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2de en 3de graad secundair 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 de map.

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 ook 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. 
 

Eté 85

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

Afspeellijst �
Bij Eté 85 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://youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Y0ivEstj_oCPw9Jz2CFVCf
https://pin.it/2YGeeGy
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In de pers
“Liefde en dood, suspense en tristesse, nostalgie en camp 
plus een niet altijd betrouwbare verteller die verhaalt over 
twee jonge jongens op zomerse, Franse stranden, het is 
bijna een soort best of waarop François Ozon je met zijn 
21e langspeler trakteert. Het speelse vertelplezier, de knap 
gestileerde kitsch en nostalgische hunkering druipen er in 
geuten vanaf.” - Dave Mestdagh, Focus Knack

“Het verhaal en de zozegde naïviteit van de personen 
gelinkt aan de bijna overdreven  stylistische tierlantijntjes 
betekenen meer dan een al te gemakkelijke toegeving aan 
een minder gesofisticeerd jonger publiek. Ze maken wel 
degelijk deel uit van het alaam van een meesterlijk verteller 
die een volwassen publiek verleidt om oog te hebben voor 
de manier waarop jongeren niet alleen hun eigen leven 
leiden, maar ook hoe ze het ervaren en erover praten“
- Boyd van Hoeij, The Hollywood Reporter

“In zijn schets van die in weemoed gedrenkte zomer van ’85 
doet Ozon alles preciés juist. Voor ons is het simpel: als je 
er glansrijk in slaagt om het verschrikkelijke “Sailing” in een 
filmscène zo te gebruiken dat die song warempel uitgroeit 
tot een bloedmooi anthem voor alle geliefden die hunkeren 
naar elkaar, dan heb je verdorie een goede film gemaakt. 
Veel onverwachte magie dus in deze mooie coming-of-age-
film.” - Erik Stockman, Humo

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
De map is ook doorspekt met weetjes, vragen en 
methodieken. 
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken.

Synopsis
De 16-jarige Alexis is net verhuisd naar een havenstadje 
in Normandië. Veel vrienden heeft hij nog niet. Tot hij op 
een stormachtige dag van de verdrinkingsdood gered 
wordt door bad boy David, zijn gedroomde love interest. 
Het wordt een wilde tijd vol boottochtjes, feestjes en ritjes 
op de motor. Maar houdt de droom langer stand dan deze 
magische zomer van 1985?

Een tweede verhaallijn suggereert een groter drama. 
Die onheilsberichten voegen extra spanning toe aan 
deze film van de succesvolle filmmaker François Ozon, 
gebaseerd op een jongerenroman van Aidan Chambers. De 
intense relatie tussen twee jonge mensen wordt verteld in 
flashbacks, schipperend tussen verschillende genres, van 
liefdesverhaal tot spannende thriller.

Technische kaart
Een film van François Ozon
Frankrijk, 2019, 100 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario  François Ozon, Aidan Chambers (roman)    
Productie 2020
Muziek Jean-Benoît Dunckel
Montage Laure Gardette
Camera Hichame Alaouié
Cast  Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Distributie September Film
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https://focus.knack.be/entertainment/film/ete-85-de-film-die-zich-een-zomer-later-afspeelt-om-robert-smith-te-paaien/article-longread-1619677.html?cookie_check=1625772139
https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/summer-85-ete-85-review-1303116/
https://www.humo.be/tv/ete-85-is-een-mooie-coming-of-agefilm-vol-onverwachte-magie~bd8d2452/#:~:text='%C3%89t%C3%A9%2085'%20is%20een%20mooie,agefilm%20vol%20onverwachte%20magie%20%7C%20Humo&text='Alex'%20reddende%20engel%20daagt%20op,'
https://youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Y0ivEstj_oCPw9Jz2CFVCf


François Ozon
De Franse regisseur François Ozon staat bekend om zijn 
invloedrijk en omvangrijk oeuvre. Zijn films worden gekenmerkt 
door hun scherp gevoel voor humor en thema‘s als seksualiteit 
en (familie)relaties. Deze eigenschappen zijn al meteen 
terug te vinden in zijn eerste film uit 1998, Sitcom, waarin een 
vooraanstaande familie haar diepste (seksuele) verlangens begint 
waar te maken nadat de patriarch thuiskwam met een schijnbaar 
magische rat. De film was te zien op het filmfestival van Cannes 
en werd goed onthaald door zowel de critici als het publiek. 

