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Doelgroep
3e graad lager onderwijs & 1ste middelbaar 

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 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. 

SpaceBoy

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

Afspeellijst �
Bij SpaceBoy 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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https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&jct=TqxSiNK7RWnz-ktJ5_UEdbOorxNKbg
https://www.pinterest.com/jefindeklas/spaceboy/
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In de pers
“Sales agent LevelK: ‘The film is described as having a 
“Spielberg-esque touch. (...) It is set in the 1980s, which also 
creates a fun watch for the parents.“ - Cineuropa
(“Film Agent LevelK: ‘De film heeft ‘Spielberg-achtige’ 
trekjes. (...) Het verhaal speelt zich af in de jaren 80, wat 
ook leuk is voor de ouders om naar te kijken.“)

“This movie is bubbling over with adorable coming-of-
age moments of quirky glee. (...) The friendship between 
Jim and Emma is so cute, and every second they share 
together feels special. Each of the children’s stories are 
nuanced and detailed. They provide more depth than you 
would find in many American family films”. 
- Joshatthemovies
(“De film bruist van de schattige coming-of-agemomenten 
vol eigenzinnige vrolijkheid. (...) De vriendschap tussen 
Jim en Emma is zo schattig, en elke seconde die ze 
samen delen, lijkt wel bijzonder. Alle verhaallijnen over 
de kinderen zijn genuanceerd en gedetailleerd. Ze bieden 
meer diepgang dan je in veel Amerikaanse familiefilms kan 
vinden.”)

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
Jim heeft een passie voor ruimtevaart. Die deelt hij met 
zijn vader, een astrofysicus die werkt aan een belangrijk 
ruimteproject. Hoe meer papa worstelt met twijfels over zijn 
missie, hoe meer Jim zich vastbijt in zijn eigen droom: een 
heteluchtballon bouwen, samen met zijn nieuwe klasgenote 
Emma. 

Het zijn geen makkelijke tijden voor Jim: hij is nieuw op 
school, hij rouwt om zijn moeder, en wordt voor het eerst 
geconfronteerd met de zwakheden van zijn vader. Gelukkig 
is er de ingetogen Emma. Door hun project groeien ze 
dichter naar elkaar toe. Deze Belgische film, met een 
heel origineel design in vorm en kleur, gaat dus niet enkel 
over wetenschap en kennis, maar vooral over menselijke 
relaties.

Technische kaart
Een film van Oliver Pairoux
België, 2020, 97 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario  Eusebio Larrea, Olivier Pairoux    
Productie Annabelle Nezri, Kathleen Goossens
Muziek The Penelopes
Montage Maarten Janssens
Camera Thomas Rentier
Cast  Basile Grunberger, Albane Masson, Yannick Renier, 
  Bérénice Baôo, Jean-Benoît Ugeux, Peter Van den
  Begin, e.a.
Distributie  Belgafilms
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https://cineuropa.org/en/newsdetail/393498/
https://joshatthemovies.com/2021/04/25/ciff-2021-spaceboy/
https://www.youtube.com/watch?v=oVAKGLCZ7mI&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=1


Vertrouwde samenwerking
SpaceBoy is de eerste langspeelfilm van de Belgische regisseur 
Olivier Pairoux. Hij draaide eerder al de kortfilm Puzzle, waarvoor 
hij - net zoals voor SpaceBoy - samenwerkte met coscenarist 
Eusebio Larrea. In deze sciencefictionfilm voelt de superschurk 
Destructor zich nogal eenzaam nadat hij de aarde heeft doen 
ontploffen, tot hij op een dag de robot Cosmo ontmoet.

Ruimtevaart
Olivier Pairoux was als kind al gepassioneerd door wetenschap 
en ruimtevaart. Hij staarde vaak naar de sterren, las talloze 
boeken over de ruimte en het liefst keek hij naar films die zich 
afspeelden in verre sterrenstelsels. Nog steeds volgt hij alle 
details over wat er gebeurt in het ruimtestation IS en verdiept 
hij zich in het leven van astronauten. Pairoux: “Misschien zit er 
ergens in het publiek een kind dat zich dankzij SpaceBoy verder 
in het thema wil verdiepen. Stel je voor dat die later astronaut 
wordt en een ruimtereis maakt, aangemoedigd door mijn film. Zou 
dat niet geweldig zijn?”

