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Doelgroep	
HET	LIED	VAN	DE	ZEE:

2e	en	3e	graad	LO

Filmfiche	op	
het	smartboard!
www.filmfiches.be

De digitale en visuele 
filmfiche bij HET LIED VAN 
DE ZEE is ideaal om de 
filmbespreking klassikaal 
via je smartboard te star-
ten. Je vindt er de filmtrai-
ler, interviews, beelden en 
interessante quotes. Een 
handige aanvulling op de 
lesmap - je vindt een fiche 
bij alle films uit het aan-
bod!

FILM EN  
EDUCATIE...

... in het vertoningscircuit van 
Lessen in het donker, in het kader 
van Filmfestival MOOOV, ter gele-
genheid van een workshop verzorgd 
door Jekino of van een een film in de 
klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat 
scholen, daarom zorgen wij graag 
voor een degelijke programmatie 
en pedagogische omkadering. We 
maken jaarlijks een pittige selectie 
van een 30-tal films uit het afgelo-
pen seizoen, organiseren op heel 
wat plaatsen vertoningen en zorgen 
voor kant-en-klare lesmappen voor 
een boeiende verwerking in de klas. 
Daarbij spelen we in op de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar 
een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film en focussen 
we op één filmterm. 

INFOFICHE
Kopieer de infofiche op de volgende pagina voor je leerlingen. Zo zijn 

ze meteen goed voorbereid op de voorstelling! Ook voor je collega’s die 
de leerlingen vergezellen, kan dit een handige leidraad zijn.

www.lesseninhetdonker.be
www.jekino.be 
www.mooov.be

Alle YouTubefragmen-
ten staan op één af-

speellijst: youtube.com/
lesseninhetdonker. 
Naast de extra’s via 

de filmfiche, vind je op de 
afspeellijst van HET LIED 
VAN DE ZEE alle fragmen-
ten waar de lesmap naar 
verwijst.

lied
van dezee

het

http://www.filmfiches.be/
http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.mooov.be
http://www.youtube.com/lesseninhetdonker
http://www.youtube.com/lesseninhetdonker
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INFOFICHE

synopsis
Ben en Saoirse wonen bij hun vader in de vuurtoren op een klein ei-

landje. Om hen te beschermen voor de gevaren van de zee neemt hun 
grootmoeder ze mee naar de stad. Daar ontdekt Ben dat zijn zusje eigen-
lijk een Selkie is, een sirene die met haar gezang de vloek kan opheffen 
die de Uilenheks over de magische wezens uit de Ierse legenden heeft 
uitgesproken. Tijdens een wonderbaarlijke reis moeten Ben en Saoirse 
hun angsten en allerlei gevaren trotseren en het opnemen tegen de heks 
zodat de magische wezens hun kracht kunnen terugwinnen.

technische kaart
Originele	titel:	 
THE SONG OF THE SEA
Ierland - 2014 - 93 min. - Nederlands 
gesproken

Regie: Tomm Moore
Scenario:	Will Collins
Art	director	&	production	design:	
Adrien Merigeau
Muziek: Bruno Coulais (Passerelle)
Film gemaakt door animatiestudio’s 
in Ierland, Denemarken, België, 
Luxemburg, Frankrijk 
Nederlands/Vlaamse	versie:  
Wim Pel Productions
Distributeur	voor	België: 
O’Brother

in de pers
“Regisseur Tomm Moore put in zijn nieuwe animatieparel alweer gre-

tig uit de Keltische mythologie. Het resultaat is even pakkend als adem-
benemend. Elke tekening is een magnifieke ontdekking, alsof je bladert 
in een sierlijk Keltisch-kubistisch prentenboek. HET LIED VAN DE ZEE 
gutst en klotst bovendien van de voelbare magie. Geef de man een 
Oscar!” COBRA - VRT

“In de beste traditie van de grote animatiefilms creëert de voor een Oscar 
genomineerde film HET LIED VAN DE ZEE een magische wereld. De film 
neemt je mee op een reis die beroert, na afloop ben je niet meer dezelfde.” 
SEATTLE TIMES

“Een indrukwekkend beeld uit de film is het vaak herhaalde profiel van een 
ineengedoken man, verzonken in sombere gedachten. Er is de koning die 
een zee van tranen weent, daarna het rotseiland waarop we die koning weer 
herkennen en ten slotte is er de vader, eenzaam voor zich uit starend in het 
café. HET LIED VAN DE ZEE herinnert ons eraan dat rouw beklijft, zowel bij 
kinderen als bij volwassenen.” LARSONFILM

prijzen
In 2015 genomineerd voor een 

Oscar voor Beste lange animatiefilm.
Prijzen gewonnen op de Annie Awards 
(speciaal voor animatiefilms). Op vele 
festivals genomineerd voor prijzen, en 
prijzen gewonnen op Satellite Awards 
en Tokyo Anime Awards.
Er bestaan ook prijzen voor de  
stemacteurs. De Engelstalige versie 
van HET LIED VAN DE ZEE is in de 
prijzen gevallen op het BTVA (Behind 
the Voice Actors Awards).

voor je naar de film gaat
1) Bekijk de affiche van de film (zie bijlage!) met je klas via het smartboard 
of projectie met de beamer. Wat zou de titel betekenen? Wat voor per-
sonages zie je op de affiche? Heb je een idee waarover de film zal gaan?

2) Luister eens naar de soundtrack van de film voordat je naar de film 
gaat. De muziek bepaalt de sfeer van de film (en speelt in HET LIED VAN 
DE ZEE ook een belangrijke rol; bekijk de titel alleen al, het gaat om een 
lied!)
Wat voor woorden passen bij deze muziek? Laat de leerlingen elk één 
woord uitspreken waarin ze hun mening over de muziek vervatten. Let 
op: elk woord mag slechts één keer aan bod komen. Luister dus goed 
naar de leerlingen van je klas. (bv. mooi, vreemd, speciaal, fantasierijk, 
kleurrijk, triestig, origineel, saai…)

3) En wie heel nieuwsgierig wordt, kan ook de trailer bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=WU2e0W40U0U&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY
https://www.youtube.com/watch?v=A7qasqTvWhY&index=2&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY
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regie en 
productie

de inspiratie van de makers
Tomm Moore (°1977) is als regisseur de bedenker van het verhaal 

van HET LIED VAN DE ZEE. Tomm verbleef met zijn zoontje aan de kust 
van Ierland in de periode dat hij werkte aan zijn vorige film, BRENDAN, 
HET GEHEIM VAN KELLS. Hij	hoorde	van	de	legende	van	de	Selkies,	
Keltische	magische	wezens,	 die	 onder	water	 als	 zeehonden	 leven	
maar	transformeren	in	een	menselijke	gedaante	zodra	ze	op	het	dro-
ge	komen. Legendes als deze verbonden vroeger de mensen met de 
natuur en hun omgeving. Tomm vond het zonde om dit soort verhalen 
verloren te laten gaan en kwam op het idee om een nieuwe film te ma-
ken. Op deze manier wil hij ook aantonen hoe belangrijk het is dat we de 
natuur koesteren. 

