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Doelgroep
1ste & 2de 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 map 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 map is doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

Zussen

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

Afspeellijst �
Bij Zussen 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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Eerste reacties
“Een goede film met veel diepgaande betekenis zonder al te 
veel speciale effecten of andere poespas.” - Leerkracht lager 
onderwijs, Film Fest Gent

“We vonden het heel interessant dat de film zich afspeelde in 
Noorwegen. Dat de kinderen met hun vader een trektocht doen, 
is voor onze kinderen een nieuw gegeven. Hun interesse in de 
natuur en wandelen werd groter.” - Leerkracht lager onderwijs, 
Film Fest Gent

“De kinderen en ikzelf waren enthousiast. Het sprak de kinderen 
echt aan.” - Leerkracht lager onderwijs, Film Fest Gent

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. Het werd gemaakt in 
samenwerking met stemactrice Pixie Ramboer.

Synopsis
Vega is negen en gaat samen met papa en haar kleine 
wildebras-zusje Billie op trektocht door de wildernis. Een 
zalige tocht vol heerlijke momenten. Tot papa in een 
rotsspleet komt vast te zitten en zijn enkel bezeert. De 
zussen moeten op zoek naar hulp. Bang en ongerust 
gaan ze het woud in, maar dankzij enkele magische 
gebeurtenissen ontdekken ze krachten die ze nooit in 
zichzelf vermoed hadden. En bovenal ontdekken ze de 
(super)kracht van … zusjes!

Dit spannende avontuur in de prachtige Noorse bossen 
en wouden is een ode aan de kracht en volharding van 
kinderen, van meisjes, van zusjes. Ze overstijgen zichzelf 
en overwinnen hun angsten. Tussen Vega en Billie 
knettert en vonkt de energie. En dat is geen verrassing, 
want ook in het echte leven zijn ze zussen. Een op-en-top 
familieverhaal dus.

Technische kaart
Een film van Silje Salomonsen & Arild Østin Ommundsen
Noorwegen, 2020, 85 minuten, Nederlands gesproken

Scenario  Silje Salomonsen & Arild Østin Ommundsen
Productie Gary Cranner
Muziek Thomas Dybdhal
Montage Arild Østin Ommundsen, Reidar Ewing
Camera Arild Østin Ommundsen
Cast  Billie Østin, Vega Østin, Mette Arnstad, Thomas
  Skjørestad, Nina Ellen Ødegård, Oddgeir Thune 
  & Kristoffer Joner
Distributie JEF
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Regisseurskoppel
Silje Salomonsen en Arild Østin Ommundsen regisseerden samen 
deze film. Ze waren daarmee niet enkel partners op de werkvloer, 
de twee zijn in het privéleven ook getrouwd. Hoewel Arild al vier 
andere films maakte vóór deze film, was het de eerste keer dat 
hij samenwerkte met zijn vrouw. Silje had voor Zussen nog geen 
ervaring met het regisseren van films. Toch is zij absoluut geen 
onbekende in de Noorse filmwereld: als actrice nam ze al enkele 
grote rollen voor haar rekening. Zo speelde ze mee in films als 
Monsterthursday en Now it’s dark. 

Zussen 
Zussen is een ware familiefilm, niet enkel omdat hij bedoeld is 
voor het hele gezin, hij werd ook door een heel gezin gemaakt. 
Dat de regisseurs een koppel vormen weet je intussen al, maar 
wist je ook dat de twee meisjes in de film in het echte leven ook 
zussen zijn? Meer nog, ze zijn de dochters van de regisseurs!

Filmproductie

Pas na het schrijven van het scenario merkten Silje en Arild dat 
ze zich voor de twee hoofdpersonages, onbewust misschien, 
enigszins gebaseerd hadden op hun eigen dochters: eentje van 
vijf, eentje van negen. De jongste een wildebras, de oudste met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze besloten het erop te 
wagen en sloegen aan het repeteren met hun eigen dochters, 
Billie en Vega, voor de vertolking van de twee hoofdrollen. 

