruimte voor magie. Er zijn vreemde wezens 
(snaterkater, venijnzwijnen, zeeslang), er wordt 
getoverd, een huisje in het park verandert plots in 
een kasteel, …

Onderstaande vragen kun je als een soort introductie 
op filosoferen beschouwen. In de ‘verzameling van 
werkvormen’ vind je de werkvorm ‘Filmfilosofie’ terug. Hou 
een open kringgesprek waarin iedereen rustig zijn mening 
kan zeggen en verklaren. Zo leren de leerlingen naar elkaar 
te luisteren, hun mening te formuleren en bij te schaven.

Vragen voor de leerlingen:
 k Kennen jullie nog vreemde wezens uit andere 

verhalen? Welke? Zijn deze goed of slecht?
 k Zou je graag kunnen toveren?
 k Als je één toverspreuk zou hebben, waarvoor zou je 

die dan gebruiken? Wat zou je graag willen / kunnen 
veranderen?

 k Geloof je in geesten?
 k Geloof je in de ‘andere kant’? Waar gaan volgens jou 

de mensen heen die gestorven zijn?
 k Vind je spoken eng?
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Magie gaat gepaard met vreemde spreuken. Ook in deze film. De 
tovenaar zwaait met zijn toverstokje terwijl hij een toverspreuk 
zegt. 

Laat de leerlingen een eigen toverspreuk bedenken en 
omzetten in jabbertalk (nonsenstaal). Enige logica is 
vereist bij het ontwikkelen van je eigen fantasietaal. Om 
de leerlingen vertrouwd te maken met jabbertalk, kun je 
als leerkracht het voortouw nemen en een gesprek in 
jabbertalk beginnen. Je kan dit doen in een kringgesprek, 
waarbij elke linkerbuur steeds verder ’jabbert’ op wat zijn 
rechterbuur vertelde. Ga zo de kring rond. Wanneer de 
fantasie van de kinderen voldoende getriggerd is, kunnen 
ze werken aan hun jabbertalk-toverspreuk. Ze laten elk 
apart hun eigen spreuk (mét toverstokje) horen.

Open einde
 � We weten niet hoe het verhaal afloopt. Dat vindt 

Almerina niet leuk, wat ze duidelijk maakt aan de 
oude beer in dit fragment. De beer fluistert haar in het 
oor hoe het verhaal verder gaat.

Vragen voor de leerlingen:
 k Heb jij een geheim?
 k Deel je jouw geheim met iemand, of hou je het liever 

voor jezelf?
 k Met hoeveel mensen kan je een geheim delen? Of is 

het dan geen geheim meer?
 k Waarom hou je iets geheim?
 k Heeft iemand jou ooit een geheim toevertrouwd?
 k Kun je een geheim goed bewaren? Of heb je al ooit 

een geheim verklapt?
 k Wat gebeurt er als een geheim uitkomt?
 k Waarom zouden de makers van de film hiervoor 

gekozen hebben?

Hoe zou jij willen dat het verhaal verder gaat? Laat je 
fantasie de vrije loop! Gebruik de app Folioscope (iOS, 
gratis voor iPad en iPhone) waarmee de leerlingen zelf een 
korte animatiefilm maken over het einde van de film. 

In de film komen vaak vlaggen voor. Ze worden o.a. 
meegedragen door de legers van beren en soldaten. 
Met het semafooralfabet kun je a.d.h.v. vlaggen geheime 
boodschappen doorgeven. De leerlingen knutselen met 
houten brochettestokjes en twee vierkante vellen papier, 
waarop ze een diagonaal tekenen. De ene helft van het 
blad kleuren ze geel, de andere rood. Laat ze elk een 
woord kiezen van 6 à 9 letters, dat ze in de codetaal van 
het semafooralfabet instuderen. Daarna zetten ze zich per 
twee en vormen hun woord met de vlaggenstokjes, zonder 
te praten. Om de beurt proberen ze elkaars woord te raden. 
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https://dramaonline.nl/jabbertalk/
https://www.youtube.com/watch?v=WfDPkmZr-IA&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=8&t=0s
https://apps.apple.com/nl/app/folioscope/id1084331400
https://nl.wikipedia.org/wiki/Semafooralfabet


De film is visueel één groot spektakel: weidse landschappen 
doen de personages klein en nietig lijken, de kleuren zijn vol en 
krachtig, repetitieve elementen zorgen voor grafische patronen, … 
Een streling voor het oog!