“Als filmmaker hebben we een grote verantwoordelijkheid om aan kin-
deren een boodschap mee te geven die telt, in plaats van films te maken 
met enkel pratende dieren en domme grappen.” Tomm Moore in een 
interview met Cartoonbrew.
www.cartoonbrew.com/tomm-moore-on-song-of-the-sea

Tomm Moore werkte samen met Will Collins aan het verhaal. Will is de sce-
narist die het gedeelte van het scenario met de dialogen voor zijn rekening 
nam. Will heeft voor het verhaal van Ben en zijn zusje Saoirse inspiratie ge-
vonden bij zijn eigen herinneringen aan de manier waarop hij en zijn broer-
tjes met elkaar omgingen.

Dit is een belangrijke verhaallijn geworden in de film, waar jonge kijkers zich 
in zullen herkennen.

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de art director, Adrien Merigeau. 
De visuele stijl van de film is gebaseerd op Keltische kunst en Adrien zag er 
op toe dat elk detail in de film in deze stijl paste. Tomm Moore is zelf ook 
animator en tekende mee aan de ontwerpen. Hij vindt 2D (getekende) ani-
matiefilm tijdloos in vergelijking met 3D (computer gegenereerde animatie). 
De	technieken	in	de	computer	veranderen	namelijk	met	de	dag,	maar	
een	tekening	die	op	papier	tot	leven	komt,	zal	in	de	toekomst	nog	even	
mooi	zijn	als	nu.

Wist	je	dat...	
één van de hoofdpersonages (Aisling) van de film 
BRENDAN, HET GEHEIM VAN KELLS verstopt zit in de 
film HET LIED VAN DE ZEE? Kijk maar eens hier op de 
filmstill waar de boself tussen de Halloween-kinderen in 
de bus zit!

opdracht: maak een miniflipboek
Je kan heel snel eens uitproberen hoe een tekening gaat bewegen.

Dit heb je nodig:
- een in de lengte gehalveerd A4’tje, dubbel gevouwen in het midden
- een stift
 
Zo doe je het:
1) Teken aan de binnenkant van het gevouwen strookje papier. Om te 
demonstreren neem je bijvoorbeeld een oog. Teken niet te dicht bij de 
vouw; je tekent het best aan de rand van het papier.
 2) Vouw de strook dubbel als een boekje. Je kan je vorige tekening een 

www.cartoonbrew.com/tomm-moore-on-song-of-the-sea
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beetje door je papier heen zien. Teken op dezelfde plek als de ‘binnenste’ 
tekening een nieuwe tekening op de gevouwen kant. Om te tonen wat er 
gebeurt neem je bijvoorbeeld een gesloten oog.
3) Leg je stift aan de rand van de gevouwen strook op je laatste tekening en 
rol dat stukje papier om je stift heen. Druk het papier bij de vouw op de tafel. 
Dan beweeg je je stift van links naar rechts over het papier heen en weer, 
waardoor de onderste tekening af en toe zichtbaar wordt.
4) Zie je de tekening ‘bewegen’? In het demonstratievoorbeeld gaat het oog 
open en dicht! Nu heb je een miniflipboekje gemaakt!

animatiestudio: the cartoon saloon
Tomm Moore richtte deze samen met twee andere enthousiaste animato-

ren op in 1999. De studio is gevestigd in het stadje Kilkenny in Ierland. Daar 
worden ideeën voor films uitgewerkt, uitgetekend en gemonteerd tot dit 
alles een film wordt. Omdat het heel veel werk vraagt om een langspeelfilm 
te animeren, kreeg The Cartoon Saloon hulp van andere animatiestudio’s in 
Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en ook in België!

muziek van bruno coulais
De muziek die bij een film hoort, ook de	soundtrack genoemd, is speci-

aal voor de film geschreven. Iemand die muziek schrijft noem je een	compo-
nist. De componist voor HET LIED VAN DE ZEE is Bruno Coulais. Hij heeft 
muziek geschreven die de sfeer creëert voor de mystiek, het avontuur, de 
humor en de band met de zee. Er bestaat in Ierland typisch Ierse muziek, die 

Ierse folklore wordt genoemd en die je ook in de film hoort. De band	Kíla 
heeft deze muziek gespeeld. Ze gebruiken ‘vergeten’ instrumenten, waarvan 
je de fluit wel kent en de ‘fiddle’ als viool, maar ken je de ‘concertina’, een 
soort accordeon? Of de ‘bodhrán’ een percussietrommel? In plaats van de 
gitaar speelde men ook vaak op banjos of mandolines. 

opdracht: zing een lied in elfentaal
De titel van de film zegt het al, een bepaald lied is heel belangrijk. Dat 

lied is nergens opgeschreven maar wordt van moeder op kind aange-
leerd. Dit lied is heel oud, zo oud als er elfen zijn. Als je goed luistert naar 
de muziek, hoor je ook vreemde woorden en klanken. Die zijn gebaseerd 
op Gaelic, de Keltische taal die mensen spraken in Ierland voordat ze 
Engels gingen spreken.

Aan	de	slag:	zit samen in een elfenkring. Eén leerling begint een melo-
dietje met zelfverzonnen woorden. Die melodie mag ook zelfverzonnen 
zijn. Na circa 10 seconden neemt de leerling ernaast het over, en zo geef 
je het elfenlied door aan elkaar.
Probeer opnieuw als iedereen aan de beurt kwam, maar dan met emotie 
erbij. Zing je nu zachtjes of wat luider? Zing je traag en mysterieus of snel 
en voluit? 
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na de film:
eerste reacties
reacties verzamelen bij je leerlingen

Vlak na de vertoning wil het publiek graag z’n eerste indrukken kwijt. 
Iedereen heeft nood aan een ontladingsmoment. Geef hen de kans om 
‘stoom af te laten’. Hier enkele suggesties die per element uit de film kun-
nen helpen bij een vragenrondje:

Het	verhaal	en	personages:
-Wie waren de belangrijkste personages? Ken je hun naam nog? (Zie hoofd-
stuk Personages verderop.)
- Kan je de film kort samenvatten in een begin, midden en einde? (Onderscheid 
hoofd- en bijzaken.)
- Waar ging de legende over? (Het Selkie-verhaal dat moeder Bronagh aan 
Ben vertelde en waarvan bleek dat zijn zusje Saoirse er echt deel van uit-
maakt. Ook het verhaal van de versteende rots Mac Lir is een legende.)