Vragen aan leerlingen
 W Ben jij geïnteresseerd in ruimtevaart?
 W Wat weet je over het heelal? 
 W Zou je zelf graag astronaut worden? 
 W Tegenwoordig wordt er geëxperimenteerd met 

‘burgerruimtevaart’, d.w.z. raketten die de ruimte in 
worden gestuurd met gewone burgers aan boord 
in plaats van getrainde astronauten. Heb je daar al 
van gehoord? Weet je wie daar de drijvende kracht 
achter is? (Elon Musk en zijn SpaceX project) 

 W Zou je zelf zin hebben in zo’n ruimtereis? 
 W Denk je dat we binnen enkele decennia allemaal 

astronauten zullen zijn?
 W Kijk je soms naar de sterren? 

 � Zag je al films die zich afspeelden in de ruimte? 
In de afspeellijst vind je trailers van bekende 
ruimteverhalen (Star Wars - The force awakens; 
Interstellar, The Martian, Gravity). In welke van 
deze films kan je ook echt iets opsteken over het 
heelal? Kunnen ze jouw interesse in ruimtevaart 
aanscherpen?

Filmproductie

Regisseur Olivier Pairoux (© Zlin Film Festival)
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https://www.youtube.com/watch?v=nFeKslzI3Ck&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=6&t=12s&ab_channel=StarWarsNL
https://www.youtube.com/watch?v=VViUUNpmN7Y&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=7&t=1s&ab_channel=WarnerBrosNL
https://www.youtube.com/watch?v=SbhFonwWx4A&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=8&t=9s&ab_channel=20thCenturyStudiosNL
https://www.youtube.com/watch?v=lmkmNYngdOY&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=9&t=1s&ab_channel=WarnerBrosNL


Hun passie voor ruimtevaart is niet het enige wat regisseur 
Olivier en personage Jim met elkaar gemeen hebben. Olivier gaf 
zijn hoofdpersonage veel trekjes mee van toen hij zelf nog kind 
was, o.a. zijn drukke lichaamstaal, zijn interesse in robots en zijn 
voorliefde voor Rubiks kubussen (“ik heb er thuis zeker 50”).

Angst overwinnen
 � Bij het acteren moet je soms angsten overwinnen. 

Wanneer Jim en Emma zich in de botanische tuin 
verschuilen voor de tuinman, kruipt er een slang 
over hen heen. Dit was geen trucage; het vijf meter 
lange dier was écht en acteur Basile Grunberger had 
moeite om zijn angst onder controle te houden. De 
slang was echter niet de enige reden voor de paniek 
van Basile. “Basile moest hoog nodig plassen,” 
verklapt regisseur Pairoux. “Hij lag daar te fluisteren 
‘ik moet naar de wc’ maar dat kon niet. De stress 
die je in zijn ogen ziet, is dus niet enkel vanwege die 
slang …” 

Vragen aan leerlingen
 W Wie zou er graag eens in een film meespelen?
 W Zou jij je angst kunnen bedwingen als er een slang 

over je heen kroop?
 W Zijn er scènes in SpaceBoy die jij ook graag 

geacteerd zou hebben? Of scènes die je niet zou 
durven spelen?
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https://www.youtube.com/watch?v=LPMZQsCc9m8&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=6


Fantasierijk realisme
De wereld van SpaceBoy ziet er echt uit, maar is dat toch niet 
helemaal. Dat was de bedoeling van regisseur Pairoux: hij wou 
een fictieve wereld creëren die wel echt lijkt, hoewel we niet weten 
waar die plek zich precies bevindt. Daarmee stapt Pairoux in de 
voetsporen van enkele van zijn favoriete filmmakers, zoals Wes 
Anderson, Tim Burton en Michel Gondry. Ook zij creëren in hun 
films een wereld die dicht bij de realiteit staat, maar toch net niet 
echt is. 

