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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 map wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. 
 

Gagarine

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

Afspeellijst �
Bij Gagarine 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.
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Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Een jongere, een gebouw en een dreigende knal: Uit 
deze oerelementen creëerden regisseurs Fanny Liatard en 
Jérémy Trouilh een wonderbaarlijk langspeeldebuut.”
Jessica Kiang, Variety

“Liatard en Trouilh presenteren de wereld van de voorstad 
niet als iets kil en dystopisch, maar vinden juist poëzie in 
het alledaagse leven.”
Jonathan Romney, Screen Daily

“Gagarine begint als Lynne Ramsays Ratcather en eindigt 
als The Martian in een sociale woonwijk. Alleen al die 
onwaarschijnlijke combinatie getuigt van de unieke energie 
die aan de basis ligt van Fanny Liatards en Jérémy Trouilhs 
pakkende langspeeldebuut, waarin een jonge man worstelt 
om zijn wereld te redden, terwijl hij haar tegelijk ook 
voorgoed wilt ontstijgen.”
(Eric Kohn, IndieWire)

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 16-jarige Youri woont in Gagarine, een wijk in de Parijse 
voorsteden. Het is zijn grote droom om astronaut te worden. 
Wanneer Youri op een dag verneemt dat hun wijk gesloopt 
zal worden, komt hij samen met zijn vrienden in opstand. 
Deze film won de jongerenprijs op het Film Fest Gent 2020.  

Behalve het heroïsch gevecht van een jongen om zijn 
omgeving te redden, vertelt de film ook over liefde en 
vriendschap. Altijd met dezelfde boodschap: vind jouw 
doel en zet alles op het spel om je droom na te jagen. 
Regisseurs Fanny Liatard en Jerémy Trouilh maakten 
eerder al een korte documentaire over de wijk. Hun 
langspeelfilm werd opgenomen net voor de gebouwen 
finaal werden afgebroken.

Technische kaart
Een film van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh
Frankrijk, 2020, 96 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario Benjamin Charbit, Fanny Liatard en Jérémy Trouilh
Productie Julie Billy en Carole Scotta
Muziek Amin Bouhafa, Evgueni Galperine en 
  Sacha Galperine
Montage Daniel Darmon
Camera Victor Seguin
Cast  Alseni Bathily (Youri), Lyna Khoudri (Diana), 
  Jamil McCraven (Houssam), Finnegan Oldfield (Dali)
Distributie  Haut et Court
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https://variety.com/2020/film/reviews/gagarine-cannes-film-review-1234645143/
https://www.screendaily.com/reviews/gagarine-cannes-label-2020-review/5150794.article
https://www.indiewire.com/2020/06/gagarine-review-cannes-1234569700/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF


Buurt in beeld
Gagarine is een creatie van het jonge regisseursduo Fanny 
Liatard en Jérémy Trouilh. In 2015 worden Liatard en Trouilh 
gecontacteerd door bevriende architecten die studies uitvoeren 
rond het verwaarloosde Parijse wooncomplex Gagarine (zie 
hieronder). De woonwijk is er op dat moment zodanig slecht aan 
toe dat ze met zekerheid zal moeten worden ontmanteld. 

In het begin van de film komt een dame de toestand van de 
gebouwen controleren, tot grote wanhoop van Youri. De experte 
wordt vertolkt door niemand anders dan Fanny Liatard zelf! Ook 
Jérémy Trouilh heeft ook een klein rolletje. In filmtaal heet dit een 
cameo.

 � In dit nagesprek (ENG) vertellen Fanny en Jérémy 
meer over de manier waarop de film tot stand kwam. 
Je komt er te weten hoe de regisseurs een instant 
connectie voelden met de buurt, hoe ze het magisch-
realistische karakter van de film creëerden, en 
hoe ze leading man en lady Alseni Bathily en Lyna 
Khoudri vonden.

Tip: Gebruik (een fragment van) dit interview als basis voor een 
luisteroefening, of als basis voor een klasgesprek.