In 2002 brak hij definitief door met 8 femmes, een donkere, 
komische musical met in de hoofdrollen de crème de la crème 
van de Franse actrices, zoals onder meer Catherine Deneuve en 
Isabelle Huppert. Ook zijn daarop volgende film Swimming Pool 
(2003), met Charlotte Rampling, werd een internationaal succes. 
Eté 85 is zijn negentiende langspeelfilm. 

François Ozon heeft in Eté 85 twee subtiele hints verwerkt die 
verwijzen naar een van zijn eerste kortfilms, Une robe d’été. In 
die film krijgt een jongeman, Luc, ruzie met zijn vriend. Niet veel 
later ontmoet hij op het strand Lucia, en heeft hij voor het eerst 
seks met een vrouw. Wanneer hij merkt dat zijn kleren gestolen 
zijn, moet hij naar huis fietsen in Lucia’s jurk. Die ervaring geeft 
hem een heel andere kijk op mannelijkheid. Lucia’s jurk is in Eté 
85 te zien net voor David Alex een make-over geeft. David merkt 
op dat Alex er wel goed zou uitzien in de jurk, en Alex noemt hem 
lachend een pervert. Op het einde van de film heeft Alex een 
gelijkaardige jurk aan wanneer hij wegfietst van het mortuarium.

� Bekijk de foto’s op Pinterest.    

Laat de leerlingen nog enkele trailers van films van 
François Ozon opzoeken en bekijken.

 k Waarover denk je dat de film volgens de trailer zal 
gaan?

 k Welke elementen (personages, verhalen, 
gebeurtenissen, scènes ...) spreken je aan in de 
trailer? 

 k Welke thema’s komen terug in de verschillende 
trailers?

 k Lijken zijn films op elkaar? Waarom wel/niet?
 k Zou je nog films van hem willen zien? Zo ja, welke?
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Boekadaptatie 
Eté 85 is een adaptatie van het boek Dance on My Grave, in het 
Nederlands vertaald als ‘Je moet dansen op mijn graf’ van Aidan 
Chambers. Toen het boek uitkwam in 1982 werd het onthaald als 
revolutionair. Het was immers een van de eerste romans voor 
jongeren die homoseksualiteit beschreef zonder te veroordelen. 
Het boek is nog steeds vaak terug te vinden op leeslijsten voor 
het middelbaar onderwijs. 

Bovendien heeft regisseur François Ozon een belangrijke 
persoonlijke band met het boek. Toen hij het zelf las als 17-jarige 
in 1985 dacht hij meteen dat hij er ooit een film over zou willen 
maken. Samen met een vriend begon hij zelfs aan het script. Meer 
dan dertig jaar later heeft hij zijn tienerdroom eindelijk kunnen 
waarmaken. 

Ozon had zijn film oorspronkelijk Eté 84 genoemd, omdat hij 
zelf zestien was in die zomer. Hij wilde heel graag het nummer 
‘In Between Days’ van The Cure gebruiken, maar Robert Smith 
(de zanger van The Cure) wilde enkel toestemming geven als hij 
de naam van de film veranderde. Het nummer is inderdaad pas 
uitgekomen in 1985. 

 � Luister naar het nummer. Vind je het passen bij de 
film?

Boek versus film
Laat de leerlingen in groepjes de eerste twee hoofdstukken 
uit het boek ‘Je moet dansen op mijn graf’ lezen en in 
groepjes nadenken over volgende vragen:

 k Wat zijn de verschillen tussen deze scènes in de film 
en de hoofdstukken in het boek?

 k Hoe gaat de regisseur om met de interne monoloog 
van Alex?

 k Welke informatie krijg je over de personages in dit 
fragment? Hoe bracht de regisseur die in beeld in de 
film?

 k Welke informatie krijg je over de locatie in dit 
fragment? Hoe bracht de regisseur die in beeld?

 k Hoe lang duurt het om dit fragment te lezen? En hoe 
lang duren deze scènes in de film?

 k Wat zijn de voor- en nadelen van een film? En van 
een boek?
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 � Bekijk deze video. 

