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Lesmap
Met de lesmap bij Earth: een onvergetelijke dag kan je vlot 
aan de slag in de klas. We zoomen in op de productie van 
de film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook 
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt door-
spekt met weetjes, vragen en methodieken. 

De film is toegankelijk voor een brede leeftijdsgroep. In 
deze lesmap zijn uiteen-lopende opdrachten en vragen toe-
gevoegd. als leerkracht selecteer je er zelf uit wat bruikbaar 
lijkt voor de leeftijd van je klasgroep. 

afspeellijst �
Bij Earth: een onvergetelijke dag is een uitgebreide 
afspeellijst beschikbaar op YouTube met beelden van de 
making of, interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt er 
tal van leuke en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking.
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Meer film?

JEF biedt meer dan film! 
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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 Michaël Pas.

synopsis
na Earth nemen de makers je opnieuw mee op een adem-
benemende reis doorheen onze wonderlijke planeet – van 
de hoogste bergtoppen tot de meest afgelegen eilanden 
en exotische oerwouden. dankzij vernieuwende techno-
logie zoals nacht- en onderwatercamera’s, fascinerende 
time-lapses en drones word je meegezogen in de wereld 
van kleurrijke dieren van allerlei slag, met als protagonisten 
onder meer een zebra die wanhopig een rivier probeert 
over te steken, een pinguïn die zijn leven op het spel zet 
om zijn familie te voeden en een bende potvissen die graag 
verticaal snoozen. 

� de trailer kan je hier bekijken.

Technische kaart
documentaire, nederlands gesproken  
groot-Brittannië 2017, 95 minuten 
regie: richard dale, Peter Webber & Lixin fan 
Met de vertelstem van Michaël Pas

filmfiche 2A d

Q

https://www.youtube.com/watch?v=Wzm4ror_q7o&index=1&list=PLdKaY1_rO61aSY3VnigsMoivbj2Un2sHV&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gWetvTqPheY&index=2&list=PLdKaY1_rO61aSY3VnigsMoivbj2Un2sHV


vooraf
BBC Earth Films is een Britse studio die eerder al de documen-
taire Earth maakte in 2007. 

In deze documentaire komen geen mensen in beeld, enkel dieren. 
via een mooie voice over, krijg je te horen welke dieren de revue 
passeren en kom je vanalles te weten over hun levensstijl. In de 
originele engelse versie is de stem van robert redford te horen. 
In de Nederlandstalige versie die jullie te zien krijgen met de klas, 
deed Michaël Pas de voice over. In de introfilm op de afspeellijst 
kan je zien hoe het eraan toeging in de opnamestudio!

De magistrale filmische muziek is van de hand van Alex Heffes. 
daarover meer in Hoofdstuk 3.

Affiche
Wat vinden de leerlingen van de huidige, officiële affiche? Op ons 
Pinterest prikbord vind je nog 4 verschillende affiches met dieren 
die in de film te zien zijn. Die heten: character posters. 

Ontwerp met de klas een nieuwe affiche voor deze film! Afhanke-
lijk van de leeftijd van de leerlingen, kan je de opdracht complexer 
maken. Je vindt heel wat inspiratie op ons Pinterest bord.

 W Laat ze stilstaan bij de traditionele lay-out van filmaffiches. 
Zoek een heleboel affiches bijeen en plaats ze naast elkaar 
zodat de leerlingen de gelijkenissen herkennen.

 W Laat de klas nadenken over hoe ze de film Earth: een 
onvergetelijke dag zouden kunnen omzetten naar een 
affiche. Tonen ze dieren? De aarde van veraf? Een detail 
uit de film? Hou kort een klassikale brainstorm over de 
mogelijkheden.

 W Laat elke leerling materiaal verzamelen om een affiche 
te maken: met potloden, met papier om te verknippen 
waarmee ze dan collages maken, strijkparels, alles kan! 
Het is zeker niet zo dat een film maar één affiche heeft. 
vaak bestaan er alternatieve versies, afhankelijk van het 
land waar de film wordt getoond. Bekijk op ons Pinterest 
bord de bestaande affiches voor La La Land. 
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Het filmen op locatie
Het filmen op locatie bleek niet altijd even eenvoudig te zijn. De 
crew moest soms bittere kou doorstaan, nachtenlang stil zitten in 
hutjes, uren rondzwemmen in een modderpoel met de camera op 
de schouder en extreme omstandigheden doorstaan.