 � In de afspeellijst vind je enkele trailers terug van hun 
werk:

 W Wes Anderson: Moonrise kingdom
 W Tim Burton: Edward Scissorhands (zonder OT)
 W Michel Gondry: Eternal sunshine of the spotless mind 

(zonder OT)

Doorheen de film zocht Pairoux voortdurend naar het juiste 
evenwicht tussen fantasie en realiteit. Omdat de film eigenlijk 
bestaat uit een verhaal dat een vader aan zijn kinderen vertelt (dat 
zie je in de eerste en laatste scène) mag er wel een loopje worden 
genomen met de waarheid: herinneringen worden door de tijd 
soms een beetje bijgekleurd. 

Vragen aan de leerlingen
 W Zie jij gelijkenissen tussen SpaceBoy en de 

filmwereld van Wes Anderson, Tim Burton en Michel 
Gondry? 

 W Vond jij de film realistisch of eerder fantasierijk? 
 W Was jij tijdens het kijken vergeten dat het verhaal 

door een vader aan zijn kinderen verteld wordt?
 W Hoe interpreteer jij de laatste scène in de boomhut?
 W Wie is de man die het verhaal aan de kinderen 

vertelt? Wie was zijn vrouw? Wat is er met haar 
gebeurd? Hoe weet je dat?

De juiste boodschap

Volgens Pairoux geven veel kinderfilms een oppervlakkige 
boodschap mee. Vaak is de boodschap van een film: “je kan al 
je dromen waar maken als je maar hard genoeg probeert”. Daar 
is Pairoux het hier niet mee eens. “Zo gaat het  in het leven niet. 
Het is goed om te vechten voor je dromen, maar je moet altijd 
rekening houden met anderen. Je mag grote dromen koesteren, 
maar je mag geen egoïst worden die enkel aan z’n eigen dromen 
denkt. En of je dromen zullen uitkomen, dat weet je nooit.”

Maak zelf een heteluchtballon 
Op het Pinterest bord vind je ideeën om een luchtballon 
te maken uit papier of papier-maché. Laat de leerlingen 
daarna één of meerdere dromen opschrijven en die in het 
mandje van de ballon leggen. Eventueel kan je vragen wie 
zijn droom wil delen en kan je bespreken of die haalbaar is, 
niet egoïstisch … 
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https://www.youtube.com/watch?v=HmoiGEpZu1w&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=2&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=TBHIO60whNw&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=yE-f1alkq9I
https://www.pinterest.com/jefindeklas/spaceboy/


Jaren 80
De film speelt zich af in de jaren tachtig, toen regisseur Olivier 
Pairoux een kind was. Wat hij zich vooral herinnert is dat kinderen 
toen onbezorgd buiten speelden. “Ik reed met mijn fiets een heel 
eind van huis of ging met mijn vrienden in het bos kamperen, en 
niemand was daar ongerust over.” Dat de film zich lang geleden 
afspeelt, merk je aan de kledij, aan de uitvindingen van de 
kinderen (die zijn intussen al werkelijkheid geworden), en aan de 
gebruikte apparaten, zoals bv. Emma’s polaroid fototoestel. Op 
het Pinterest-bord vind je enkele afbeeldingen die de toenmalige 
tijdsgeest weergeven. 

Vragen aan de leerlingen 
 W Wat valt je op aan de wereld zoals die toen was? 
 W Welke verschillen merk je op tussen de maatschappij 

van toen en nu?
 W Weet je nog welke uitvindingen de kinderen 

voorstelden tijdens de wedstrijd? Waren er 
uitvindingen bij die intussen al werkelijk bestaan?