 W Heb je zelf broers of zussen?
 W Hoe zou je jouw broer of zus omschrijven?
 W Hoe is de band tussen jullie?
 W Wat is acteren? 
 W Zou je het leuk vinden samen te acteren met je broer 

of zus?
 W Ken je nog andere films waarin broers of zussen 

samen acteren?
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Noorwegen
Zussen is een Noorse film. Hij werd volledig opgenomen in 
Noorwegen, waar ook de filmmakers wonen. Noorwegen maakt, 
samen met Zweden, Denemarken en Finland, deel uit van 
Scandinavië. De Scandinavische landen liggen helemaal in het 
noorden van Europa. De opnames voor deze film vonden plaats in 
Rogaland, een provincie aan de zuidwestkust van Noorwegen. 

Maak een digitale reis naar Noorwegen met Google Earth. 
Beklim de rotsachtige bergen en bewonder de prachtige 
fjorden zonder je effectief te moeten verplaatsen. Wist je 
dat de makers voor de scène met Billie en de eland naar 
een dierenpark trokken? Neem er zelf een kijkje door op 
zoek te gaan naar Elgtun, gelegen in Setesdal. Wie weet 
spot jij wel een eland tijdens je virtuele trip.
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Verdwalen De Verteltafel
Billie en Vega leggen een lange weg af in deze film. 
Zo lang, dat het begin van het verhaal misschien al 
wat uit ons geheugen verdween. Kunnen jullie de weg 
reconstrueren? Maak samen met de leerlingen een 
verteltafel. De verteltafel is een plaats waar kinderen met 
behulp van popjes, attributen en stukjes decor het verhaal 
spelend navertellen. Deze elementen kunnen de kinderen 
meebrengen of zelf maken in de klas. Bespreek met de 
kinderen welke attributen nodig zijn. Neem zeker ook 
een kijkje op onze Pinterestpagina ter inspiratie. Richt de 
verteltafel vervolgens samen in. Je speelt als leerkracht 
eerst het verhaal zelf eens na. Dan is het de beurt aan de 
kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen tijdens deze 
opdracht rollen kiezen, met elkaar spelen, zich verplaatsen 
in de personages van het verhaal en op elkaar reageren.

Inhoudelijke info

 W Wat is dat, verdwalen?
 W Ben je al ooit eens verdwaald? Wat gebeurde er 

toen?
 W Hoe voel je je wanneer je verdwaald bent? 
 W Hoe komt het dat je soms verdwaalt?

In hun zoektocht naar hulp voor hun gewonde vader, verdwalen 
Billie en Vega in de eindeloze bossen van Noorwegen. Dagenlang 
zijn ze op pad, op zoek naar iemand die hen terug kan brengen 
naar de plek waar hun papa tussen de stenen viel; hij moet 
immers eerst gered worden uit zijn ongelukkige toestand. Zo zijn 
ze niet alleen letterlijk de weg kwijt, ze hebben het ook moeilijk 
over hun rol in het gezin. Moeder verblijft immers al een tijdje 
in het ziekenhuis, vader zit vast in een grot. Nu hun ouders niet 
aanwezig zijn, kunnen de zusjes enkel op elkaar terugvallen. 
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 � Herbekijk in de klas de ontmoeting tussen Vega, 
Billie en de man in het bos. 

 W Wat gebeurde er in dit fragment?
 W Schrik jij soms weleens? Waarvan?
 W Wat vind je van de man? Wat onthoud je het meest 

van hem?
 W Waarom wil de man Vega eerst niet helpen? Hoe 

komt het dat hij zich bedenkt?
 W Kunnen volwassenen volgens jou bang zijn? 

Waarom wel, waarom niet? 
 W Waar word jij bang van? Hoe voelt het om bang te 

zijn?
 W Waarnaar is de man op zoek in het bos? Wat bedoelt 

hij daarmee?