Filmproductie

Omdat de afbraak het einde van een tijdperk betekent, vragen de 
architecten hun regisserende vrienden om een mini-documentaire 
te maken over de bewoners van de wijk. De kortfilm Gagarine 
(2015) is geboren. Na de eerste schok raken Fanny en Jérémy 
geïnspireerd door de bijzondere buurt en ze besluiten om het 
wooncomplex nog een laatste maal eer aan te doen met een 
fictionele langspeelfilm. Gagarine is het resultaat hiervan!
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https://www.youtube.com/watch?v=uFQJiejBIrI&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=4


 � Bekijk dit filmpje met de klas.

Daarin wordt in een montage een overzicht gegeven van de 
kenmerken van het sciencefictiongenre (de illustraties komen 
allemaal uit sciencefictionfilms):

Bekijk er ook eens de trailers van sci-fi klassiekers The Martian en 
2001: A Space Odyssey. 

Vragen voor de leerlingen
 W Wanneer in de film werden er verwijzingen gemaakt 

naar de astronomie en de ruimtevaart? Herinner je je 
voorbeelden, scènes?

 W Welke thematische elementen uit het filmpje, met 
voorbeelden van de montage van sciencefictionfilms, 
zag je terug in Gagarine?

 W Op welke manier kan het centrale verhaal van 
Gagarine een sciencefictionverhaal worden 
genoemd?

 W Zie je gelijkenissen tussen de trailers van The 
Martian en 2001: A Space Odyssey en Gagarine? Op 
welke manier doen de films aan elkaar denken?

 W Ken je zelf sciencefictionfilms? Wat vind je van het 
genre?

Dat sciencefiction-stilistiek zo’n grote rol zou spelen in Gagarine, 
hadden de regisseurs echter niet op voorhand bedacht! Pas in 
de montagefase, waarin men al het verzamelde beeldmateriaal 
aaneenrijgt tot een verhaal, kwamen Liatard en Trouilh op dit idee.

‘Sci-fi’ gaat vooral over deels ongeloofwaardige zaken, over wat 
zou kúnnen in plaats van wat ís. Maar Gagarine gaat ook over 
heel reële dingen. De film is zelfs rechtstreeks geïnspireerd door 
het echte leven van echte mensen in een echte wijk. Daarom is hij 
ook een kind van de cinematraditie van het sociaal realisme. 

Mix van genres

Gagarine start met een soort proloog van archiefbeelden. Meteen 
daarna worden we geconfronteerd met het eigenlijke onderwerp 
van de film: het appartementencomplex Gagarine. Het gebouw 
rijst traag op in al zijn glorie en trotseert de baan van de zon, 
als een reus die onaangeroerd deelneemt aan de dans van de 
kosmos. Niet meteen een opening die je verwacht in een film 
over een banale sociale woonwijk! De regisseurs doorspekten 
Gagarine dan ook met verwijzingen naar het sciencefictiongenre. 

Typische kenmerken van dat genre zijn:
 W het ontdekken van nieuwe werelden en planeten
 W mens versus machine
 W aliens of wezens waarvan het bestaan niet werd vermoed
 W epische vluchten door het heelal
 W ingenieuze uitvindingen
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https://www.youtube.com/watch?v=hbJrqZaB4oI&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ej3ioOneTy8&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oR_e9y-bka0&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=9


In sociaal-realistische films proberen filmmakers dikwijls iets aan 
te klagen. Ook in dit geval zwijgen Liatard en Trouilh niet over de 
wantoestanden in voorsteden zoals Ivry, en we worden als kijkers 
bewust gemaakt van de miserie waarmee voorstad-bewoners te 
maken krijgen. Maar een echte ‘boze’ film is Gagarine niet. De 
warmte in de wijk en de hoop van de bewoners vormen een rode 
draad in het verhaal.

Vragen voor je leerlingen
 W Wat denk jij? Kan cinema de wereld veranderen? 

Waarom wel/niet?
 W Ken je voorbeelden van andere films die op 

een gelijkaardige manier de problemen van een 
sociale onderklasse proberen aan te kaarten (kijk 
bijvoorbeeld in het oeuvre van Ken Loach)?

 W Hoe verhoudt dit soort cinema zich tot de meeste 
commerciële blockbusters die uit Hollywood komen? 
En wat is de link tussen een soortgelijke film en een 
documentaire? 