Als illustrator wijkt Lorenzo Mattotti graag af van de gangbare 
paden. Hij staat bekend om zijn expressionistisch kleurgebruik en 
zijn spel met gestileerde vormen en lijnen, die de personages een 
surrealistisch trekje bezorgen. Zijn typische stijl komt duidelijk aan 
het licht in deze film.

De kleurencirkel
Voor Mattotti is kleur énorm belangrijk. Hij is niet bang van 
felle kleuren en van het toepassen van kleurschakeringen om 
lichteffecten te creëren. Voor hem geen pasteltinten, kleur zorgt 
voor positieve energie! Voor zijn kleurgebruik vindt hij inspiratie bij 
schilders uit de Renaissance (Angelico, Giotto, …), maar ook bij 
David Hockney. 

Filmtechnische info 11
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Noem bepaalde begrippen uit de film (bv. beer / tovenaar 
/ Tonio / Salpeter / bergen / circus / stad / toverstok / 
gestolen / verdrietig / soldaten / Snaterkater / spoken / 
Theofiel / Almerina / …). De leerlingen matchen elk begrip 
individueel aan een kleur. Ze houden het desbetreffende 
kleurpotlood of een kaartje van deze kleur de lucht in, en 
kunnen hun keuze eventueel verantwoorden. 

Bekijk klassikaal de kleurencirkel van Itten. Leg de 
leerlingen de basisprincipes uit: kleuren mengen, bepaalde 
kleuren zijn familie van elkaar, andere kleuren contrasteren 
en versterken elkaar. Er zijn warme en koude kleuren. Leg 
kort uit welke de primaire en de secundaire kleuren zijn. 

Haal de kleurencirkel van het bord en laat de kinderen 
de cirkel natekenen uit hun geheugen. Verbeter nadien 
klassikaal. De leerlingen kunnen de cirkel gebruiken om 
deze tekening van de film in te kleuren. Geef hen twee 
kopieën die ze op twee verschillende manieren moeten 
uitwerken, bv. een koude t.o.v. een warme versie, of een 
versie in tinten en één met complementaire kleuren. Je 
kan ook klasgroepjes maken die elk één versie inkleuren. 
Als de kinderen klaar zijn, kun je de tekeningen klassikaal 
bespreken. Zien ze wat kleur kan teweegbrengen? Kleuren 
bepalen de sfeer.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten#Zijn_kleurencirkel
https://drive.google.com/a/jeugdfilm.be/file/d/1BujEIHEkeZcDqGuEGLPWSbwkGfu9KIfl/view?usp=sharing


Ritme & patronen
 � Dit fragment toont een visuele wervelwind aan 

ritmes, herhalingen en patronen. Omdat de aanval 
voortdurend verknipt wordt met beelden uit het 
circus, oogt het extra bijzonder.

Laat de leerlingen nadien reflecteren over welke vormelijke 
aspecten ze allemaal zagen in dit fragment. De ene groep focust 
op de personages, de andere op de achtergronden.

Vragen voor de leerlingen:
 k In dit fragment zien we twee verschillende 

gebeurtenissen die de hele tijd met elkaar worden 
gemixt. Welke gebeurtenissen?

 k Je ziet bij elk beeld niet meteen of het over het circus 
gaat, of over de aanval van de beren. Hoe komt dit? 
Waarom zien ze er zo gelijkaardig uit? Hoe weet je 
dat je toch naar de ene of de andere gebeurtenis zit 
te kijken?

 k Welke figuren en vormen herinneren jullie je uit dit 
fragment? (dikke, gekleurde lijnen, cirkels, ladders, 
…)

 k Zie je een verschil tussen bv alle soldaten die op de 
muur van het kasteel lopen, en de beren die op de 
ladders klimmen? Zien ze er allemaal anders uit? 
(Nee, het is telkens dezelfde figuur die gekopieerd en 
vermenigvuldigd wordt.)

 k Kun je met lijnen op een blad papier of op het bord 
tonen hoe de personages bewegen, of hoe de 
achtergrond beweegt? (Ziet de klas de ritmiek, de 
herhaling, de patronen?)

Laat de leerlingen stempels maken en al stempelend op 
papier zoeken naar de juiste ritmes en patronen. Je kan 
eenvoudig stempels maken met aardappels of kurken, met 
foam / schuimpapier, of met een kartonnetje waar je touw 
omheen wikkelt (check ons Pinterest bord voor inspiratie).

Om alle aandacht bij het ritme en de patronen te houden, moet 
Mattotti keuzes maken: alle overbodige elementen worden uit het 
beeld geschrapt. Het resultaat doet denken aan het werk van de 
schilder De Chirico. 