De crew filmde in tientallen verschillende landen op talloze 
verschillende filmtrips. Het duurde drie weken om de grizzlyberen 
die je in de film ziet, op camera vast te leggen. De verborgen 
camera’s waren er al vier maanden geïnstalleerd.

volgens de makers duurde het ongeveer drie tot vier weken per 
diersoort om een bepaald gedrag te filmen.
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Eerste reacties na de film

eerste reacties
vraag de leerlingen naar hun eerste indrukken na het 
bekijken van de film. Die eerste reacties zijn vaak erg 
kostbaar en zetten hen aan het denken. Zo kunnen 
ze zich een mening vormen. 

vuilniszak, reiskoffer of schatkist
Dit is een leuke methodiek om de film snel en in  
de breedte te evalueren. Zorg voor een vuilniszak,  
reiskoffer en schatkist in de klas. die hoeven  
helemaal niet groot of bijzonder te zijn! Geef je  
leerlingen elk drie blaadjes.

 k De vuilniszak: Wat vond je helemaal niet goed aan de 
film? (het onderwerp, een bepaalde scène, het genre, het 
tempo) schrijf dit alles op het eerste briefje. 

 k De reiskoffer: Op het tweede briefje schrijft elke leerling 
iets dat hij/zij heeft bijgeleerd uit de film en wat hij/zij voor 
de rest van zijn leven wil onthouden (een dier dat opvalt, 
het gedrag van een bepaald dier, informatie over  
de aarde…)  

 k De schatkist: Wat vinden je leerlingen het mooiste of 
strafste element van de film, waar zullen ze altijd aan terug-
denken als de film ter sprake komt. (dat kan een bepaalde 
scène zijn, het einde van de film, een dier, een mooi 
beeld…) noteer dit alles op het derde briefje. 
 
 
 

 k Laat hen één voor één naar voren komen om te vertellen 
wat op hun briefjes staat die ze in de vuilniszak, reiskoffer 
of schatkist stoppen. Heb je de drie attributen niet voor-
handen, noteer de termen dan op het bord, en laat je leer-
lingen hun nota op een post-it schrijven en naast het woord 
plakken.

5A d

Q



Inhoud
Earth: een onvergetelijke dag toont ons in één etmaal de habitat 
van verschillende diersoorten op een zo natuurlijk mogelijke 
manier. We zien hoe ze zich verplaatsen, voor hun jongen zorgen, 
hun soort beschermen, een geschikte partner zoeken, een baas 
aanduiden, vechten, roven, eten, overleven en slapen. 

Milieufilm?
Het valt op dat de mens en zijn impact op het milieu nauwelijks ter 
sprake komen in Earth: een onvergetelijke dag. de documentaire 
focust op de natuur, en zoomt in op die ene dag in het leven van 
heel wat dieren. daarop komt een lawine van commentaar uit de 
wereld van de dierenactivisten. 

Alles wordt m.a.w. magisch en zeer cinematografisch naar het 
scherm vertaald. Hierdoor bezorgen de makers ons vaak kippen-
velmomenten. Af en toe hoor je in de film wel dat de mens het 
overleven van fauna en flora zelf in handen heeft, zonder het 
bestraffende vingertje evenwel.

De film spreekt ons ecologisch bewustzijn aan en grijpt de kans 
om te tonen dat we met verwondering naar deze wereld moeten 
blijven kijken. Je verlaat de bioscoop met een warm gevoel in 
het besef dat het belangrijk is dat deze wereld blijft bestaan. 
dit thema kunnen we later nog even in de klas behandelen.

Inspelen op de emoties van de kijkers
Wat is volgens de klas de beste manier om een 
boodschap over te brengen en een impact te 
hebben? Goed nieuws brengen zoals Earth: een 
onvergetelijke dag of slecht nieuws tonen zoals 
bijvoorbeeld al gore dat deed in An Inconvenient 
Truth? (de trailer van deze film vind je op onze 
afspeellijst.) Wat kunnen de voor- en nadelen zijn van 
zowel een negatieve als een positieve benadering? 

de wereld
dieren linken aan de wereld

In Earth: een onvergetelijke dag maken we op één 
dag tijd kennis met een heleboel landen over de hele 
wereld. Welke delen van de wereld hebben we zoal 
bezocht? Haal er de wereldkaart bij en zeg waar de 
dieren uit de documentaire thuishoren. de kinderen 
kunnen ze met magneten, papieren plakband of 
ander materiaal op de kaart aan- 
brengen. Kunnen ze de dieren bij de juiste regio 
plaatsen?