 W Over welke hedendaagse problematiek moet er 
volgens jou een film worden gemaakt?
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Samen zijn
Gagarine is een film over samenzijn, over de veerkracht van een 
buurt, over bewoners die elkaar verder helpen in het leven. Het is 
uiteindelijk een eerbetoon aan het sociale netwerk dat in het echte 
Gagarine leefde. Ondanks het feit dat woonblokken als deze vaak 
worden verguisd, waren veel inwoners trots op het feit dat ze op 
deze plek woonden. De samenhorigheid van de gemeenschap 
staat in contrast met de isolatie die Youri, als een echte astronaut, 
doormaakt in het tweede deel van de film.

Vragen voor de leerlingen
 W De vier hoofdpersonages (Youri, Houssam, Diana 

en Dali) verschillen heel hard van elkaar. Met wie 
identificeer jij jou het hardst en waarom?

 W Wanneer ervaarde jij voor het laatst een gevoel van 
samenhorigheid/samenzijn, en waarom was dat?

 W Als je een bepaalde symboliek moet zien op het 
einde van de film, wat is dan de betekenis daarvan.? 

 W Joeri ziet zijn ouders niet meer. Over de vader wordt 
niet gesproken en zijn moeder heeft een nieuwe 
partner leren kennen, maar laat hem toch nog achter. 
Hoe herkenbaar is dit aspect van Youri’s leven 
volgens jou (hoeveel leerlingen in de klas hebben 
gescheiden ouders)? 

 W Ken jij de mensen in jouw wijk zoals de mensen in de 
film elkaar kennen? Hoe komt het dat je ze zo goed 
kent? Of hoe komt het dat je ze helemaal niet kent?

 W Waarom is Dali een beetje een eenzame figuur in de 
film? 

Inhoudelijke info 7
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 � Tip: Benieuwd naar universele talen zoals het 
Esperanto en het Romani (de taal die Diana 
spreekt)? Bekijk dan deze filmpjes hierover op onze 
afspeellijst.

Halverwege de film leert Youri een nieuwe taal van Diana: 
Morsecode.

Vragen voor de leerlingen
 W In welke scènes van Gagarine komt morsecodel aan 

bod? Wat gebruiken de personages om hun signaal 
uit te zenden?

 W Welke rol speelt morsecode in de film? In welke zin 
zou je kunnen zeggen dat de codetaal van essentieel 
belang is voor de afloop van de film?

 W Wat is morsetaal ? Hoe werkt dat volgens jou?
 W Kan je iets zeggen in morsetaal?
 W Waarom is morsetaal ontwikkeld? In welk opzicht 

verschilt die taal van andere talen?

Laat je leerlingen zelf een boodschap in morsetaal 
maken. 
Bekijk eerst samen deze video over hoe het werkt. Vraag 
dan aan je leerlingen om na te denken over wat hun 
favoriete moment in de film was (dit gaan ze in morsecode 
overbrengen aan hun buur of andere klasgenoten). 
Via dit overzichtsschema kunnen de leerlingen hun 
boodschap coderen (links) of ontcijferen (rechts). Met een 
morse-app (voor Android of Apple) kunnen ze het signaal 
digitaal overbrengen.

Een universele taal
Gagarine gaat ook over communicatie, of juist het gebrek 
daaraan. In de superdiverse woonwijk spreken de bewoners veel 
uiteenlopende talen, maar toch zijn ze onderling geconnecteerd. 
Tegelijk slaagt Youri er niet in om zijn enige échte familielid, zijn 
mama, te bereiken.

 � Herbekijk dit fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Ben je al eens in een situatie gekomen waarin je 

iemand anders niet verstond? Op welke manier kan 
je dit oplossen?

 W Welke taal zou je zelf graag willen spreken en 
waarom?

 W Wat is voor jou ‘diversiteit’ of ‘multiculturaliteit’? 
Welke rol speelt taal in superdiverse wijken als 
Gagarine?

 W Hoe belangrijk is taal vandaag de dag? Ken 
je voorvallen uit de actualiteit waarin taal een 
belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld de communautaire 
conflicten in België, of de taaleisen die we aan 
nieuwkomers stellen via inburgeringscursussen)?