Billie tekent een kaart om de weg terug te vinden. Vega 
ziet er weinig nut in, omdat ze op het moment van het 
tekenen al niet meer weten waar ze zijn. Hoe zou jij een 
kaart tekenen van de omgeving waar je nu bent? Geef 
de leerlingen pen en papier en laat ze de klasruimte 
observeren. Ze hebben nu een kaart getekend van de 
fysieke ruimte. Maar wat met hun mentale ruimte? Hoe ziet 
het eruit in hun hoofd? Kunnen ze ook daar een kaart van 
tekenen? Is het mogelijk om verdwaald te raken in je eigen 
gedachten? Hoe gaat dat in z’n werk? Tip: wanneer ze hun 
kaarten getekend hebben, kan je de tekeningen tot leven 
brengen via de app PuppetMaster (iOS, betalend). 

De microbe te pakken? Zin om ook het bos in te trekken? Zouden 
jullie verdwalen? Neem een kijkje op de bijhorende Pinterest 
pagina bij deze lesmap om een boswandeling met de klas op te 
leuken!

Gezin
‘Je kan je familie niet bij IKEA kopen’ - met deze woorden begint 
Vega haar verhaal. Ze kan het niet goed vinden met haar zusje 
Billie, omdat zij ‘anders’ is, zo stelt ze. Ze mist haar moeder, die 
moet uitrusten in het ziekenhuis. Haar vader en Billie zijn energiek 
en lijken daarin op elkaar. Daarom heeft Vega het gevoel dat ze 
wat uit de boot valt. 

 W Wie woont er allemaal bij jou thuis?
 W Wie hoort er tot jouw gezin?
 W Ziet een gezinssamenstelling er bij iedereen 

hetzelfde uit?
 W Wat betekent het om een gezin te vormen?
 W Hoe voel jij je in jouw gezin? 
 W Lijk je op iemand anders in je gezin, of zijn jullie heel 

verschillend?
 W Is het makkelijker om samen te leven met iemand die 

op je lijkt, of werken verschillen juist versterkend?
 W Hoe zou jij je gezin zelf samenstellen mocht je het 

wel in IKEA kunnen kopen?

Iedere persoon krijgt een duidelijke functie in het gezin. De vader 
brengt zijn dochters aan het lachen, Billie brengt magie, Vega 
stelt orde op zaken, terwijl moeder rust. Maar die rolverdeling 
wordt verstoord wanneer ook de vader van het toneel verdwijnt. 
Billie en Vega zitten met elkaar opgescheept en moeten hun 
eigen boontjes doppen. Hierdoor worden de rollen plots flou en 
inwisselbaar. 
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 � Speel de volgende scène, het begin van het 
avontuur van Vega en Billie, opnieuw af in de klas en 
bespreek. 

 W Wat zag je in dit fragment?
 W Hoe voelt Billie zich? En Vega?
 W Hoe voelde jij je bij het bekijken van dit stukje film?
 W Wat doet Vega? Waarom?

Wanneer Vega haar papa eerder in de film in een boom zag 
klimmen, vertelde ze dat ze hem bewondert en meer wil zijn zoals 
hem. Hij heeft veel durf, terwijl zij momenten geleden nog bang 
was om een brug te bewandelen. Nu haar vader in nood verkeert, 
kreeg zij de opdracht om hulp te zoeken. Hiermee krijgt ze niet 
enkel de verantwoordelijkheid om voor haar papa te zorgen, 
maar ook voor haar kleine zusje Billie. Vega toont nu geen angst 
meer, en klimt zelf zonder problemen in een boom om de weg te 
zoeken. 

 � Wat later zien we eenzelfde ontwikkeling bij Billie! 
Kijk maar eens naar dit fragment uit de film. Welke rol 
neemt Billie hier op zich? 

Schrijf alle namen van de leerlingen op afzonderlijke 
papiertjes en steek ze in een doosje. Vega en Billie kunnen 
enkel op elkaar terugvallen in het bos. Ze moeten moeilijke 
uitdagingen samen trotseren. Het is nu aan de leerlingen 
om hetzelfde te doen! Neem twee willekeurige namen 
uit de doos en geef ze een uitdaging, als duo. Laat ze 
bijvoorbeeld op zoek gaan naar een bepaald voorwerp 
in de school, of geef ze de opdracht samen een kompas 
te maken. Op zoek naar meer inspiratie? Er staan een 
heleboel opdrachtjes verzameld op onze Pinterest pagina. 
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Magie

Billie gelooft sterk in de kracht van magie. Vega daarentegen 
twijfelt over het bestaan van iets bovennatuurlijks, maar vindt 
het idee ervan wel aangenaam. Het verschil in geloof tussen 
beide zusjes wordt des te duidelijker tijdens hun lange tocht. 
Billie is dol op eenhoorns. Dit magische dier begeleidt haar met 
superkrachten, zegt ze. Daarom doet ze aan yoga: om contact te 
nemen met haar superkrachten. 