Antwoord

Locaties: Afrika (slangen, leguanen, zebra’s, giraf-
fen), China (reuzenpanda), Noordpoolgebied (nar-
wal), Noord-Amerika (beren), eiland ter hoogte van 
Panama (luiaard), Antarctica (pinguïns), Ecuador 
(vlagstaartkolibri), Europa (dwergmuis), Hongarije 
(eendagsvlieg), Toronto (wasberen).

Tip! dit kan ook uitgroeien tot een les die fauna en 
flora van over de gehele wereld koppelt aan hun 
thuisbasis.  
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de dieren
In Earth: een onvergetelijke dag zien we heel wat dieren die 
elk weer hun eigen gewoontes hebben. elk dier heeft wel een 
bijzonder kenmerk, en probeert op zijn unieke manier in de wereld 
te overleven. Zo zien we de iguana’s die bijna als standbeelden 
liggen te baden in de zon, en die slechts kunnen bewegen 
wanneer ze helemaal zijn opgeladen. Maar we leren ook de potvis 
kennen die verticaal in het water slaapt, en communiceert met zijn 
soortgenoten via een voor ons ondoordringbaar soort geklik. We 
zien roofdieren die een speld kunnen horen vallen en slangen die 
bijna blind zijn, maar wel als geen ander beweging detecteren. 

speciale kenmerken van dieren
Kennen de leerlingen nog dieren met grappige, 
speciale kenmerken? Wist je bijvoorbeeld dat zee- 
otters hand in hand slapen omdat ze anders van 
elkaar wegdrijven? Of dat een octopus drie harten 
heeft? Leerlingen kunnen in boeken of online enkele 
leuke weetjes over dieren opzoeken en er illustraties 
bij maken.

Tip! de Zweedse illustrator Maja säfström verza- 
melde bizarre en fantastische weetjes over dieren, en 
maakte er ontwapenende tekeningen bij. Haar boek 
Wonderbaarlijke feiten over dieren kan je ondermeer 
bij standaard Boekhandel vinden en het kan dienen 
als een leuke inspiratiebron voor jong en oud.

Tip! Ook het boek Springende hyena’s en lachende  
pinguïns van Jesse Goossens vertelt de meest 
merkwaardige, grappige, bizarre, ongelooflijke, vieze 
en vreemde feiten over vijftig uiteenlopende dieren. 
Ook dit boek kan je oa bij standaard Boekhandel 
terugvinden.
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Unieke manieren van communiceren
We zien dat een mannetjespinguïn de schreeuw van 
zijn vrouwtje uit de duizend herkent. Maar ook de 
luiaard wordt wakker wanneer een potentiële partner 
hem roept, soms van erg ver. Potvissen communice-
ren dan weer via een uniek geklik met elkaar. Ook bij 
mensen is dit niet anders – uit onderzoek blijkt dat 
een slapende moeder in staat is om het huilen van 
haar baby te herkennen. vroeger, toen veel mensen 
bij elkaar leefden in kleine, slecht geïsoleerde huizen, 
werd de moeder alleen wakker van haar eigen kind. 
een handige truc van de natuur om ervoor te zorgen 
dat ze niet nodeloos wakker werd bij het gehuil van 
andere kinderen!

 � Beluister het geluid hier nog eens samen met de 
klas. (Speelduur: 0:15 min)

Eén van de codes die mensen onder elkaar gebrui-
ken, is morse. Het is een systeem dat gebruik maakt 
van gelijkaardige klikgeluiden. gebruik het morse-
alfabet om met elkaar in de klas te communiceren. Of 
bedenk jullie eigen systeem om bepaalde dingen aan 
elkaar duidelijk te maken. een andere klas zou niet 
mogen kunnen ontcijferen wat jullie elkaar vertellen. 
 
Tip! gebruik de Morse-translator!
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Een leven van één dag
In Earth: een onvergetelijke dag zien we dat de een- 
dagsvlieg slechts één dag leeft. Ze eet helemaal 
niets gedurende haar korte levens-periode – dit  
kleine beestje heeft zelfs geen mondopening! 
Wanneer de avond valt legt de eendagsvlieg enkele 
eitjes, waarna ze sterft.

 k Ken je nog dieren die slechts één dag leven? Hoe komt het 
dat ze zo snel sterven?

 k Filosofisch gesprek: hoe beleeft zo’n eendagsvlieg de tijd? 
Wordt het beestje volwassen op de middag?

 k Wat zou jij doen als je maar één dag te leven had? Hoe 
ervaar je dan de wereld rondom je?