Emoties:
-Maakte de film je soms aan het lachen of werd je eerder droevig? Op welke 
momenten?
-Waarom en wanneer was er verdriet in de film? (De moeder ging dood. Ook 
de koning Mac Lir had zoveel verdriet dat hij een zee bijeen huilde. Ben wil 
niet bij oma wonen en mist zijn hond Cú.) Welke andere emoties kwamen 
nog aan bod? (Vrolijke elfen, emoties bij de heks Macha, angst, verwonde-
ring…)

Muziek	en	geluiden:
-Welke betekenis had het lied in de film? Wanneer hoorde je dat lied of de 
melodie ervan in de film? (in het begin door Bronagh gezongen, als Saoirse 
op de schelp blaast en de lichtjes volgt, tussendoor als melodie en op het 
einde door Saoirse gezongen.)
-Wat vond je van de muziek? Hoe zou je de muziek omschrijven? (Mooi, ma-
gisch, vrolijk…). Verwijs hiervoor eventueel naar de opdracht aangegeven in 
de Infofiche ‘Voor je naar de film vertrekt’.

Visueel,	het	beeld:
-Hoe denk je dat deze film is gemaakt? (Tekeningen ingekleurd met water-
verf die zijn geanimeerd via de computer)

-Viel het jullie op dat er vaak ronde vormen voorkwamen in de film? Waar en 
wanneer zag je die zoal? (Bijna overal! In de personages, in de stenen, in de 
golven van de zee, maar ook in filmbeelden waar je van boven naar beneden 
kijkt. Bijvoorbeeld wanneer Ben nog klein is en hij met zijn ouders op bed 
ligt, wanneer Saoirse bij de muziek-elfen in het heuveltje komt, wanneer je in 
de waterput kijkt in de heilige tempel…) 

opdracht: associaties
Maak kaartjes waarop allerlei trefwoorden staan die betrekking hebben 

op de film. Laat de leerlingen elk één kaartje trekken en kort vertellen wat 
dit woord bij hen oproept, waar ze dan aan denken, waar of hoe dit in de 
film aan bod komt. Hou het beknopt. Op deze manier kan elke leerling iets 
zeggen en komen allerlei aspecten van de film aan bod.

Trefwoorden: de zee, zeehonden, legende, versteend, Ben, Saoirse, vader, 
moeder, oma, heks, elfen, verdriet, vuurtoren, dood, lied van de zee, muziek 
in de film, zwemvest, ronde vormen, schelp, lang haar, magisch, kleine ronde 
lichtjes, herinnering (filmterm flashback), Selkie, glazen bokaaltjes, emoties, 
grote rots, waterput, verhalen, witte zeehond, Halloween, ruzie maken, ver-
dwaald zijn, elkaar helpen, de hond Cú, veerboot, jas.
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verhaal en
personages
de personages

BEN is de achtjarige broer van Saoirse. Hij is een gewone jongen, houdt 
van moderne snufjes zoals zijn walkman, tekent graag en zit vol energie. Hij 
is goed in het vertellen van spannende verhalen. Dat talent én de verhalen 
heeft hij van zijn moeder geleerd. Ook heeft hij van zijn moeder een lied ge-
leerd, waarvan hij later beseft dat hij het zijn zusje moet aanleren. Enerzijds is 
hij als grote broer beschermend naar zijn zus toe, anderzijds vindt hij Saoirse 
vaak lastig en plaagt hij haar voortdurend. 
Tijdens de reis die hij met zijn zusje maakt, komt hij er echter achter dat ze 
een Selkie is en zet hij alles op alles om haar te helpen. Omdat hij zijn moeder 
is verloren aan de zee, heeft Ben angst voor het water. Hij draagt zelfs altijd 
een zwemvest. Om Saoirse te helpen moet hij deze angst overwinnen.

SAOIRSE is zes jaar, maar ze kan nog niet spreken. Terwijl haar broer Ben 
alleen interesse heeft voor moderne spullen, speelt zij liever met dingen uit 
de natuur zoals steentjes. Ze voelt zich sterk aangetrokken tot de zee en 
zwemt graag. Dit komt omdat ze de laatste Selkie in Ierland is. Een Selkie is 
een mens, die echter in een zeehond kan veranderen onder water. Omdat 
Saoirse nog zo jong is, weet ze niet dat ze deel uitmaakt van een groot mys-
terie. Ze is wijs en volgt haar gevoel. Maar als ze iets beu is kan ze het wel 
laten merken, of ze kan net heel grappig uit de hoek komen. Tijdens de reis 
met haar broer om haar Selkie-mantel te vinden, wordt ze steeds zwakker. 
Als ze haar Selkie-lied niet in de nacht van Halloween kan zingen, zal ze ster-
ven en zullen alle magische wezens gevangen blijven in steen.
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BRONAGH is de moeder van Ben en Saoirse en ook zij is een Selkie. 
Bronagh is een zachte, gracieuze vrouw. Alleen vrouwen kunnen een Selkie 
zijn, maar omdat Bronagh overlijdt bij de geboorte van Saoirse kan ze haar 
dochter het lied dat toegang geeft tot de magische wereld niet leren. 
Bronagh leert het lied en de verhalen van de elfenwereld ‘Shee’ wèl aan haar 
zoon; ze kan alleen maar hopen dat hij die koestert.
Ben komt er pas later achter dat het geen fictie is maar een magische wereld 
die parallel loopt met de echte wereld.

CÚ is de trouwe hond van Ben. Omdat Cú een dier is, heeft hij indirect con-
tact met de elfenwereld en kan hij Ben en Saoirse helpen in hun tocht van 
de stad naar de zee. Met zijn vrolijke, speelse en moedige karakter geeft Cú 
kracht op de momenten waarop alles te zwaar lijkt voor de kinderen. Hij blijft 
dicht bij ze in de buurt, draagt de kinderen op zijn rug en geeft ze een lik op 
hun wang om ze op te vrolijken.

