
VANAF 26 JUNI IN DE BIOSCOOP

Meer info over de film op jeugdfilm.be/film/zussen.

Leerkracht? Surf voor lesmateriaal, schoolvertoningen en workshops naar 
professionals.jeugdfilm.be/film/zussen.

Zussen (6+)

Vega is 9 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 gebeurtenis-
sen 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.

Een eigen cape

Sluit je aan bij de tekenclub

Al altijd op een filmposter willen staan? Met onze face swap kom jij terecht op de poster 
van Zussen. Ga naar @jeugdfilm op Instagram, klik op       en ga aan de slag met de 
gezichtsfilters bij de film! Laat ons het resultaat zien, door ons te taggen.
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Wanneer de kleine Billie gaat kamperen, doet ze niet zomaar iets aan. Ze kleedt zichzelf 
"magisch" met een cape. Ketnet-wrapster Gloria Monserez toont hier hoe je je eigen 
cape maakt (check ook de DIY video op het YouTube-kanaal van JEF).                        

                       Laat je inspireren door Billie en Gloria en kom met je zelfgemaakte cape 
naar de filmvertoning.
Doe-opdracht

Wist je dat de zussen in de film ook in het echt zussen zijn? En dat de twee  regisseurs - 
de mensen die film gemaakt hebben - hun ouders zijn? De film is dus echt een 
familieproject. Wij legden een quiz voor aan het zussenduo Alice en Gloria Monserez, én 
Annelien en Stephanie Coorevits. Je vindt hem op de Instagram en Facebook van JEF. 
Doe zelf ook de test met jouw familie!

VANAF 28 OKTOBER IN DE ZALEN

Bosbingo

jaarringenvleermuis

Wat vind je allemaal in het bos? Vind je er één, dan kleur je het bolletje in. 
Wat niet thuis hoort in een bos, kleur je rood.

plas

elfenbankje

 Bron:

Ravot jij mee?

1. De beuk 2. De (zomer)eik 3. Paardenkastanje 4. De taxus 5. De berk

Ken jij de 11-jarige Abel en zijn papa al? Zij vertrokken op een grote wandeltocht van 
Mexico naar Canada. Na 4300 km en 150 dagen zijn ze aangekomen in Canada! Zij 
delen met jullie graag hun top tips! Bekijk ze op youtube.com/c/JEF-jeugdfilm of via de 
zoekterm "Wandeltips van Abel en Jo".

Jouw tekening

@leslie_saurus
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Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: ga net als de 
 zusjes Vega en Billie op avontuur in het bos. Raad jij hieronder over welke bomen het 
gaat, aan de hand van de vrucht? Tips en uitleg vind je op bosplus.be/nl/zussen. 

Daar kan je ook terecht om te weten of jij sneller kan graven dan een mol of beter kan 
zigzaggen dan een haas. Je ontdekt er bovendien waar je kan ravotten in de bossen. En 
of jij al één van de 50 bos-aardige dingen hebt gedaan, om te doen voor je 12de.
 

5

Maak je eigen versie van Billie in het veld. Teken haar zoals jij wilt! Het mag er op lijken 
of geheel van afwijken. Misschien ga je wel wild en plak je verschillende materialen 
(bijvoorbeeld die je vindt in het bos) in het kadertje hiernaast.

Bekende tekenaars Britt Raes, Eva Lynen en Leslie Van Osselaer tonen alvast graag 
hun versie. 

@eva.lynen

@brittraes

Nu is het jouw beurt, om te tekenen, plakken, knippen, ... Of kleur het tweede kadertje 
in.

Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Stuur een foto naar info@jeugdfilm.be of deel 
het op social media en tag @jeugdfilm.
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In de natuur met kinderen

Op de blog Dingenzoekers.be kan je terecht voor allerlei soorten tips voor 
 familie-uitstappen in België. Van kajakken, survivalweekends tot duurzaam  overnachten 
en kamperen. Op de blog Zondagbosdag.be viert Sarah elke dag het bos. Fan van 
de bosbingo in dit boekje? Zij maakte een gratis downloadbare vogelbingo, alsook 
 verschillende natuurzoektochten. 

Gezichtsfilter

Familiequiz

Wandelen met Abel en Jo
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