Filosofie
In de film hoor je enkele interessante filosofische uitspraken 
en zegswijzen. Ze kunnen een mooie inleiding vormen op een 
boeiend en meer intiem gesprek met de klas. 

De scène met de zebra
Tijdens de scène waarbij een moederzebra haar 
jong de rivier over helpt, horen we het afrikaanse 
gezegde: Als je snel wil reizen, ga dan alleen. Als je 
ver wil reizen, ga dan samen. 

 k Wat zou hiervan de betekenis kunnen zijn? Mogelijk 
antwoord: dieren zijn veiliger in groep omdat ze elkaar 
beschermen.

 k Kan je voorbeelden bedenken in jouw dagelijkse leven 
waarop dit gezegde van toepassing kan zijn? 

een beetje magie
er wordt ook gezegd dat wanneer we onze ogen 
openen, we alle magie rondom ons kunnen zien. 
soms kunnen kleine dagdagelijkse dingen die  
evident lijken, een bron van geluk en magie vormen.  
als we die dingen leren zien, voelen we ons over het 
algemeen ook gelukkiger.

 k Begrijp je deze woorden? Wat lijkt wel magie rondom ons?

 k Maak klassikaal een lijst met alle kleine wonderen rondom 
ons die op het eerste gezicht heel normaal lijken, maar die 
eigenlijk erg bijzonder zijn. 
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Muziek
De originele filmmuziek uit Earth: een onvergetelijke dag, werd 
gecomponeerd door de Britse Alex Heffes. Muziek in deze film is 
van het hoogste belang en bepaalt mee de spannende momenten 
in verschillende actiescènes. Doordat veel beeldmateriaal zo 
emotioneel en fragiel is, moet dit ook in de muziek doorklinken. 
Je kan de soundtrack zowel op itunes als spotify aankopen.

De spannende scène uit de film?

Als je je leerlingen vraagt naar de spannendste scène uit de film, 
dan komt de confrontatie tussen de slangen en de pasgeboren 
leguanen beslist aan bod. Het leek bijna op een thriller! Herinner 
je je nog de muziek die toen te horen was? De spanning was 
namelijk niet enkel aanwezig in beeld, maar ook in de klankband. 
die werd zo opgebouwd dat je als kijker op het puntje van je stoel 
gaat zitten.

Kan je nog andere scènes opsommen waarbij de muziek zeer 
bepalend was voor de sfeer van het fragment? 

Bv. De beer die zijn pels schuurt tegen een boom (de muziek 
versterkt de humor van de gebeurtenis), of de scène met de 
vechtende giraffen (heroïsche muziek, net als in een western).

dieren op camera vastleggen
Om de dieren zo gedetailleerd tot bij ons in de huiskamer en bio- 
scoop te kunnen brengen, waren heel wat verschillende camera’s 
en geavanceerde filmtechnieken nodig. En niet te vergeten – een 
gemotiveerde, gespecialiseerde crew die soms urenlang in de 
modder of droge hitte op een teken van leven moest wachten! 
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er werd onder meer gebruik gemaakt van camera’s die soms 
jarenlang op één plaats konden blijven staan, zodat de dieren 
eraan konden wennen. daarnaast gingen helikopters de lucht in 
om prachtige beelden van bovenaf te kunnen filmen. Aan deze 
helikopters werden speciale camera’s bevestigd om de schokken 
van de bewegende helikopters te corrigeren, zodat je daar bij het 
bekijken van de film niets van merkt. Alles lijkt even vloeiend te 
gaan. Om beelden vanuit de lucht te maken gebruikte de camera- 
ploeg drones, waardoor de cameraploeg in staat was om nog 
dichter bij de dieren te komen.

Maar er werd ook nog steeds veel met de hand gefilmd. 
Hiervoor gebruikten de cameramannen en -vrouwen stabiele 
camera’s die ook hun bewegingen en schokken opvingen. daarin 
zit heel vernuftige technologie die ervoor zorgt dat elk beeld even 
zacht voorbijglijdt zonder dat we het gevoel hebben dat ze door 
een menselijke hand zijn opgenomen. Zoiets noemen we een 
steadycam. 

Wandelen en filmen tegelijk
Probeer eens te filmen als je door een bos of een 
park loopt. film vooral de lucht. gebruik Open 
Camera om je beelden te stabiliseren en ontdek het 
betoverende effect!