Enkele belangrijke ontwikkelingen uit de jaren 80:

 k De Koude Oorlog woedt volop. De wereld is in twee 
kampen verdeeld (de kapitalistische Verenigde Staten 
tegen de communistische Sovjet-Unie) en beide partijen 
willen niks met elkaar te maken hebben.

 k De eerste TGV-hogesnelheidstrein rijdt in 1981 tussen Parijs 
en Lyon.

 k Computers krijgen stilaan vorm en worden steeds vaker 
gebruikt in bedrijven.

 k Films zoals Star Wars en Indiana Jones komen in de 
bioscoop.

 k De opkomst van het skateboarden.
 k Op straat zie je veel jongeren met walkmans. 
 k Michael Jackson en Madonna staan aan de top van de 

popmuziek. 
 k Voor het eerst nemen cd’s de plaats in van vinyl platen.
 k De magnetron wordt geïntroduceerd in huishoudens.

Inhoudelijke info 7
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Space Race 

In de jaren 80 evolueert de ruimtevaart volop, en Jim volgt alle 
ontwikkelingen op de voet. De Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie (vandaag: Rusland) wedijveren met elkaar om het heelal te 
ontdekken in een echte ‘ruimtewedloop’ - of in het Engels ‘space 
race’. Een Amerikaanse ruimtevaarder wordt een astronaut 
genoemd; een ruimtevaarder uit de Sovjet-Unie is een kosmonaut.

Een overzicht van deze space race:
 k Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie de eerste 

satelliet genaamd Spoetnik 1. 
 k Een maand later - 3 november 1957 - wordt de hond Laika 

als eerste levend wezen de ruimte ingestuurd met de 
Spoetnik 2.

 k Op 7 augustus 1959 slagen de Amerikanen erin om de 
eerste ruimtefoto te maken van de aarde met behulp van 
een satelliet.

 k De Sovjet-Unie wil de maan verkennen met de Luna 2 
maansonde. 

 k Op 12 april 1961 wordt de eerste mens de ruimte in gestuurd. 
Joeri Gagarin is de eerste kosmonaut die een baan rond de 
aarde maakt in de Vostok 1.

 k Op 21 juli 1969 zetten de astronauten Neil Armstrong en 
Buzz Aldrin voet op de maan. Vanuit de Apollo 11 maken ze 
de eerste maanwandeling.
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Een van de pioniers die meewerkte aan projecten rond 
ruimtevaart en de verovering van het luchtruim is Joseph 
Kittinger. Hij wordt vaak vernoemd in SpaceBoy; de ballon die 
Jim en Emma bouwen is immers gebaseerd op zijn project. 
Joseph Kittinger was een testpiloot voor het Amerikaanse leger 
die allerlei maffe experimenten uitvoerde op grote hoogte. Hij 
nam ongelooflijke risico’s. Om te onderzoeken hoe het menselijk 
lichaam zou reageren werd hij vastgebonden aan een raket die 
tegen 600 km/h werd gelanceerd in de Nevada woestijn; de raket 
stopte op 10 meter van een rotswand. Voor het Excelsior Project 
ging hij met een ballon meer dan 31.000 meter de lucht in - dus 
bijna in de ruimte! - en sprong naar beneden, met materiaal dat 
er vandaag heel primitief uitziet. Bij de eerste poging kreeg hij 
problemen met zijn handschoen en zijn hand zwol op tot dubbele 
grootte, maar hij probeerde het steeds weer opnieuw. Olivier 
Pairoux: “Kittinger en zijn team waren echte waaghalzen. Ik ben 
dol op zulke figuren. Ze zijn dapper en slim tegelijk, en dat zijn 
twee eigenschappen die ik erg bewonder.”

Joseph Kittinger tijdens het Excelsior project

De verdere ontdekking van het zonnestelsel was in de jaren 80 
nog volop aan de gang. NASA (National Aeronautics & Space 
Administration), het Amerikaanse agentschap voor ruimtevaart, 
legde zich toe op het bouwen van spaceshuttles die ruimteveren 
(een soort raketten) konden lanceren. De spaceshuttle Challenger 
voltooide negen succesvolle vluchten, maar de tiende keer ging 
het mis: 73 seconden na de lancering (die live op televisie werd 
uitgezonden) op 28 januari 1986 spatte de Challenger uit elkaar; 
alle bemanningsleden kwamen om het leven. Het is dat ongeluk 
met de Challenger dat Jim en zijn vader in het observatorium op 
het scherm zien gebeuren. 