Laat de leerlingen in groepjes een boekfragment kiezen en 
dit vertalen naar filmtaal.

 k Hoe geef je de gedachten/interne monoloog van een 
personage weer? Laat je ze helemaal weg? Gebruik 
je een deel? Laat je je personage in de camera 
spreken? Hoe kan je wat geschreven staat visueel 
weergeven? Denk hierbij niet enkel aan beeld, maar 
ook aan geluid, special effects, soundtrack, montage 
...

 k Laat je leerlingen dan hun scènes ook echt verfilmen 
en toon je scènes aan elkaar in de klas. 

 k Monteren kan bijvoorbeeld door iMovie (iOs - gratis) 
te gebruiken of KineMaster (Android of iOs - gratis).

Wil je de vorige opdracht wat moeilijker maken? Geef elk 
groepje vervolgens een compleet ander filmgenre (bv. 
een romantische periodefilm, een superheldenfilm, een 
horrorfilm ...) en laat ze nadenken over hoe ze de gekozen 
scène zouden vertalen naar dit filmgenre. Enkele vragen 
die hierbij kunnen helpen:

 k Wat gebeurt er voor deze scene? En erna? 
 k Vindt deze scene nog steeds plaats in bootjes op 

zee?
 k Wie zijn de hoofdpersonages en hoe geef je dit 

visueel weer? 
 k Welke aspecten van deze scène zijn essentieel en 

welke kunnen zonder problemen aangepast worden? 
De leerlingen kunnen inspiratie opdoen op Pinterest, een 
storyboard maken op Padlet en hun film dan aan elkaar 
voorstellen. Welke elementen bleven onveranderd? Wie 
bleef het dichtst bij het bronmateriaal? Wie week het verst 
af? 
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https://www.youtube.com/watch?v=vog2G3HkJ6U&list=PLdKaY1_rO61Y0ivEstj_oCPw9Jz2CFVCf&index=8&ab_channel=PBSVoices
https://apps.apple.com/nl/app/imovie/id377298193
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/kinemaster-video-editor/id1223932558
https://nl.padlet.com/


Coming-of-age
Een film waarin jongeren opgroeien, zichzelf leren kennen en 
hun plaats in de wereld proberen te vinden, wordt ook wel een 
coming-of-agefilm genoemd. Hier enkele kenmerken van dit 
genre: 

 W De coming-of-agefilm speelt zich af in het grensgebied 
tussen kindertijd en volwassenheid, en dus vaak tijdens of 
op het einde van een schooljaar (Eighth Grade, Booksmart) 
of in de zomer (Call Me By Your Name, American Honey).

 W  Het hoofdpersonage is een jongere/jongvolwassene, vaak 
een outsider, die wordt geconfronteerd met een belangrijk 
moment in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

 W Het conflict waarmee de protagonist geconfronteerd 
wordt, zorgt ervoor dat het personage een belangrijke 
beslissing moet nemen of dat hij/zij zich realiseert dat 
er iets fundamenteels aan de hand is met zijn/haar 
persoonlijkheid. Dit kan te maken hebben met de eigen 
verliefdheid, met de ontdekking van de eigen seksualiteit of 
met de confrontatie met oorlog, ziekte of trauma. 
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Coming-of-ageverhalen vinden al sinds jaar en dag hun weg naar 
het grote scherm, denk bijvoorbeeld aan Rebel Without a Cause 
(1955) of To Kill a Mockingbird (1962). Maar het genre werd echt 
op de kaart gezet door John Hughes met The Breakfast Club 
(1985). Voor het eerst ging een coming-of-agefilm niet zomaar 
over jongeren, maar toonde de regisseur ook de wereld door hun 
ogen. Ondertussen is het genre best populair en krijgen jonge 
vrouwen steeds vaker de hoofdrol (Clueless, Lady Bird ...). Ook de 
ontluikende liefde tussen twee mannen is een populair onderwerp 
(Moonlight, Call Me By Your Name, Love, Simon ...). Ook in 
genrefilms vind je vaak coming-of-ageverhalen, denk maar aan de 
Harry Potter-reeks, Spider-Man: Into the The Spider-Verse of zelfs 
horrorbuitenbeentje It Follows. 