 � Bekijk het fragment waarin vaderlief zijn twee 
dochters entertaint met een goocheltruc.

 W Wat zag je?
 W Hoe doet de papa van Billie en Vega dit?
 W Wat is magie?
 W Geloof je in magie? 
 W Wanneer is iets magisch?
 W Ken je zelf magische trucs?
 W Was je al ooit getuige van een magische 

gebeurtenis?

Tip: Maak net als de papa van Billie en Vega indruk op je 
vrienden en familie met deze goocheltruc. 
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Wil je net als Billie in contact komen met je eigen 
superkrachten? Op onze Pinterest pagina verzamelden we 
enkele leuke yoga-oefeningen. Je vindt er eveneens enkele 
knutselideeën om bijvoorbeeld je eigen eenhoorn te maken 
met wc-rolletjes, of om een toverstaf te maken waarmee je 
je superkrachten los kan laten op de wereld. 

 W Welke superkrachten hebben Vega en Billie? Waarin 
zijn zij het sterkst?

 W Welk dier geeft jou superkrachten?
 W Welke superkrachten heb jij?

Hoe zie jij eruit als superheld? Ga aan de slag en ontwerp 
je eigen superhelden-kostuum, bedenk welke krachten 
jou bijzonder maken en welk dier je daarbij kan helpen. 
Start met een foto of tekening van je eigen hoofd en 
bouw daarop verder. Welke kleuren zal je dragen? Heb je 
bepaalde attributen bij?

Demonstreer nu je eigen magische krachten. Download de 
applicatie LightSpace (iOs, gratis) of Paint Space (Android, 
gratis) en maak je magie zichtbaar door je superkrachten in 
de ruimte te tekenen! Ook bij Frost (iOS, betalend) kan je 
je krachten botvieren. Speel het spel waarin je verbinding 
maakt met geesten, het licht en andere planeten.
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Bewegende camera  � Bekijk de openingsscène opnieuw met de leerlingen. 
Let goed op de visuele stijl!

 W Wat zag je? Wie zag je?
 W Waar staat de camera hier ten opzichte van de 

personages?
 W Hoe beweegt de camera hier?

In deze scène worden we voorgesteld aan de personages: Billie, 
Vega en hun vader. Billie is onstuimig en wordt daarin gevolgd 
door een zeer beweeglijke camera. Vega is rustiger, en ook dat 
vertaalt zich naar een meer verstilde cameravoering. Zo krijgen 
we al heel wat van hun karakters mee via een visuele vertelling.

Ondervind zelf het verschil tussen een statische en 
een bewegende camera. Verdeel de leerlingen onder 
in kleinere groepjes. Zorg dat ieder groepje over een 
toestel beschikt waarmee ze kunnen filmen. De opdracht: 
film een klasgenoot terwijl hij zijn jas aan de kapstok 
hangt en vervolgens de klas binnenwandelt. De helft van 
de leerlingen doet dit door de camera ergens neer te 
zetten en te laten staan (belangrijk: de camera mag niet 
bewegen!). De andere helft doet dit door de camera in de 
hand te houden en de gefilmde leerling te volgen in zijn 
handelingen. Zie je het verschil? 

Filmtechnische info

De cameraman van deze film was Arild Østin Ommundsen - niet 
enkel een van de regisseurs van de film maar ook de vader van 
de twee meisjes, Vega en Billie. Doordat hij deze drie rollen 
combineerde kon hij dicht bij de personages filmen zonder dat het 
een groot effect zou hebben op de zusjes. Bovendien filmde hij 
vaak met de camera op de schouder, waardoor hij heel makkelijk 
kon bewegen. Deze flexibele manier van filmen zorgt voor een 
haast documentair aandoende stijl. Zo kregen de jonge actrices 
genoeg bewegingsvrijheid: de camera zou ze immers wel volgen 
waar nodig.
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 � Herbekijk de spannendste scène uit de hele film: 
Billie en Vega horen ‘s nachts iets in het bos. 