 � Met deze achtergrondinformatie in het hoofd kan je 
de scène eens herbekijken. 

Ontdek zelf de ruimte met behulp van enkele leuke apps. 
Neem bijvoorbeeld een selfie in de ruimte met de NASA 
Selfies app, die ook extra informatie bevat (enkel in het 
Engels). Via de app of webapplicatie Google Earth kan 
je de aarde bekijken zoals die er vanuit de ruimte uitziet. 
Je kan zelfs uitzoomen en de sterren bestuderen. Ook 
Explore Earth laat je onze planeet van dichtbij zien. En met 
de leerrijke app Hoe is de Ruimte? (betalend) leer je aan 
de hand van animaties en spelletjes de planeten en het 
zonnestelsel beter kennen.

Je kan met je leerlingen ook dieper ingaan op het thema 
ruimtevaart aan de hand van lesmateriaal op Klascement.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoQVxXhxbIA&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=10
https://apps.apple.com/us/app/nasa-selfies/id1423796149
https://apps.apple.com/us/app/nasa-selfies/id1423796149
https://apps.apple.com/us/app/earth-augmented-reality/id1309068283
https://apps.apple.com/nl/app/hoe-is-de-ruimte/id1350735095
https://www.klascement.net/websites/93210/reis-door-de-ruimte-in-80-lessen-lessen-over-ruimtevaart-en-sterrenkunde/?previous


Ziek-zijn 
Emma is ziek en kon daardoor een hele tijd niet naar school. 
Wanneer ze terugkomt, vraagt de leerkracht aan de andere 
leerlingen om voorzichtig te zijn met haar. Ook Emma’s moeder is 
enorm bezorgd, maar Emma zelf kan die voorzichtige aanpak niet 
appreciëren. Jim is de enige die haar behandelt als een gewoon 
meisje. Dat is waar ze het meeste naar verlangt. Op een heel 
bijzonder moment zingt ze een liedje. Girls just want to have fun 
zegt precies hoe Emma zich voelt: ze wil plezier maken, net zoals 
iedereen.

 � Zo klonk het liedje toen Cindy Lauper er in de jaren 
80 een hit mee scoorde.

 � Vertrek vanuit de scène op het einde van de film 
waarin Emma besluit te blijven zitten in de ballon en 
een gesprek over ziek-zijn aan te gaan. 

Laat je leerlingen in gesprek gaan over hoe je kan omgaan 
met iemand die ernstig ziek is. Je kan hiervoor de methodiek 
filmfilosofie gebruiken (meer informatie vind je hier). Ga zitten in 
een kring en leg de leerlingen enkele vragen voor waarover ze 
kunnen debatteren.

Vragen voor de leerlingen
 W Begrijp jij Emma’s keuze om in de ballon te blijven 

zitten?
 W Wat vind je van het gedrag van Emma’s moeder?
 W Kan je begrijpen dat Emma’s ouders bezorgd zijn en 

zich hierdoor laten leiden?
 W Wat vind je van de aanpak van de vrienden van 

Emma? 
 W Zou jij iemand anders behandelen als je wist dat die 

persoon ziek was?
 W Denk je dat mensen die ernstig ziek zijn soms ook 

over hun ziekte willen praten? Zou jij dat gesprek 
durven aangaan?
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https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=V9zUEemw6Eo&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=12
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Droomsequentie
 � Wanneer Jim van zijn fiets valt, verliest hij even het 

bewustzijn. In zijn droom vliegt hij door de ruimte, 
samen met zijn robot Cosmo. De kijker beseft 
meteen dat dit een droom is; de scènes speelt zich 
niet af in de realiteit. 

Een droomscène geeft ons vaak wat extra informatie over een 
personage: 

 k door het tonen van gedachten en gevoelens komen we 
meer te weten over het psychologisch profiel van een 
personage.

 k flashbacks (terugspringen in de tijd) vertellen iets over het 
verleden van een personage.