Regisseur François Ozon hoopte als jongere jarenlang dat 
bekende regisseurs Gus Van Sant (My Own Private Idaho), Rob 
Reiner (Stand By Me) of John Hughes het boek zouden verfilmen. 
Dat gebeurde niet, dus deed hij het zelf maar, met de coming-of-
agefilms van de jaren ‘80 als voorbeeld. 

Vragen aan de leerlingen
 W Heb je al eerder coming-of-agefilms gezien?
 W Zie je graag films of series in dit genre? Waarom wel/

niet?
 W Zou je nog meer coming-of-agefilms willen kijken na 

Eté 85?
 W Vind je dat het François Ozon gelukt is om een 

“klassieke” coming-of-agefilm te maken? Waarom 
(niet)? 

Recensent Boyd van Hoeij verklaart dat Ozon erin slaagt om 
“een volwassen publiek te verleiden om na te denken over hoe 
jongeren hun eigen leven ervaren en over hun eigen leven 
praten.”

 W Vind je dat hij gelijk heeft?
 W Vind je dat jongeren op een realistische manier worden 

afgebeeld in deze film?
 W Slaagt de film er volgens jou in om volwassenen duidelijk te 

maken hoe het voelt om tiener/jongere te zijn?
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Love is love
In een interview met The Guardian heeft Ozon het over de impact 
van ‘Dance on My Grave’ van Aidan Chambers: “Voor jongeren 
in de jaren 80, en vooral voor homoseksuele jongeren, was dit 
boek een revelatie, omdat seksualiteit nooit geproblematiseerd 
werd. Destijds was de representatie van homoseksualiteit in 
film en literatuur altijd problematisch. Er was altijd een conflict: 
coming-out, grensoverschrijdend gedrag, schuldgevoel. Daar gaat 
dit boek totaal niet over, het is gewoon een liefdesverhaal.”  

Denk terug aan de scène in de dancing, waar Alex na het 
opzetten van de hoofdtelefoon overgaat in een monoloog en 
vertelt over hun relatie. 

Vragen aan de leerlingen
 W Is deze monoloog (afgezien van de 

voornaamwoorden) toepasbaar op allerlei soorten 
koppels? Waarom wel/niet?

 W Hoe ervaar jij seksualiteit en relaties (homo- of 
heteroseksueel) tussen jongeren in films en op tv: 
heb je het gevoel dat er vaak gefocust wordt op 
conflicten? 

 W Komt de focus op conflict vaker voor bij verhalen 
over homoseksuele koppels? Hoe komt dit, denk je?

 W Kan je voorbeelden geven van tv-series of films 
waarin dit niet het geval is?

 W Hoe denk je dat het beeld van homoseksuele 
koppels in de media zal evolueren? 

 W Vind je dat Eté 85 een universeel liefdesverhaal is 
waarin iedereen zichzelf kan herkennen?

Inhoudelijke info

 � Bekijk dit interview met de hoofdacteurs (Frans 
gesproken) 

Op de vraag hoe hij zijn hoofdacteurs, Félix Lefebvre en Benjamin 
Voisin, gekozen heeft en hoe hij ervoor gezorgd heeft dat ze zulke 
ongecompliceerde vertolkingen hebben neergezet, antwoordt 
Ozon: “Ik was op zoek naar chemie - ik wilde dat mensen ze 
samen wilden zien. Ik had vaak problemen bij mijn eerdere films 
met acteurs die zeiden: ‘Ik kan geen homoseksueel personage 
spelen’. Deze keer vroeg ik de acteurs of ze er een probleem 
mee hadden om een jongen te kussen, en ze zeiden nee. Jonge 
mensen van tegenwoordig hebben een grote fluïditeit, ze hebben 
minder gêne dan oudere acteurs. Misschien komt dat omdat ze 
films gezien hebben als Blue is the Warmest Colour en Call Me 
By Your Name - voor hen is het allemaal heel simpel”. 

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

Vragen aan de leerlingen
 W Vind jij dat de hoofdacteurs hun personages op een 

geloofwaardige manier hebben vertolkt?
 W Denk je dat jonge mensen seksualiteit inderdaad als 

meer fluïde ervaren? Waarom (niet)?