 W Diana zegt dat ze een taal spreekt die iedereen 
begrijpt. Wat zou ze daarmee kunnen bedoelen? 

 W Denk je dat er zoiets bestaat als een ‘universele taal’, 
een taal die overal dezelfde zou zijn? Denk je dat er 
zulke talen bestaan? Ken je voorbeelden van zo’n 
taalproject (bv. Esperanto)?

 W Hoe communiceert men in de ruimtevaart? Welke 
‘taal’ gebruikt men daar om over enorme afstanden 
te communiceren?
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https://youtu.be/qqrVMNzFCwM
https://www.youtube.com/watch?v=3pGtFcjVs3w&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=oQmg9gaFIhU
https://www.watmaakt.suzette.nu/wp-content/uploads/2020/04/print-morse.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.morsecode&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/morsekey/id312260358
https://www.youtube.com/watch?v=lOBmEXFg9es&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=6


De race naar de hemel
De periode na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door 
de zogenaamde space race. Landen zoals de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie zetten alles in om de kosmos te veroveren. In 
1961 triomfeerden de Russen met een primeur: Ze hadden, vrij 
onverwachts, als eerste een mens de ruimte in gestuurd. Joeri 
Gagarin was op slag wereldberoemd.

Voor hun film werkten Liatard en Trouilh onder meer samen met 
enkele spelers uit de astronomie en ruimtevaart. Ze werden met 
name bijgestaan door L’Observatoire de l’Espace, een soort 
Franse volkssterrenwacht die kennis rond ruimtevaart deelt met 
het brede publiek.

Joeri Gagarin groeide zelf op in een bescheiden Russisch gezin. 
Als kind zag hij tijdens de oorlog een gevechtsvliegtuig een 
noodlanding maken. Het inspireerde hem om zelf piloot te worden. 
Durven dromen was dus een enorm belangrijk deel van het leven 
van de kosmonaut. Maar het is ook een belangrijk thema in de 
film Gagarine: Youri droomt ervan om astronaut te worden en zijn 
moeder terug te zien, de bewoners van Gagarine dromen van 
een goede nieuwe thuis, de jonge Diana droomt van een boeiend 
volwassen leven in Amerika …

Laat je leerlingen surfen op het internet en laat ze het 
antwoord zoeken op de volgende vragen:

Vragen voor de leerlingen
 W Wie was Joeri Gagarin? Hoe zag zijn loopbaan eruit? 

Van welke komaf was hij? Denk je dat hij en de Youri 
uit de film op elkaar lijken?

 W Wie was Laika? Hoe brengt Gagarine een eerbetoon 
aan Laika? Wat vind je ervan dat dieren werden 
gebruikt voor deze testvluchten? 

 W Zou je zelf aan een ruimtemissie willen deelnemen?
 W In 1969 sprong de ruimtevaart in één keer vooruit met 

nog een andere belangrijke mijlpaal. Welke mijlpaal 
was dat precies?

 W Waarom liep de space race vooral tussen de Russen 
en Amerikanen? Wie heeft de wedstrijd in de ruimte 
volgens jou uiteindelijk gewonnen?

 � Wil je meer weten over Joeri’s historische vlucht in 
de ruimte? Bekijk dan dit filmpje!

� Bekijk op het Pinterest-bord archieffoto’s van Joeri en de race 
naar de hemel.
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https://www.youtube.com/watch?v=G-8o_K5qZGM&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=14
https://www.pinterest.com/jefindeklas/gagarine/de-race-naar-de-hemel/


 � Herbekijk dit fragment opnieuw met je leerlingen en 
bespreek.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom zou je naar de andere kant van de wereld 

gaan?
 W Wat is jouw ultieme droom?
 W Zou je alles kunnen achterlaten om je droom waar te 

maken?
 W In hoeverre zou je je vrienden steunen als ze hun 

droom kunnen waarmaken maar je ze misschien 
nooit meer zal zien?

 W Wat wil je later doen? Hoe zie je je toekomst?
 W Veel inwoners van Gagarine hebben een migratie-

achtergrond of komen uit (kans)arme delen van de 
samenleving. Waar zag je dat in de film? In welke zin 
speelt ‘dromen’ een rol in hun leven? 