 W Wat gebeurt er in deze scène?
 W Welke beelden zag je hier?
 W Zie je Vega en Billie in ieder beeld? 
 W Wat zien Vega en Billie? Hoe weet je dat?

Dit stukje film geeft ons een mooi voorbeeld van zogenaamde 
point of view shots. Dit betekent dat de filmmakers beelden 
filmen, alsof ze door de ogen van de personages gezien worden. 
In dit geval merken we dat aan de snelle camerabewegingen 
doorheen het donkere bos, gemonteerd in combinatie met de 
jachtige oogbewegingen van Vega. Zo weten we als kijker dat 
we hetzelfde te zien krijgen als wat Vega op dat moment ziet. 
Dit verhoogt de spanning, omdat we ons zo makkelijker kunnen 
inleven in wat het meisje voelt.

Op deze Pinterest pagina bundelden we enkele andere 
voorbeelden van point of view shots. Kunnen jullie aan de hand 
van het beeld zien door wiens ogen we meekijken?

Vertelstem
We beleven de film doorheen de ogen van Vega. Haar stem gidst 
ons door het verhaal. Ze vertelt niet alleen wat er gebeurt, maar 
ook hoe ze zich voelt. Bovendien stelt zij ons voor aan de andere 
personages.

 � Herbekijk de openingsscène nogmaals met de 
leerlingen. Let nu echter goed op het geluid in dit 
stukje film!

 W Wat hoorde je in dit fragment?
 W Wat vertelt Vega ons? 

De filmmakers kozen duidelijk voor Vega’s 
vertelperspectief. Als kijker beleven we het verhaal via haar 
personage. Hoe zou de film eruitzien als je die werd verteld 
uit het perspectief van één van de andere personages? 
En hoe zou jij je gezinsleden voorstellen in een film? Ga 
aan de slag en film je mama, papa, broer, zus, oma, opa… 
Eender wie bij jou in huis woont. Maak het compleet door 
nadien een vertelstem toe te voegen met de applicatie 
Dubme (Android & iOS, gratis). Schrijf op voorhand goed 
neer wat je wil vertellen over ieder gezinslid zodat je alles 
vlot kan inlezen.
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Muziek
Silje Salomonsen is niet enkel regisseur en actrice, ze maakt 
ook muziek. Dat doet ze vaak samen met Thomas Dybdhal, 
wie ze eveneens vroeg om ook de soundtrack bij deze film te 
componeren.

 � Benieuwd naar hoe die klinkt? Hier hoor je Thomas 
en Silje samen aan het werk. 

De muziek die Thomas maakte ondersteunt de 
sprookjesachtige sfeer van het Noorse boslandschap. Maar 
ook de bossen zelf zitten vol muziek: vogels die fluiten, 
blaadjes die ritselen, takken die kraken, bijen die zoemen… 
Heb je zelf de muzikale microbe te pakken? Download de 
applicatie Junglejam (iOS, betalend) en componeer je eigen 
muziek, uitsluitend bestaande uit dierengeluiden.

 � Herinner je het themalied van de film nog? Bekijk hier 
de muziekvideo, waarin je een blik krijgt achter de 
schermen! Lukt het je een stukje mee te zingen, in 
het Noors? 

Welk muziekinstrument zag je in Zussen? Een panfluit. Een 
instrument dat je makkelijk zelf kan maken, met slechts 
enkele rietjes, een schaar, een meetlat en wat lijm. Probeer 
het uit met een simpele handleiding die je op de Pinterest 
pagina van deze lesmap kan terugvinden. 
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van 
Zussen. Je vindt er allerlei leuke activiteiten om te doen tijdens 
een boswandeling met de leerlingen, knutselideeën, manieren om 
verbinding te zoeken met de natuur, kinderyoga-oefeningen, en 
nog zoveel meer.
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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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