CONOR	is de vader van Ben en Saoirse. Hij is vuurtorenwachter en woonde 
daar gelukkig met Bronagh, zijn vrouw. Hoewel ze hem waarschuwde dat ze 
als Selkie terug zou moeten keren naar de zee, is zijn verdriet enorm wanneer 
ze sterft bij de geboorte van Saoirse. Hij wil voorkomen dat hij zijn dochtertje 
ook aan de zee zal verliezen en stuurt zijn kinderen mee met zijn moeder, de 
oma van Ben en Saoirse. Door het verdriet zakt hij weg in een depressie en 
ziet hij niet in dat hij ook een rol speelt bij het laten overleven van de mythe.

MANNAN	MAC	LIR is een reus en de zoon van Macha, beiden behoren 
tot de elfenwereld ‘Shee’. Mac Lir viel ten prooi aan een groot verdriet toen 
zijn geliefde overleed en hij weende zoveel tranen dat hij een zee vulde. Zijn 
moeder kon het verdriet niet langer aanzien en veranderde hem in een ste-
nen rots. Mac Lir is de sprookjesspiegel van Conor.
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OMA is de moeder van Conor, een bemoeizuchtige oude dame, die zich 
niet goed kan inleven in haar kleinkinderen en die hun manier van leven in 
de vuurtoren afkeurt. Toch heeft ze een groot hart voor haar zoon Ben en 
voor Saoirse. Ze is erg bezorgd om hun welzijn en neemt daarom de kinde-
ren mee naar de stad waar ze woont. Dit maakt de eenzaamheid van Conor 
echter alleen maar groter. In de stad is er geen plaats voor sprookjes en Ben 
en Saoirse voelen zich daar niet thuis. 

MACHA is de sprookjesspiegel van Oma. Ze is de moeder van Mac Lir en 
leeft in de ‘Shee’-wereld. Ze kan niet tegen emoties en heeft daarom haar 
eigen zoon in steen veranderd. Maar ze vangt ook alle emoties op van de an-
dere elfen waardoor die veranderen in steen. De emoties bewaart ze in gla-
zen potten die worden bewaakt door haar uilen. Ze heeft geen hoop meer 
op verandering en jaagt daarom ook op Saoirse, het Selkie-zusje van Ben. 
Hierdoor komt ze over als een heks, maar als Saoirse het lied kan zingen, zal 
Macha haar ware - veel vriendelijker - aard laten blijken. 

VEERMAN	DAN is de veerman die met zijn veerboot vaart tussen het 
eilandje met de vuurtoren en het vasteland. Hij is een soort opafiguur voor 
Ben en Saoirse en heeft het tegengestelde karakter als Oma. Hij gelooft wel 
in de mystiek van het leven en heeft een sterke band met de zee.

DE	HARENMAN, Shanachie, is de sprookjesspiegel van Veerman Dan. 
Hij is de elf van de verhalen, elk haar van zijn immens lange baard bevat een 
verhaal. Hij komt wel warrig en vergeetachtig over, maar hij geeft Ben de 
kracht om zijn zusje te redden van Macha de Uilenheks.

Wist	je	dat...	
de personages Veerman Dan en De 
Harenman gebaseerd zijn op een Ierse vertel-
ler van volksverhalen, Eddie Lenihan?
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DE	ELFEN, Lug, Mossy en Spud, die nog niet in steen veranderd zijn door 
Macha, leven met hun drietjes in een heuveltje in het midden van een roton-
de in de stad. Ze komen er achter dat er nog een Selkie in leven is en willen 
haar vinden. Zij weten namelijk dat wanneer deze Selkie haar lied zal zingen, 
ze bevrijd zullen worden uit de mensenwereld en rust kunnen vinden achter 
de horizon in de wereld van ‘Shee’. Deze elfen zijn altijd op hun hoede voor 
de echte mensen en voor Macha de Uilenheks. Ze blijven echter vrolijk door 
muziek te maken.

parallelpersonage
Als twee werelden op hetzelfde moment naast elkaar bestaan, noemen 

we dat parallelle werelden. In HET LIED VAN DE ZEE heb je op die manier 
de elfenwereld en de mensenwereld in één verhaal. Ken je nog films waarin 
twee verschillende werelden tegelijkertijd bestaan? (Voorbeelden zijn: THE 
LEGO MOVIE, SHREK FOREVER AFTER, SPIRITED AWAY, CORALINE, 
DOCTOR WHO, THE MATRIX)

De personages in de werelden van HET LIED VAN DE ZEE zijn een beetje 
als elkaars spiegelbeeld. In hun uiterlijk zien we gelijkenissen en ook in hun 
karaktereigenschappen. De oma van Ben en Saoirse lijkt bijvoorbeeld op 
Macha de Uilenheks. Kijk eens wie van de personages in de mensenwereld 
een gelijkenis vertoont met een personage uit de elfenwereld ‘Shee’? (Zie 
het hoofdstuk ‘Personages’). We noemen zo’n personage het ‘gespiegelde’ 
parallelpersonage. Alsof de elfenwereld ‘Shee’ de echte wereld een beetje 
weerspiegelt, maar dan natuurlijk met magische krachten erbij.

opdracht: maak je eigen spiegelpersonage
Dit	heb	je	nodig:
- pen en papier om te schrijven
- een hangspiegel, plakband en doorzichtige plastic vellen en watervaste 
stiften/markeerstiften of spiegeltegels en stiften (normale, vooral geen wa-
tervaste stiften)
- stevig papier, bij voorkeur dikker dan printpapier
- een spons, vochtig gemaakt met water
- kleurmateriaal
- gekleurd papier

Zo	doe	je	het:
1)	Wie	ben	ik:
Beschrijf je eigen karaktereigenschappen. Ben je vrolijk, misschien snel boos, 
of heel behulpzaam? Schrijf ze op of vertel ze aan je leerkracht.

2)	Teken	je	spiegelbeeld:
Neem een doorzichtig vel en plak deze op een spiegel. Kijk in de spiegel. 
Teken met markeerstift of stift de lijnen van je gezicht over op het doorzich-
tig vel. OF: Neem een tegelspiegel die je in je hand kan houden. Kijk in de 
spiegel. Teken direct op de spiegel met een stift die niet watervast is. Maak 
een blad vochtig met water door er met een natte spons op te deppen. Druk 
je spiegel met de betekende zijde op het vochtige papier.
Druk goed neer op één plek, voorkom dat het blad heen en weer schuift. 
Haal de spiegel weg. Je hebt nu een afdruk van de stift op het papier.