Tip: Binnen deze thematiek kan je een overstap maken naar 
thema’s zoals migratiestromen, de American Dream… Het Red 
Star Line Museum levert hierover excellent lesmateriaal. 

Ga dieper in op dit thema van dromen met de volgende 
doe-opdracht. Laat je leerlingen interviews afnemen 
bij elkaar. Welke betekenis heeft ‘dromen’ voor hun 
klasgenoten? Waar komen ze vandaan? Waar willen ze 
heen? Vervolgens gieten de leerlingen het interview in een 
originele verslagvorm (een kortfilm, een fotoroman, een 
stripverhaal, een briefroman, een gedicht ...)

Til je deze opdracht graag op een hoger niveau? Neem 
contact op met een asielcentrum of inburgeringsschool 
uit de buurt en laat je leerlingen een interview afnemen 
met een van de bewoners of studenten (vraag hiervoor 
uiteraard steeds de nadrukkelijke toestemming). Als je de 
verslagen wilt presenteren op een toonmoment, dan kan je 
daarop ook de geïnterviewden uitnodigen.

Aan het begin van de film vindt een zonsverduistering plaats. 
Het is een symbolisch sterk moment: een schaduw valt over de 
woonwijk, als een voorbode voor wat zal komen. 

 � Herbekijk de scène en gebruik haar als basis voor 
een bespreking in de les aardrijkskunde. Je kan 
daarbij de volgende vragen stellen:

 W Hoe werkt een zonsverduistering? Hoe vaak komen 
ze voor?

 W Van welk type is de zonsverduistering in de film?
 W Waarom maakt Youri een groot zeil voor de andere 

bewoners zodat ze naar de verduistering kunnen 
kijken? Hoe ‘werkt’ zo’n zeil? Met welke alternatieven 
kan je ook kijken?
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https://www.youtube.com/watch?v=sQ44Rd-zCyI&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=10
https://www.redstarline.be/nl/content/leid-zelf-je-klas-rond
https://www.redstarline.be/nl/content/leid-zelf-je-klas-rond
https://www.youtube.com/watch?v=knOLfrM4XKw&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=13


(Over)leven in een voorstad
In de twintigste eeuw hadden veel architecten een mening 
over wat de beste woonomgeving voor de gemiddelde mens 
was. Gagarine was een complex dat destijds helemaal naar 
die ideeën werd gebouwd. Het socialistische stadsbestuur van 
Ivry wou betaalbare en democratische woningen beschikbaar 
maken voor de vele arbeiders die in de fabrieken daar werkten. 
De archiefbeelden uit de film verwijzen naar Joeri Gagarins 
bezoek aan de wijk in 1963. In 2019 kwam er een einde aan het 
decennialange leven van dit intussen iconische gebouw.

De meeste figuranten in de film zijn voormalige inwoners van 
de echte Gagarine-woonwijk. En de gebruikte rekwisieten die je 
op de achtergrond van de scènes ziet, waren in vele gevallen 
voorwerpen die ze bij hun verhuis hadden achtergelaten in de 
woonwijk.

 � Ben je benieuwd naar de echte inwoners van 
Gagarine? En naar de manier waarop het flatgebouw 
aan zijn einde kwam? Ontdek het in deze video 
(Frans gesproken).

Tip: Koppel een luisteroefening aan deze Franstalige reportages!

Doorheen de film worden we geconfronteerd met verschillende 
woonomgevingen: de flats van Gagarine, het woonwagenkamp, 
het ruimtestation van de astronauten … Het leven op deze 
plekken is niet altijd eenvoudig.

 � Herbekijk een scène op de afspeellijst.

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je zelf mensen die geen huis hebben of die 

rondtrekken?
 W Hoe sta jij tegenover een dergelijke situatie? 
 W Wat als het duidelijk in de wet staat dat het niet mag? 

Geven we mensen een tweede kans?

Bouw verder op dit klasgesprek door er een debat aan 
te koppelen. Alle instructies zijn terug te vinden in een 
document met basismethodieken (scroll tot onderaan de 
pagina). 