9

Q

Ch

https://www.youtube.com/watch?v=NsyXf0Fs30s&list=PLdKaY1_rO61Y0ivEstj_oCPw9Jz2CFVCf&index=5


Poëzie
Zowel Alex als David hebben een talent voor schrijven en 
zijn geïnteresseerd in literatuur. Wanneer Alex een gedicht 
voorleest, kan David meteen aanvullen. Il faut, voyez-vous, nous 
pardonner les choses komt uit de bundel Romances sans paroles 
(Romances zonder woorden, 1874) van de Franse dichter Paul 
Verlaine (1844-1896). De 28-jarige Verlaine besloot er in 1872 op 
uit te trekken met zijn protégé, de 18-jarige Arthur Rimbaud, met 
wie hij een affaire had. In Brussel liep hun affaire uiteindelijk op z’n 
einde toen Verlaine, dronken en in een jaloerse bui, twee schoten 
loste op Rimbaud, die gelukkig niet levensbedreigend gewond 
raakte. Verlaine werd veroordeeld voor poging tot moord en moest 
zijn straf uitzitten in de gevangenis van Bergen. In de gevangenis 
schreef hij veel van zijn bekendste en meest invloedrijke 
gedichten, waaronder Il faut, voyez-vous, nous pardonner les 
choses.

Denk terug aan de slaapkamerscène waarin Alex en David een 
gedicht van Verlaine voorleest. Waarin David zegt dat Verlaine dit 
schreef voor Rimbaud. Herlees via deze link het gedicht.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat valt je meteen op als je het gedicht leest (in het 

Frans)?
 W Wie is de “nous”? Waarom wel/niet Verlaine en 

Rimbaud? 
 W Wat denk je dat er vergeven moet worden? 
 W Waarom zijn hun verlangens (vœux) ingewikkeld/

verward (confus)?
 W Wat bedoelt de dichter met “De cheminer lois des 

femmes et des hommes”? Waarom gebruikt hij 
expliciet de woorden “vrouwen” en “mannen” in 
plaats van bijvoorbeeld “mensen”?

 W Waarom zijn ze verbannen, denk je?
 W Welke thema’s uit het gedicht vind je ook in de film? 
 W Wat veranderen Alex en David wanneer ze het 

gedicht voordragen?
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Identiteit en rolmodellen
Wanneer je opgroeit, kunnen rolmodellen belangrijk zijn, zeker als 
je je “anders” voelt dan de norm. Lumi, de opvang- en infolijn van 
çavaria dat werd opgericht voor al wie vragen heeft over gender 
en seksuele voorkeur, heeft een hele pagina vol met podcast-, 
serie-, film- en boekentips waarin jongeren die behoren tot de 
LGBTQIA+-wereld personages zoals zichzelf kunnen terugvinden. 
Er is zelfs een pagina waar ouders van LGBTQIA+-jongeren 
voorbeeldfiguren en verhalen van andere ouders kunnen vinden.

Tip: Op zoek naar woordverklaringen of meer uitleg bij deze 
thematiek? Deze woordenlijst van çavaria helpt je opweg.

In de jaren ‘80 was de representatie van LGBTQIA+-personen op 
tv of in de media veel beperkter en veel meer karikaturaal. Niet 
alleen voor jongeren als David en Alex, maar ook voor hun ouders 
moet het niet makkelijk geweest zijn om mensen te vinden die hun 
ervaringen deelden. 

Denk terug aan de scène waarin Alex thuis komt op zijn fiets in 
zijn blauwe jurk. Zijn moeder begint over nonkel Jacky te spreken, 
maar wilt hier niet verder over vertellen. 

Vragen voor de leerlingen
 W Denk je dat jong zijn moeilijker was in de jaren ‘80?
 W Kan jij over alles praten met je ouders? Kunnen 

David en Alex praten met hun ouders?
 W Wat willen de ouders van Alex voor hem? Wat willen 

de ouders van David voor hem? Is dat verschillend 
van wat zij zelf willen? 

 W Hebben David en Alex iemand die een rolmodel voor 
hen kan zijn?