Hoe kan je een droomsequentie herkennen?
 k Droomscènes bevatten vaak fantasierijke elementen of 

handelingen die in werkelijkheid onmogelijk zijn.
 k Vaak gebruikt men opvallende visuele elementen, zoals 

een specifieke kleur of net in zwart-wit. 
 k De overgang van de realiteit naar droom gebeurt vaak via 

scènes die in elkaar ‘overglijden’; dat wordt in het Engels 
‘dissolve’ genoemd.

 k We krijgen vaak een close-up van het personage aan het 
begin of einde van de sequentie zodat we kunnen zien dat 
hij/zij slaapt.  

Hoe kon jij bij deze scène zien dat het om een droomsequentie 
ging?

De regisseur heeft een helder beeld in gedachten van 
hoe een scène er moet uitzien. Om dat aan de andere 
crewleden (bv. cameraman of -vrouw, monteur, set 
designer, enz.) duidelijk te maken, creëert hij/zij een 
storyboard. Dat is een visuele schets van de scène (zoals 
een stripverhaal). Schrijf zelf een (eventueel verzonnen) 
droom neer en gebruik de webapplicatie storyboardthat om 
je scène visueel vorm te geven. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d9RfsqYxXMk&list=PLdKaY1_rO61bOdpZg4NvRDGu1sqHkB3Sd&index=13
https://www.storyboardthat.com/nl


Raamvertelling
We volgen het verhaal van de film door de ogen van een bepaald 
personage; dat noemen we het ‘vertelperspectief’. In SpaceBoy 
beleven we het hele verhaal vanuit het vertelperspectief van Jim.

Aan het begin en het einde van de film zien we een man die zijn 
kinderen voorleest uit een boek. Ze zitten met z’n drieën in een 
boomhut en kijken naar de sterren. Zo ontdekken we dat het 
verhaal wordt verteld door een volwassene: Jim. Hij is het die 
aan de kinderen het levensverhaal van hun vader en moeder 
voorleest. 

De film wordt dus ingeleid en beëindigd door een ander verhaal, 
een zogenaamde raamvertelling (of kaderverhaal). Het ene 
verhaal zit ingebed in het andere, alsof er een raampje omheen zit 
dat het verhaal omkadert.

Regisseur Pairoux wil liefst dat we zo snel mogelijk vergeten 
dat we naar een raamvertelling zitten te kijken. Hij wil dat we 
meegezogen worden in de film, om pas helemaal op het einde 
weer bij de vader en de kinderen terecht te komen. Dat maakt de 
laatste scène volgens hem nog krachtiger en emotioneler.

Hoe zou de film eruit zien als die verteld werd door een 
ander personage?
Vat het verhaal samen vanuit het perspectief van een van 
de andere personages. Hoe zou hij of zij de gebeurtenissen 
van de film beleefd hebben? Je kan bijvoorbeeld kijken 
door de ogen van Emma, Graham (de vader van Jim), 
Spencer, de moeder van Emma, de bewaker van de 
botanische tuin …

Meer informatie over deze werkvorm vind je hier. 
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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Bijzondere locaties
Regisseur Olivier Pairoux houdt ervan als een film in de bioscoop 
hem betovert en hem meevoert naar een nieuwe wereld. Om die 
wereld te creëren, ging hij op zoek naar bijzondere locaties (= 
plaatsen waar het filmverhaal zich afspeelt): alle gebouwen en 
plekken moeten bijdragen aan de magische sfeer van de film. “We 
zochten niet naar gebouwen die er realistisch uitzien, maar naar 
gebouwen met karakter en plaatsen die de nieuwsgierigheid van 
de kijker prikkelen.”