Laat de leerlingen via de app Kaleidoclock (enkel voor iOs 
- iPad & iPhone) een filmpje vol ritmische patronen maken 
met zichzelf in de hoofdrol. De jonge filmfans van ‘JEF 
makers’ testten deze app alvast uit! Bekijk hun filmpje hier. 
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https://www.youtube.com/watch?v=y7ut3iIvymk&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=9&t=0s
https://www.pinterest.com/jefindeklas/de-beroemde-bereninvasie-van-sicili%C3%AB/
https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico
https://apps.apple.com/us/app/kaleidoclock/id577286321
https://www.youtube.com/watch?v=TCMhaJHP4_4&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=9


De kracht van schaduw
 � Bekijk dit fragment. 

Mattotti wilde niet dat het filmbeeld er ‘plat’ zou uitzien, maar 
de film maken in 3D was te duur. Dus kwam hij op het idee om 
met extra veel schaduw te werken. Zo wordt diepte gecreëerd. 
Let eens op hoeveel schaduwen er in de film verwerkt zijn: 
alle figuren hebben (vaak erg grote) schaduwen, maar ook het 
landschap wordt vaak ‘overschaduwd’. Zo krijgt de film nog meer 
kleurschakering.

Vragen voor de leerlingen:
 k Welke verschillende schaduwen zie je in dit 

fragment?
 k Welk gevoel geven die schaduwen jou?
 k Spelen ze een belangrijke rol in de beleving van de 

kijker? Hoe heb jij dat ervaren? Welk effect hebben 
ze?

Laat de leerlingen een schimmenspel spelen, met behulp 
van zaklampen. Bevestig een groot doek in de klas en 
laat hen in groepjes achter het doek plaatsnemen. Geef 
hen bepaalde opdrachten: ze moeten grote schaduwen 
maken, of net hele kleine. Laat het lijken alsof ze erg ver 
staan, of net heel dicht bij het doek. Laat hen uittesten 
hoe ze de lichtbron kunnen gebruiken. Ze kunnen langs 
boven belichten, langs onder, vanachter, opzij, … Elke 
belichtingsstandpunt veroorzaakt een ander effect op 
het doek. In een tweede fase kan je hen complexere 
opdrachten voorleggen: maak een griezelige schaduw, een 
gezellige schaduw, een hele lange, smalle schaduw, een 
reuzenschaduw, een scherp afgelijnde of een meer diffuse 
schaduw. De kinderen die niet achter het doek staan, 
kijken toe aan de voorkant en zien de resultaten van de 
schimmenspelers.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kjt6U036exc&list=PLdKaY1_rO61bwY2Nhq-MRaz8RodAXUnh9&index=10


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord bij 
De beroemde bereninvasie van Sicilië. Je vindt er tekeningen van 
Dino Buzzati en Lorenzo Mattotti en werk van kunstenaars die 
hen inspireerden. Verder vind je nog voorbeelden van opdrachten 
die in de lesmap werden beschreven en extra opdrachten die je in 
de les kunt gebruiken als aanvulling op de lesmap.

Cineart. ‘De Beroemde Bereninvasie van Sicilië’. Geraadpleegd 
op 28 november 2019, van
https://www.cineart.nl/films/la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile

Wikipedia. ‘Corriere dei Piccoli’. Geraadpleegd op 28 november 
2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Corriere_dei_Piccoli

Wikipedia. ‘Lorenzo Mattotti’. Geraadpleegd op 28 november 2019, 
van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Mattotti

Wikipedia. ‘The Bears’ Famous Invasion of Sicily’. Geraadpleegd 
op 28 november 2019, van 
https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Bears%27_Famous_Invasion_of_Sicily

Uitgeverij Karaat. ‘Dino Buzzati’. Geraadpleegd op 29 november 
2019, van
https://www.uitgeverijkaraat.nl/boeken/dino-buzzati/

Wikipedia. ‘Fear(s) of the Dark’. Geraadpleegd op 29 november 
2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Fear(s)_of_the_Dark

Wikipedia. ‘Animal Farm’. Geraadpleegd op 29 november 2019, 
van https://nl.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm_(boek)

Wikipedia. ‘Semafooralfabet’. Geraadpleegd op 29 november 
2019, van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Semafooralfabet

Drama Online. ‘Jabbertalk (artikel)’. Geraadpleegd op 29 
november 2019, van https://dramaonline.nl/jabbertalk/
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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
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
mailto:info%40jeugdfilm.be?subject=


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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