 W Wie is nonkel Jacky? Waarom weet Alex niet wie hij 
is?

 W Hoe moet volgens jou een rolmodel zich gedragen?
 W Vind je het belangrijk dat je mensen kent (vrienden of 

familie, of in de media) die zijn zoals jij? 
 W Wie zijn jouw rolmodellen? Naar welke mensen kijk 

je op?

Voer een debat met de klas. Iedereen krijgt twee kaarten: 
een groene en een rode. Als ze akkoord zijn met de stelling, 
steken de leerlingen de groene kaart in de lucht. Als ze niet 
akkoord zijn de rode. Daarna kunnen de leerlingen die dat 
willen hun mening verduidelijken.  
Enkele mogelijke stellingen:

 k Ik ken iemand waarbij ik altijd terechtkan, met elk probleem 
of dilemma. 

 k Of het hoofdpersonage in een boek, film of serie LGBTQIA+ 
is of niet, dat maakt voor mij niet uit.

 k Mijn ouders zijn het met mij eens over mijn studies volgend 
jaar/na het middelbaar.

 k Ik herken (genoeg) mensen zoals mezelf in de media.
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Verhaalstructuur 
Heel veel films zijn opgebouwd volgens - of kunnen herleid 
worden tot - eenzelfde plotstructuur: de zogenaamde drie-
actsstructuurformule. (het Engelse woord act betekent hier: een 
bedrijf van een toneelstuk). In dit scenario bestaat de film uit 
drie grote delen. Het eerste bedrijf wordt voornamelijk gebruikt 
om de wereld waarin de film zich afspeelt te bepalen en om de 
personages voor te stellen. Men noemt dit deel vaak exposition. 
Interessante regisseurs pakken deze exposition vaak op een 
originele manier aan, volgens het “show, don’t tell”-principe: het 
is belangrijk dat je je publiek toont wie de personages zijn en 
in welke wereld de film zich afspeelt, en dat je dat niet letterlijk 
vertelt. Het eerste bedrijf eindigt in een incident dat voor de 
protagonist (hoofdrol) de aanleiding vormt om uit zijn/haar 
comfortzone te stappen. 

Stel dat je een detectiveverhaal schrijft over een speurder die 
de moordenaar van diens partner wil vinden. De exposition kan 
bestaan uit enkele scènes waarin we de speurder en haar partner 
in actie zien. De aanleiding voor het hoofdpersonage om uit haar 
comfortzone te stappen, is de moord op haar partner.  

Het tweede bedrijf bestaat uit een stijgende actie (die verder 
ingaat op de aanleiding) waarin de inzet wordt verhoogd en die 
vervolgens uitmondt in het tweede plotpunt: een crisis, wanneer 
je denkt dat de protagonist zal falen. In ons detectiveverhaal is 
de stijgende actie de speurder die na de moord op de partner het 
onderzoek begint. De inzet verhoogt wanneer je onthult hoe het 
hoofdpersonage zichzelf in gevaar brengt tijdens het speurwerk. 
Opeens is de speurneus een handlanger van de dader op het 
spoor, maar wordt verwond en kan ontkomen! Het lijkt erop dat de 
dader nooit te vinden zal zijn.. 

Het derde bedrijf begint met een pre-climax. Die bestaat uit 
gebeurtenissen die leiden tot een confrontatie, de climax. De 
climax is een point of no return: de protagonist moet zegevieren 
of ten onder gaan. Daarna volgt de ontknoping: het leven van de 
protagonist ontwikkelt zich weer naar de normale situatie. In ons 
detectiveverhaal heeft de speurder een nieuw spoor ontdekt dat 
recht naar de moordenaar voert. Dit brengt ons bij de eigenlijke 
climax: misschien volgt een gevecht, waarna de speurder de 
moordenaar arresteert. Het hoofdpersonage heeft het gevoel dat 
gerechtigheid is geschied en kan nu verder met het leven.

Vul het drie-aktenschema in voor Eté 85.

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je nog films die deze structuur volgen? Of die 

hem misschien volledig doorbreken?
 W Hoe doorbreekt ‘Eté 85’ de klassieke 

drie-bedrijvenstructuur?
 W Hoe zie je wanneer de personages zich in een 

flashback bevinden?
 W Hoe dragen de flashbacks bij aan de spanning? 