3)	Wie	is	je	elfenpersonage?
Kies één karaktereigenschap van jezelf die jouw ‘spiegel’-personage ook 
heeft. Bedenk welke magische kracht jouw elf heeft. Kan ze bijvoorbeeld 
vliegen als een uil zoals Macha of kan hij verhalen bewaren in zijn haren zoals 
De Harenman?



10

4)	Maak	van	je	spiegelbeeld	een	elfenpersonage.
Teken nu bij je getekende spiegelbeeld extra lijnen zodat het jouw elf wordt. 
Als je op het doorzichtige vel hebt getekend kan je een gekleurd papier kie-
zen dat je achter je vel plakt waardoor je ook nog een speciale kleur krijgt. 
Als je een afdruk hebt gemaakt op papier, kan je met waterverf of ander 
kleurmateriaal jezelf inkleuren en bijtekenen.
NB Voordat je van je tekening of print een elfenpersonage maakt, kan je 
leerkracht eerst een kopietje maken van die tekening of afdruk. Dan heb je 
zoals in de film twee personages: jezelf en je elfenpersonage.

het verhaal
Een	verhaal	is	meestal	in	drie	delen	opgedeeld:	een	begin,	midden	en	

einde. In film worden deze delen ‘aktes’ genoemd. In elke akte wordt een 
stukje van de legende onthuld waar de film om draait.
In	 de	 eerste	 paar	minuten	 van	 een	film	worden	de	 hoofdpersonages	
voorgesteld	aan	het	publiek,	evenals	de	setting	(locatie).	Je	voelt	ook	
de	sfeer	aan.
In HET LIED VAN DE ZEE krijgen we in de eerst minuten uitleg via een voice-
over (de stem van Bronagh) die een gedicht voorleest en die toont welke 
herinnering Ben heeft aan zijn moeder op de geboortedag van zijn zusje 
Saoirse. Dan volgt de titel van de film en zijn we zes jaar later op de verjaar-
dag van Saoirse.

Stem moeder: “Kom maar mee, lief mensenkind. Naar het water en de wind.
Volg de elfen, over zee. Van alle tranen in de wereld heb jij nog geen idee.”

Akte	1: Kleine	Ben	en	zijn	moeder	werken	aan	een	muurschildering. Ben 
legt uit aan zijn vader wat een Selkie is, zo kom ook jij als kijker de legende te 
weten. Het beeld is omfloerst door het gebruik van een vage rand en dunne 
lijnen, waarvan we later in de film kunnen raden, dat dit de verhalenharen van 
De Harenman zouden kunnen zijn.

Ben: “Pap, zie je die Selkie? Als zij het lied van de zee zingt, kunnen alle elfen 
weer veilig naar hun huis terug gaan. En kijk, ze verandert in een zeehond!”

We	maken	een	sprong	in	de	tijd	na	de	titel	van	de	film;	zes	jaar	later	zijn	
we	op	het	strand	met	Ben,		Saoirse	en	Cú	de	hond. Ben zingt een liedje 
dat hij van zijn moeder heeft geleerd en hij heeft een tekening gemaakt van 
Mac Lir en zijn honden, een legende uit de elfenwereld ‘Shee’.
Ben maakt voor het slapengaan zijn zusje bang met het verhaal over Macha 
de Uilenheks:
“Ze is heel gemeen. Ken je dat ene eiland in de zee? Dat wordt Mac Lir 
genoemd. Zo heet het omdat het eigenlijk geen eiland is, maar een enor-
me reus! De Uilenheks Macha pakte zijn gevoel af en toen veranderde hij in 
steen. En weet je wat het ergste is? Ze was zijn moeder! Hij was haar eerste 
slachtoffer, maar zeker niet haar laatste. En zelfs nu nog zijn alle elfen bang 
om met Halloween naar buiten te gaan, want als ze dat doen komen de uilen 
van Macha, en die pakken hun gevoel af en dan veranderen ze in steen!”

Vraag: Kan jij een verhaal ook zo spannend vertellen? Pak een zaklamp zoals 
Ben en jaag de klas een eng verhaal in!
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Akte	2: Ben	en	Saoirse	zijn	door	hun	oma	meegenomen	naar	de	stad,	
waar het volop Halloween is. Wanneer Saoirse op de schelp blaast, verschij-
nen er mysterieuze lichtjes. Drie elfen die verstopt in de stad wonen, weten 
daardoor dat	er	een	Selkie	in	de	buurt	is	en	zoeken	haar	op.	Ben luistert 
mee naar het lied dat de elfen voor Saoirse zingen en komt er zo achter dat 
zijn zusje deel uitmaakt van de elfenwereld ‘Shee’.

“Het Selkie-lied brengt licht, voor allen die haar volgen. De Selkie Saoirse 
bevrijdt ons met haar lied. We lachen en we vieren feest, voorbij is ons ver-
driet. En elke keer wanneer de Selkie zingt, hopen we dat haar lied voor altijd 
klinkt.”

Vraag:	Weet je nog waarom Saoirse haar lied nog niet kan zingen? (Ze heeft 
haar witte Selkie-jas niet, kent het lied niet en kan nog niet praten)

Ben	en	Saoirse	beginnen	aan	hun	terugreis	naar	de	vuurtoren,	nu	ze	we-
ten	dat	Saoirse	haar	Selkie-jas	nodig	heeft	om	het	lied	van	de	zee	te	kun-
nen	zingen. Saoirse volgt haar gevoel en wil de lichtjes volgen, waardoor zij 
en Ben in het volgende avontuur belanden, maar ook hun hond Cú vinden. 

In de grot bij De Harenman, leert Ben nog meer over de legende.
De Harenman: “Ik vergeet altijd alles, behalve wat in mijn haar zit” 
Ben: “Bent u de grote Shanachie?!” 
De Harenman: “Ja! Eens kijken in dit haar: dit is Mac Lir, de grote reus. Zijn 
hart was gebroken en zijn verdriet was zo groot dat hij met zijn tranen een 
oceaan vulde.”

Ben volgt het haar van de Selkie en herinnert zich zo zijn moeder op de ge-
boortedag van Saoirse. En hij ziet nu ook het verdriet dat zijn vader voelde 
toen hij Bronagh tot in de golven volgde om Bens pasgeboren zusje aan land 
te brengen. Het haar brengt hem tot bij Macha de Uilenheks, die Saoirse 
gevangen houdt.