Een overzicht van de meest opvallende locaties van de film:
 k De grote toren is eigenlijk een oude watertoren. Die werd 

met behulp van CGI (computeranimatie, zie verder) een 
beetje hoger gemaakt en aangepast.

 k De scènes in het observatorium werden opgenomen in 
een oude radiotoren in Waver. De regisseur gebruikt een 
bedrieglijk perspectief: aan de buitenkant ziet de toren er 
vrij klein uit, maar binnen lijkt de ruimte enorm groot.

 k De openingsscène met de twee wolkenkrabbers aan het 
water werd opgenomen in Nederland, nabij Almere. Ook 
hier werden met - opnieuw - CGI enkele verdiepingen aan 
de gebouwen toegevoegd.

 k Het opvallende hospitaal bevindt zich ook in Nederland. 
Het bijzondere gebouw ligt echt midden in de natuur; daar 
moest de computer dus niet in het landschap ingrijpen.

 k Ook de residentiële wijk waar Jim en zijn vader wonen, 
bevindt zich in Nederland. Met de keuze voor een wijk 
waar alle huizen op elkaar lijken, verwijst de regisseur naar 
films zoals E.T. (Spielberg, 1982) en Edward Scissorhands 
(Burton, 1990) die zich ook afspelen in zulke tuinwijken. 
Volgens Pairoux moet het voor Jim vreselijk beangstigend 
zijn om op zo’n plek te wonen waar alles er hetzelfde uitziet. 

De regisseur ging nog een stapje verder om die onwerkelijke 
wereld te creëren. Omdat hij de plek waar de film zich afspeelt 
niet nader wou omschrijven, bedacht hij zelfs een nieuw soort 
nummerplaten voor de auto’s, met nieuwe kleuren. “Vermoedelijk 
zal niemand in het publiek dit opmerken, maar voor mij was het 
belangrijk.”
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CGI en Green screen
CGI staat voor ‘Computer-Generated Imagery’; dat kan je vertalen 
als ‘door een computer gecreëerde beelden’. Het zijn dus beelden 
die met behulp van computerprogramma’s gemaakt werden en 
dus niet echt voor de camera kwamen. Sommige films worden 
bijna volledig door middel van CGI gemaakt, maar je kan CGI 
ook gebruiken om iets digitaal toe te voegen aan bestaande 
filmopnames. Dat is waar regisseur Olivier Pairoux de voorkeur 
aan geeft: “Een beeld dat volledig in CGI werd gecreëerd ziet er 
vaak kunstmatig uit. Maar wanneer de basis van je beeld echt is 
en je daar dingen aan toevoegt, dan kan het wel werken.” 

Een andere veelgebruikte techniek is de ‘green screen’ 
(chromakey): een personage wordt gefilmd tegen een groene 
achtergrond. Daarna haalt de computer al het groen weg uit 
het beeld, en zet een ander beeld in de plaats. Zo kan je een 
acteur filmen die midden in de Grand Canyon staat, door een 
middeleeuwse stad wandelt, of - zoals in SpaceBoy - met een 
luchtballon kilometers hoog in de lucht hangt. Daarbij werd de 
computer ingeschakeld om het kleurenpalet aan te passen. 
“Boven in de lucht is er niks, behalve eindeloos veel blauw. Met 
enkel een personage en een blauwe achtergrond zou het beeld 
compleet ‘plat’ zijn geweest. Daarom hebben we de kleuren heel 
erg bijgewerkt en aangepast om toch een aantrekkelijke en semi-
realistische achtergrond te creëren.”

De green screen-techniek werd ook gebruikt voor de 
parachutesprong van Jim. De filmcrew ging op zoek naar de 
kleinst mogelijke parachutist. “We vonden een parachutiste die 
erg klein was van gestalte. Ze maakte de sprong uit het vliegtuig. 
Daarna hebben we via green screen het vliegtuig uit het beeld 
gehaald, en de luchtballon in de plaats gezet.” 

Ga zelf aan de slag met special effects via de app Green 
Screen by Do Ink. Met deze app kan je zelf beelden 
samenvoegen en zo je eigen special effect creëren.
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https://apps.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131#?platform=ipad
https://apps.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131#?platform=ipad


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
SpaceBoy. Je vindt er afbeeldingen die de tijdsgeest van de jaren 
tachtig weergeven, informatie en foto’s in verband met ruimtevaart 
en enkele ideeën om zelf een hete luchtballon te maken. 
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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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