 � Bekijk deze video.
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https://www.pinterest.com/pin/523121312976147753/
https://www.youtube.com/watch?v=RkFWBxyG9aA&list=PLdKaY1_rO61Y0ivEstj_oCPw9Jz2CFVCf


Denk nu terug aan de openingsscène van de film. We zien Alex 
aan de arm van een politieman, vertellen over de dood in voice-
over. Dan kijkt hij recht in de camera en spreekt hij ons (de kijker) 
aan. We zien de titel van de film verschijnen en gaan naar een 
andere locatie en tijd.   

Vraag voor de leerlingen
 W Hoe stelt François Ozon het hoofdpersonage en de 

wereld van de film aan je voor? 

Creëer nu zelf een personage. Denk na over de 
familiegeschiedenis, de motivatie of het doel, de rare 
trekjes, de angsten, het uiterlijk en de persoonlijkheid van je 
protagonist. Bedenk vervolgens hoe je als scenarioschrijver 
dit personage zou voorstellen aan het publiek. Gebruik je 
voice-over, dialoog, een flashback of flashforward, muziek? 
Praat je personage recht naar de camera? 
Heb je wat hulp nodig? Gebruik deze Character Generator. 
Je kan kiezen uit verschillende opties. Als je bijvoorbeeld 
“cause of death” kiest, krijg je een volledig profiel  met de 
manier waarop je personage zal sterven. Maar hoe zal het 
verhaal beginnen? 

Production design

Na de eerste drie minuten van de film wist je waarschijnlijk 
al meteen dat hij zich afspeelt in de jaren ‘80: de muziek, 
de kleurrijke jasjes, het haar ... allemaal helemaal retro. De 
film is dus een periodefilm - een film die zich afspeelt in een 
specifieke periode. Vaak gaan periodefilms over een heel ver 
verleden, bijvoorbeeld over ridders, koningen en koninginnen 
uit de middeleeuwen of jonge vrouwen in corsetten die een bal 
bijwonen. Cruciaal aan een periodefilm is dat de kijker meteen 
weet in welke tijd de film zich afspeelt, zonder dat dit letterlijk 
wordt meegedeeld. 
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https://www.character-generator.org.uk/


Dit is een van de voornaamste taken van het production design 
team. Zij bepalen de look van de film: het ontwerpen van de 
decors, kostuums, make-up, attributen … Voor Eté 85 werd het 
production design team geleid door Benoît Barou. Regisseur 
François Ozon wilde dat alles eruit zag zoals hij zich zijn jeugd in 
de jaren ‘80 herinnerde.

Vragen aan de leerlingen
 W Zou de film zich ook in onze tijd kunnen afspelen? 

Waarom wel, waarom niet?
 W Hoe zou het verhaal dan anders verlopen? 
 W Welke voorwerpen die nu niet meer bestaan zag je in 

de film terugkomen? Welke dingen zien er nu anders 
uit?

 W Over welke voorwerpen kan jij beschikken, terwijl die 
voor de personages in de film nog niet bestonden?

 W Denk je dat de jaren ‘80 er echt zo uitzagen? 
Waarom wel/niet?

Kruip nu zelf in de rol van een production designer. 
Als je een film zou maken over het jaar 2021, welke 
technologie, voorwerpen, fashion trends, muziek, 
popcultuurreferenties … zou je gebruiken? Gebruik de 
Padlet webapplicatie of Pinterest om al je beelden te 
verzamelen. Verdeel de leerlingen in groepjes en geef ze 
de opdracht minstens twintig verschillende afbeeldingen te 
zoeken. Daarna presenteren ze elkaar het resultaat. Komen 
dezelfde beelden terug? Denken de leerlingen dat, mochten 
ze over dertig jaar een film maken over 2021, ze dezelfde 
beelden zouden gebruiken? Zou een publiek in 2051 alle 
referenties begrijpen/de muziek herkennen? 
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https://nl.padlet.com/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van  
Eté 85 Je vindt er de foto’s van ozon’s andere werk, het schema 
van de Drie-actstructuur,...
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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
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