Weten	jullie	nog	hoe	Ben	zijn	zusje	bevrijdt	bij	Macha?
 Vragen: 
- Laat hij zich ompraten door Macha? (Net niet: Macha vangt zijn emoties 
bijna in een potje. Maar hij weerstaat eraan omdat hij Cú hoort blaffen) 
- Hoe helpt de hond Cú hem? (Door zijn aandacht te trekken - zie vorige 
vraag- en door op het trapluik te zitten om Macha buiten te houden. Cú 
vervoert ze vervolgens op zijn rug, met hulp van de windhonden, terug naar 
de vuurtoren.) 
- Hoe krijgt Ben zijn zusje zover dat ze, hoewel ze geen energie meer heeft, 
toch op de schelp blaast? (Ben blijft kalm en probeert zijn zusje gerust te 
stellen. Hij zegt dat het haar schuld niet is en dat hij een liever broertje had 
moeten zijn.) 
- Wat gebeurt er als ze op de schelp blaast? (De potjes springen kapot en de 
losgekomen emoties gaan door Macha heen. Macha wordt daardoor weer 
normaal en heeft spijt. Ze zal Ben en Saoirse helpen).
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Akte	3:	Hoewel Ben door Macha’s windhonden naar de vuurtoren werd te-
ruggebracht, lijkt alles toch vergeefs: Conor	bekent	aan	Ben	dat	de	jas	op	
de	bodem	van	de	zee	ligt.	Ben kan zich hier niet bij neerleggen en overwint 
zijn angst voor water. Gelukkig krijgt hij hulp van de zeehonden en Saoirse 
krijgt haar jas terug. “Ze is een Selkie. Net als mam. Toch hè, pap?” Op het 
einde van de film eindigt de poging om Saoirse haar lied te laten zingen 
op bevredigende wijs, maar… er wordt tweemaal afscheid genomen: van 
moeder (voor veel kijkers een emotionele scène!) en van de ‘Shee’-wezens. 
De elfen zijn bevrijd en kunnen naar een wereld trekken achter de horizon, 
weg van de mensen. Een magisch moment. De	film	sluit	echter	af	met	een	
vrolijke	noot,	namelijk	met	de	verjaardag	van	Ben.

Vraag: Weet je nog wat Ben deed op de verjaardag van Saoirse toen de 
foto werd genomen? En wat doet Saoirse als Ben de kaarsjes uitblaast? (Ze 
duwen elkaar met de neus in de taart.)

Wist	je	dat...	
de gekleurde lichten die in de lucht verschijnen wanneer de elfen naar de 
horizon vliegen, een echt verschijnsel is? Dit is het noorderlicht. Dit licht, of 
poollicht, wordt veroorzaakt door stralen van de zon die in het magnetische 
veld van de Noordpool of Zuidpool vanaf de aarde terugkaatsen. Maar de 
Kelten (de mensen die vroeger in Ierland woonden) wisten niet wat het was 
en dachten dat het een verschijnsel van de elfenwereld moest zijn.
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thema’s

opdracht: je eigen legende
De legende van Mac Lir, de huilende reus die in een zeerots veranderde, 
is verzonnen door de makers van HET LIED VAN DE ZEE. Aan de kust van 
Ierland ligt een rots in het water die lijkt op het gezicht van een man; zo zijn 
Tomm Moore en Will Collins op het idee gekomen van Mac Lir en Macha. 

Verzin je eigen legende. Ga naar buiten en ga op zoek naar voorwerpen die 
er voor jou speciaal uitzien. Een steen die fijn aanvoelt, een stuk hout met 
een gekke vorm, een weggegooide fles…

Dit	is	hoe	je	een	verhaal	kan	verzinnen:
- Kijk eens goed naar je voorwerp. Zie je er een gezicht in of een vorm van 
een wezen, dier of mens? Wie zou er gevangen zitten in jouw voorwerp, of 
wie zou er macht hebben over dit voorwerp?
- Wat zie je zoal aan je voorwerp? Fantaseer eens waarom er een deukje in 
zit, waarom het een kras heeft, waarom het vuil is of juist heel mooi?
- Wat als jouw voorwerp net zo groot zou zijn als een rots of wat als de wereld 
waar jouw voorwerp uit kwam er nou heel anders zou uitzien dan onze we-
reld? Wat betekent dat voor jouw verhaal? Hoe ziet die wereld eruit?
- Misschien heeft jouw voorwerp wel magische krachten of draagt het de ziel 
van een dier, een mens of een elf. Bedenk hoe dat kan.

Verwerking:
Vertel je legende aan de rest van de klas terwijl je je voorwerp toont. Vertel 
het in geuren en kleuren, met veel details, maar let erop dat het spannend 
blijft!

Als je tijd hebt, kan je een beeldend werk van je voorwerp maken. Als je 
graag tekent, teken je je voorwerp na maar teken je er ook de wereld bij die 
bij je legende hoort, en de personages die belangrijk zijn. (Zoals Macha die 
Mac Lir omtoverde tot rots).
Als je graag knutselt, maak dan een ruimtelijke wereld voor je voorwerp. 
Verzamel andere materialen die kunnen dienen als decor, zoals crêpepapier, 
karton, recyclagespullen. Bouw op een stuk karton of in een doos het decor 
van jouw legende. Je kan natuurlijk ook de personages knutselen of tekenen 
en ze erbij plaatsen.

FAMILIE
In HET LIED VAN DE ZEE zie je dat familie een belangrijke rol speelt. Elk 
gezin kent wel iets bijzonders, en in dit verhaal is de moeder een Selkie die 
een Selkie-dochtertje krijgt. Elk gezin kent ook tragedie: zo verliest Conor 
zijn vrouw en Ben zijn moeder wanneer Bronagh in de zee verdwijnt bij de 
geboorte van Saoirse.
Hoewel iedereen van elkaar houdt, komt dat in de relaties tot elkaar niet 
altijd tot uiting. Ben plaagt zijn zusje, Conor is teruggetrokken omdat hij zijn 
vrouw mist, en oma stoort zich aan alles op het vuurtoreneiland. Enkel de 
trouwe hond Cú is onverbloemd vrolijk en moedig, wat er ook gebeurt. 