Dieren filmen
geef de leerlingen de opdracht om een bijzonder 
filmpje van één minuut te maken van een huisdier of 
een dier uit de tuin. Ze kunnen iets in beeld brengen 
dat dit dier kenmerkt of speciaal maakt. Ze nemen 
dan bijvoorbeeld verschillende shots van hun dier en 
die plakken ze aan elkaar in een programma naar 
keuze. 

Vervolgens schrijven ze een voice-over (zie verder 
in deze lesmap) voor dit filmpje. Ze kunnen zelf hun 
stem opnemen en dit op het filmpje zetten. Gebruik 
iMovie, videoshow app of Windows Movie Maker 
om geluid op het filmpje te monteren of om de 
verschillende shots na elkaar te plaatsen. en nu nog 
proberen spanning op te bouwen! 

 � Bekijk hier een leuke compilatie – wedden dat de 
kinderen dubbel liggen van het lachen? (Speelduur: 
10:15min)

Earth: een onvergetelijke dag maakt ook vaak gebruik van macro-
fotografie. Dit is het filmen of fotograferen van op zeer korte 
afstand. Het doel is om mensen, dieren, dingen of planten zo 
groot mogelijk af te beelden. Zie afbeelding hieronder.

Wat is het verschil met een close-up? antwoord: bij macrofoto-
grafie is het gefilmde voorwerp groter dan het voorwerp op zich.
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filmen in het donker
Het lijkt misschien niet zo, maar filmen in het donker is helemaal 
niet evident. In vroegere natuurdocumentaires zien we vaak 
dat de cameraploeg filmde met artificieel licht. Het duurde vaak 
dagen, soms weken alvorens de dieren gewoon waren aan dit 
licht en het niet langer storend vonden. 

na verloop van tijd werden meer en meer infraroodcamera’s 
gebruikt, waarmee je niet langer kleur kon vastleggen maar wel 
ongemerkt een camera kon plaatsen in het donker zonder het dier 
te storen in zijn natuurlijke habitat. Maar je kan dat soort camera’s 
niet altijd gebruiken. Later in de tijd volgden warmtegevoelige 
camera’s, waardoor zeer specifieke beelden werden vastgelegd. 

slow motion
veel beelden werden slow motion opgenomen, zodat we de 
dieren in alle detail en van heel dichtbij kunnen zien. In Slow 
motion vertraagt het beeld. 

een sprong vastleggen
Probeer eens een sprong te verfilmen zodat hij er 
spectaculair uitziet. experimenteer met standpunten 
en vertraging. Laat de leerlingen ook gebruik maken 
van verschillende shots om hun scène op te bouwen. 
Kies per shot voor een ander standpunt. Op je smart-
phone heb je bij de opnamefuncties tegenwoordig 
ook al de mogelijkheid om in Slow Motion te filmen!
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neem zeker een kijkje op het prikbord van Earth: een 
onvergetelijke dag. Je vindt er tal knutseltips, veel mooie 
filmbeelden, mooie dierenprenten en weetjes, tips om zelf 
een statief te maken, visuele tips om zelf een filmaffiche te 
ontwerpen...

 W http://filmmusicreporter.com/2017/07/06/
earth-one-amazing-day-soundtrack-details/

 W http://geluidshuis.be/

 W https://professionals.jeugdfilm.be/film/
earth-een-onvergetelijke-dag

 W https://www.praguereporter.com/home/2017/10/27/movie-
review-one-amazing-day-brings-planet-earth-to-the-big-
screen

 W https://nl.wikipedia.org/wiki/voice-over

 W https://nl.wikipedia.org/wiki/Infraroodcamera

 W https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/
ontspannende-lectuur/9789460581939/maja-safstrom/
wonderbaarlijke-feiten-over-dieren

 W https://nl.wikipedia.org/wiki/Earth_(film)

 W http://www.filmfestival.be/nl/archief/festival-edities/
earth-een-onvergetelijke-dag/17-1702

 W http://www.shoot.be/art/150647/macro-of-close-up-/

Pinterest Bibliografie
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en vOeTen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. Meer info

focus franse film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen frans. Meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. Meer info
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De FilmClub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 als begeleider van de filmclub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en  
kritische manier met de hele klas. Op jouw school of in het  
naburige cultuurcentrum. Meer info

Masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. Meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge  
samenspraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan  
de specifieke noden en wensen van de deelnemers. Meer info

Installaties 
experimenteer in een audiovisuele speeltuin. de installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk 
onze installaties hier. 
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een 
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een  
ongewone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor 
meer informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps. 
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. Meer info

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in antwerpen of Brugge. Meer info
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