Tip: Wil je verder ingaan op de thema’s Roma en Sinti, migratie 
en anders leven? Ga dan eens piepen bij het educatief aanbod 
van het Red Star Line Museum en de Kazerne Dossin. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VBR6xjaxz28&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MS5u3KrLIic&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=14
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen
https://www.redstarline.be/nl/content/secundair-onderwijs
https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs/Lesmateriaal/Lespakket-Anti-discriminatie


Muziek Eventuele vragen voor de leerlingen
 W Wanneer in de film komt dit liedje ook alweer aan 

bod?
 W Waar gaat het over, volgens de personages van de 

film?
 W Welk gevoel brengt het liedje teweeg bij jou?
 W Vind je het een mooi nummer?
 W Luister je graag naar filmmuziek? Welke film heeft 

een hele goede soundtrack volgens jou?

Ga na hoe Ya Tara een extra betekenislaag toevoegt aan 
de film. Met een audio-registrerende vertaalapp zoals 
Voice Record (Android - gratis) of iTranslate (iOs en 
Android - betalend) vertalen de leerlingen het liedje - of ze 
zoeken de tekst online op en maken een vertaling van de 
songtekst. Leg de inhoud van het liedje ten slotte naast de 
gebeurtenissen in de film. Past het bij de boodschap van 
Gagarine? Op welke manier?

Filmtechnische info

Het is één van de elementen die het makkelijkst wordt vergeten, 
maar muziek is van enorm belang in films. 

Meestal wordt filmmuziek - of het nu gaat om een originele 
compositie, of een selectie reeds bestaande tracks - ingezet om 
de wereld waarin het verhaal zich afspeelt nog meer tot leven te 
brengen, meer uit te diepen. Muziek kan het centrale verhaal van 
de film ook meer kracht bij zetten.

Herinner jij je de muziek in Gagarine? Een belangrijk terugkerend 
liedje (ook wel ‘motief’ genoemd) in deze film is Ya Tara. 

 � Beluister het eens opnieuw op onze afspeellijst. 

Gebruik hiervoor de basismethodiek ‘Wat heb je gezien?’ (of in 
dit geval: gehoord) uit het document met de verzameling van 
werkmethoden (scroll omlaag om te downloaden).
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https://www.youtube.com/watch?v=zBC-15LdRqU&list=PLdKaY1_rO61YLKRnoiCqGkeuo-e76Q2EF&index=8
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen


De magie van kleur
Het is je misschien opgevallen dat Gagarine vol uiteenlopende en 
felle kleuren zit. Vooral blauw en oranje/rood kleuren de scènes. 
Dit is een bewuste keuze van de regisseurs. Kleuren hebben 
namelijk een psychologisch effect, en wanneer je een film kijkt, 
neem je de die psychische hints onbewust op. In film wordt dit 
colour grading genoemd. Door de kleur van scènes aan te passen 
hebben filmmakers invloed op de sfeer van de hele film en 
kunnen ze tijdsperiodes of bepaalde emoties beter overbrengen. 
In sciencefictionfilms zie je vaak rood en blauw en donkere 
kleuren. In kostuumdrama’s zie je meer sepiakleuren bijvoorbeeld, 
omdat die een nostalgisch gevoel oproepen. 

Bespreek de impact van kleur in Gagarine. 
Selecteer om te beginnen een paar filmstills en maak zelf 
een kleurenpalet gebaseerd op de gekozen foto. Op de 
Pinterest-pagina kan je voorbeelden terugvinden. Welke 
kleuren worden gebruikt en hoe hebben ze invloed op de 
sfeer? Wat hebben de regisseurs aangepast tegenover de 
ruwe beelden, denk je? En waarom? 
Kies nu zelf een setting op school. Neem foto’s van 
bepaalde schoollocaties. Je kan ze uitprinten in zwart-wit 
en inkleuren met wasco’s of er digitaal verschillende filters 
overgooien. Bespreek voor en na. Wat is er veranderd aan 
de ruimte? Waarom geeft dat kleur dat gevoel/effect?

� Op het Pinterest-bord vind je nog meer inspiratie over colour 
grading.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/gagarine/de-magie-van-kleur/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/gagarine/de-magie-van-kleur/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Gagarine. Je vindt er illustraties van het leven van een astronaut, 
filmstills uit iconische sciencefiction films, en sfeerbeelden vanop 
de set van Gagarine.
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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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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