Vragen:
- Wat vind je van Ben zijn houding tot zijn zus in het begin van de film?
- Hoe reageert Saoirse op haar broertje?
- Wat is het verschil tussen het hebben van een vriend of vriendinnetje of een 
broer(tje) of zus(je)?
- Heb jij een broer(tje) of zus(je)? Plagen jullie elkaar wel eens?
- Heb jij een oma of opa? Zijn die ook wel eens aan het mopperen of zijn ze 
heel lief?
- Heb jij ook een huisdier? Waarom hoort een huisdier ook een beetje bij de 
familie?

Will Collins vertelt: “Hoewel HET LIED VAN DE ZEE vol zit met magische 
elementen zoals elfen, Selkies en een heks, zitten er ook dingen in die geïn-
spireerd zijn op mijn eigen leven. Ik ben opgegroeid met twee broers en wij 
maakten altijd ruzie. We waren elkaar altijd aan het plagen. Maar als het no-
dig was, kwamen wij ook altijd voor elkaar op. Als andere mensen ons lastig 
vielen, dan verdedigden we elkaar. De band die broers en zussen hebben als 
ze jong zijn, zit gek in elkaar. Ook weet ik wat het is als je vader niet helemaal 
een vader kan zijn. In het verhaal is dat vanwege verdriet, in mijn eigen jeugd 
was mijn vader een lange tijd ziek.”
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emoties en verlies
Zoals je hierboven al las, hebben Conor en Mac Lir erg veel verdriet na het 
verliezen van hun geliefde. Ben mist zijn moeder natuurlijk en Macha vond 
het ondraaglijk om het verdriet van Mac Lir aan te zien. In de legende van de 
Selkies geloofden de mensen dat zeehonden de ziel van overleden familiele-
den met zich meedroegen. Het troost als je het idee hebt dat een gestorven 
iemand nog ergens anders is of een andere levensvorm heeft aangenomen. 
Wanneer Bronagh verschijnt om met het noorderlicht mee te gaan, verzekert 
ze haar kroost dat ze altijd van ze zal houden.
“Mijn zoon. Ik ben bij je, in je verhalen en in je liedjes. Weet dat ik voor altijd 
van je houd.”

Vragen:
- Welke emoties kan je je zoal herinneren uit de film?
- Conor is verdrietig. Oma denkt dat het beter is voor hem om zijn verdriet 
alleen te verwerken, zonder de zorg voor de kinderen. Ze neemt ze mee naar 
het vasteland. Hoe zou jij Conor troosten?
- Macha de Uilenheks wil emoties beheersen. Ze vangt ze in bokalen en inha-
leert ze. Wat doe jij als je je emoties wilt beheersen? (bv. tot 10 tellen)

gevangen emoties
Hoe worden emoties verbeeld in de film? Macha de Uilenheks vangt de emo-
ties van de elfen in glazen bokalen. Daarin zie je de emoties zitten die ver-
gelijkbaar zijn met weersomstandigheden (zon, regen, donder, bliksem…). 

Dit	heb	je	nodig:
- Uitgeknipte kopietjes van de filmpersonages uit de bijbehorende bijlage 
(zodat elke leerling er één heeft)
- A5 of A6-papier
- Tekenmateriaal en/of decoratieve materialen zoals watten en glitters (je 
hebt ook lijm nodig). 
- Glazen bokalen

Zo	doe	je	het:
1. De leerlingen krijgen één van de filmpersonages toegewezen of moeten 
die blind kiezen. Kunnen ze het personage omschrijven? Wie was het en 
welke emotie past bij die persoon?
2. Ieder visualiseert de emotie die bij zijn of haar personage past met bepaal-
de kleuren, vormen of decoratiemateriaal (verbeelding naar eigen fantasie, 
het hoeven geen weersomstandigheden te zijn, maar bijvoorbeeld kleuren, 
vormen, gezichtjes)
3. Stop je tekening in een bokaal en plaats alles samen op een tafel. Laat de 
afbeeldingen van de personages aan de kant liggen. 
4. Elke leerling neemt nu willekeurig een bokaal (niet dat van hemzelf). 
Kunnen ze raden welke emotie in het bokaaltje zit en bij welk personage het 
hoort? 
5. Groepeer vervolgens de tekeningen per personage en vergelijk hoe één 
personage of emotie door de verschillende leerlingen verbeeld werd.

Filmtip: Zoek je nog een film waarin emoties centraal staan? Dan kennen de 
kinderen deze film vermoedelijk wel: INSIDE OUT, een productie van Disney/
Pixar! Trailer: www.youtube.com/insideout

https://www.youtube.com/watch?v=qFDQ7eA4394&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY&index=4
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focus op
vormgeving

keltische kunst
Net zoals in de vorige film van Tomm Moore, BRENDAN, HET GEHEIM VAN 
KELLS, baseren Tomm Moore en Adrien Merigeau (art director) de vormge-
ving op Keltische kunst. Typerend voor Keltische kunst, is de symmetrie en 
de geometrische ornamenten.
Adrien bepaalde de grafische stijl van de film en zorgde ervoor dat alles er 
mooi en evenwichtig uitzag. Voor je de vorm hebt bepaald, maak je veel 
schetsen en zoek je naar inspiratie. 

SFEER
Omdat het verhaal zich aan de kust en in de zee afspeelt, gaf dit ook de 
inspiratie om de tekeningen in te kleuren met waterverf of aquarelverf. Dat 
past goed bij de filmsfeer!

LIJN
De lijnen die je in de tekeningen van de film ziet, zijn vloeiende, maar strakke 
lijnen, net zoals in de Keltische kunst. In de Keltische kunst werden de lijnen 
namelijk met een inktpen getekend.
Probeer maar eens lijnen te tekenen met verschillende materialen: inktpen, 
potlood, zacht krijt, stift, houtskool… Wat zijn de verschillen tussen deze 
lijnen?

vorm
Welke vormen ken je allemaal? Rond, vierkant, driehoek, ellips…
Omdat de lijnen in inktpen mooi vloeiend zijn, lenen de lijnen zich goed om 
er afgesloten, ronde of juist hoekige vormen mee te tekenen. In de Keltische 
kunst tekenden ze eerst lijnen en kleurden dan de getekende vormen in. Om 
de gekleurde inkt niet per ongeluk in elkaar over te laten vloeien, waren de 
vormen altijd ‘gesloten’, dus een dichte cirkel. .

Tomm Moore: “Het was een grote uitdaging om de zee te animeren. We 
hebben veel geprobeerd tot we op het idee kwamen om de zee als een 
soort ‘pop-up’ boek te maken. Dan hoef je maar een aantal golven te te-
kenen, die je in verschillende lagen achter elkaar zet. Dat was een goede 
uitvinding.”
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opdracht: in vormen denken

De personages bestaan uit vormen, herken jij ze?

Dit	heb	je	nodig:
- kopietjes van de bijlage ‘In vormen denken’
- scharen
- papierlijm
- fijne markeerstift 
- gekopieerde foto’s van dieren
- tekenpapier

Zo	doe	je	het:
Maak kopietjes van de bijlage die bij deze opdracht hoort. 
1) Kijk eens naar de afbeelding van de hond Cú, Macha en de zeehond. 
Welke vormen zie je daarin verstopt?
2) Knip de losstaande vormen uit de bijlage en leg ze op Cú, Macha of de 
zeehond - waar je denkt dat ze passen.
3) Neem nu de losse vormen en leg ze op een leeg blad. Orden ze zo dat je 
zelf een dier of een mens ervan maakt. Als je tevreden bent plak je ze vast. 
4) Je kan er nu met een fijne markeerstift de lijnen bij tekenen. Maak deze 
lijnen vloeiend en strak, zoals dat in de Keltische kunst gebeurt.
NB Een stapje verder: neem een foto van een dier en probeer de vormen 
hierin te herkennen door deze vormen op de (gekopieerde) foto te tekenen. 
Dit kan het uitgangspunt zijn om je dier te tekenen: teken eerst de vormen 
en vul dan de details in.

opdracht: inkt en aquarel
Ieder in de klas gaat zelf een versteende elf of Keltische steen maken. 
Je kan voor inspiratie eens zoeken op internet naar ‘Pictish stone’ of ‘Celtic 
rock art’. Als alle stenen klaar zijn zetten we ze bij elkaar.

Dit	heb	je	nodig:
- aquarel papier of dik ‘geschept’ papier
- waterverf en water
- penselen en sponsen
- schrijfinkt (Oost-Indische inkt)
- kroonpennen

Zo	doe	je	het:
1) Kijk eens naar alle stenen, rotsen en versteende elfen in de film. Wat valt 
op? (De stenen en rotsen hebben lijntjes die cirkelachtige vormen maken, 
de versteende elfen hebben hun ogen dicht, hun armen gekruist, de steen is 
oud, is grijs of blauwig, er groeit mos op)
2) Maak een schets in potlood op papier: hoe zal jouw steen eruit zien? 
Oefen eens in de lijnvoering: die is in de Keltische kunst sierlijk en decoratief 
en je kan goed de basisvormen herkennen, zoals driehoeken en cirkels.
3) Neem een blad van een aquarelblok en maak dit nat met een spons (je 
blad eventueel op de tafel vasttapen). Met je penseel vermeng je de water-
verf met water en laat de verf op verschillende plekken op je natte papier 
uitvloeien. Je hebt niet veel verf nodig; kijk maar eens wat enkele druppels 
op het natte papier teweegbrengen!
4) Laat je werk drogen en knip het in de vorm van jouw persoonlijke steen of 
rots. Neem je ontwerp van stap 2 erbij en teken nu met inkt en een kroon-
tjespen de lijnen van jouw versteende elf of enkel mooie sierlijke Keltische 
figuren op je steen.
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opdracht: volg de lichtjes
Wanneer Saoirse op de schelp blaast, verschijnen er mysterieuze lichtjes die 
haar leiden naar de elfenwereld. In deze opdracht gaan de leerlingen ook 
met dansende lichtjes aan de slag!

Dit	heb	je	nodig:
- zaklampjes, ledlichtjes, fietslampjes…
- een fotocamera op statief waarvan je handmatig de sluitertijd kan instellen 
of die een ‘nacht’-optie heeft. 
- een ruimte die je redelijk kan verduisteren
- De soundtrack van HET LIED VAN DE ZEE via YouTube
- een manier om de foto’s terug te zien: via een computerscherm of smart-
board, of uitgeprint.

Zo	doe	je	het:
1) Verduister	de	ruimte en zet de camera op statief. Zet iedereen voor de 
camera. Verdeel de lichtjes over de leerlingen (iedereen komt aan de beurt).
2) Experimenteer: maak een foto met een lange sluitertijd (bv. tussen de 10 
en 30 seconden) terwijl de leerlingen met grote bewegingen de aangesto-
ken lichtjes doorgeven aan elkaar.
3) Kijk naar de foto(’s) met de leerlingen. Wat is er gebeurd? (i.p.v. losse 
lichtjes zie je strepen licht. Het is alsof de lichtjes lijnen in de foto hebben 
getekend. De leerlingen zijn waarschijnlijk onscherp geworden, dat is niet 
erg - het gaat om de lichtjes.)
4) Zet	de	soundtrack	van	HET	LIED	VAN	DE	ZEE	op.	Kleine groepjes leer-
lingen mogen nu voor de camera dansen met hun ontstoken lichtjes.
5) Maak	weer	foto’s en bekijk de foto’s samen. Hoe ziet het resultaat eruit? 
Herkennen ze hun dans, of bepaalde lijnen of vormen in de lichtstrepen?

Vind hier een uitleg over lange sluitertijd met je camera en hier de sound-
track van HET LIED VAN DE ZEE.

Ben je op zoek naar meer inspiratie om je leerlingen zelf aan het werk te zet-
ten? Neem dan zeker en vast een kijkje op deze website. Het is een platform 
met leuke tips om heel laagdrempelig met je leerlingen stopmotionfilmpjes 
te maken waarin je iets uit beeld laat verdwijnen, monsters laat aantreden 
enz. Aan de hand van korte introfilmpje en to-the-point duiding word je op 
weg gezet. Op de website staat ook een virtuele cinema! Post je filmpje op 
de site en het wordt online vertoond. 
Filmlab.be is een initiatief van het Europees Jeugdfilmfestival in samenwer-
king met Lessen in het donker en Jekino. 

het filmlab

https://www.youtube.com/watch?v=3Q8XHqZTkeY&index=3&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY
https://www.youtube.com/watch?v=WU2e0W40U0U&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WU2e0W40U0U&list=PLdKaY1_rO61Y5N9_QTdAn_7NSNYK_sWqY&index=1
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bijlagen kopieerblad bij de opdracht: in vormen denken
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kopieerblad bij de opdracht: gevangen emoties
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