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Lesmap

Met de lesmap bij Gruwelijke rijmen 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 doorspekt met weetjes, vragen 
en methodieken.

Afspeellijst

Bij Gruwelijke rijmen is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op YouTube, met 
beelden van de making of, interview- en filmfragmenten. Deze fragmenten vormen de 
basis voor de filmbespreking.

Doelgroep: 2de graad LO

Gruwelijke rijmen

         Pinterest

Bekijk zeker ook het prikbord op Pinterest met allerlei leuke, visuele en interessante 
elementen die je kan koppelen aan de filmbespreking.

https://www.pinterest.com/lessenihdonker/gruwelijke-rijmen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4
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Synopsis

Onder het alziend oog van de boze wolf lopen sprookjesfiguren elkaar voortdurend 
voor de voeten. Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen, de zeven 
dwergen blijken een gokverslaving te hebben, Big runt een spaarvarkentjesbank 
en Jacob is verliefd op zijn buurmeisje Assepoester, maar zij heeft dan weer een 
oogje op de knappe prins. In deze compilatie, gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Roald Dahl, zijn verschillende sprookjes en hun personages op een ingenieuze 
manier met elkaar verweven in een scenario vol ondeugende twists en verrassende 
ontknopingen. De toon is afwisselend hilarisch, onheilspellend en spannend. De 
wolf, te horen als vertelstem, heeft alle kennis in pacht en heeft overal een antwoord 
op.

Technische kaart

Gruwelijke Rijmen
2016, 60 minuten
UK
Nederlands gesproken

Scenario en regie:                 Jakob Schuh en Jan Lachauer

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Roald Dahl.

Productiehuis:                       Magic Light Pictures
Distributie Vlaanderen:        JEF

Introfilm

Bekijk deze introductie op de film voor je naar de film gaat!

Deze intro werd gemaakt in samenwerking met de regisseur. Dit filmpje wordt ook 
vertoond bij de schoolvoorstelling in de bioscoop of het CC waar je heen gaat met de 
klas. 

Uit de pers

“Gruwelijke rijmen weeft de prachtige verhalen van meesterverteller Roald Dahl 
vakkundig aaneen terwijl de film ook trouw blijft aan Dahls wonderlijke verbeelding.” 
(Tiff film talks)

“De ideale manier om het kind in ons te weer te vinden.” (Film Frame)

“De animatie is uitstekend uitgewerkt en de karakters zijn warm en grappig.” 
(The Brick Castle)

“Gruwelijke rijmen was mijn eerste kennismaking met het genie van Roald Dahl, een 
auteur die geloofde dat humor de sleutel is bij het schrijven van kinderboeken.” 
(The Guardian)

Filmfiche

https://www.youtube.com/user/lesseninhetdonker/videos
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Wie maakte de film?

Om de 100ste verjaardag van de geliefde auteur Roals Dahl te vieren, besloten 
regisseurs Jacob Schuh en Jan Lachauer de handen in elkaar te slaan en van het in 
1982 door Roald Dahl  geschreven kinderboek Gruwelijke rijmen een animatiefilm te 
maken.

Jakob Schuh werd in 1976 geboren in München. Hij 
studeerde regie en animatie aan de Filmakademie Baden-
Württemberg Na zijn studies begon hij als lesgever op 
deze academie. 
Hij is medeoprichter van het Duitse animatiehuis Studio 
Soi en heeft ondertussen al heel wat animatiefilms op zijn 
palmares staan. 

Jakob Schuh werd vooral bekend door de regie van de animatiefilm 
The Gruffalo in 2009. Hij regisseerde deze film samen met Max 
Lang. Ze haalden heel wat awards met deze prachtige prent.

Ook Jan Lachauer werd geboren in München en studeerde 
aan dezelfde Filmakademie Baden-Württemberg. 
Bovendien volgde hij ook nog een opleiding aan de 
Gobelins l’École de l’image in Parijs.

Tijdens zijn studies regisseerde en animeerde hij samen 
met Max Lang de kortfilm Sápmi (2008).

Deze samenwerking verliep zo goed dat ze enkele jaren later 
met een tweede animatiefilm naar buiten kwamen. Stap maar 
op mijn bezemsteel (2012) is een animatiefilm gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Julie Donaldson. Met deze film 
sleepten ze verschillende nominaties en awards in de wacht.

Wie schreef het verhaal?

Jakob Schuh en Jan Lachauer baseerde zich bij het schrijven van het script voor 
Gruwelijke Rijmen op het gelijknamige boek van Roald Dahl. 

“Toen ik het boek Gruwelijke rijmen voor het eerst las was ik 
dolgelukkig. De ‘rijmen’ waren gewoon zo fijn om te lezen.” 

Regisseur Jakob Schuh

“Zijn speelse, karakteristieke manier van schrijven geeft een 
unieke twist aan deze sprookjes.”  

Regisseur Jan Lachauer

Het boek vertalen naar een samenhangend script voor een 
animatiefilm was niet altijd even gemakkelijk volgens de 
regisseurs. Sommige personages werden duidelijk beschreven in 
het boek, anderen helemaal niet. Roodkapje bijvoorbeeld. Wat is 
haar verhaal eigenlijk? Je komt het in dit fragment te weten.

H1 - Achtergrondinfo

https://vimeo.com/14745337
https://www.youtube.com/watch?v=XlMJTwPk54g&index=2&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4
https://www.youtube.com/watch?v=cVkj4McR1Fo&index=1&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4
https://youtu.be/_PzCdD-zZno
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Roald Dahl werd in 1916 geboren in Llandaff als kind van Noorse ouders. Hij werd 
vernoemd naar de poolreiziger Roald Amundsen, een nationale held in Noorwegen. 
Thuis sprak hij Noors.
Na zijn studies trad hij in dienst van de Shell Petroleum Company. Toen de Tweede 
Wereldoorlog begon, meldde hij zich aan bij de luchtmacht van het leger, de RAF. 
Door een zwaar hoofdletsel dat hij tijdens zijn dienst opliep, werd hij afgekeurd en 
overgeplaatst naar Washington. Daar begon hij aan zijn schrijversloopbaan. 

“Als je goede gedachten hebt, schijnen ze als zonnestralen uit 
je gezicht en zie je er altijd fantastisch uit.” 

Quote van Roald Dahl

Zijn eerste verhalen werden in de Saturday Evening Post gepubliceerd. Hij schreef 
voor zowel kinderen als volwassenen. Zijn schrijfstijl is bijzonder: de verhalen voor 
volwassenen zijn vaak bizar en die voor kinderen grappig, vreemd, onvoorspelbaar, 
griezelig en af en toe een beetje sadistisch. Zijn verhalen voor volwassenen zijn over 
het algemeen kort en vertonen vaak een verrassende wending aan het eind. De 
boeken Boy en Solo zijn autobiografisch.
Roald Dahl overleed in 1990 aan leukemie. Hij ligt begraven vlak bij Londen, waar hij 
lang gewoond en gewerkt heeft.

   

Wist je dat…

…het boek Gruwelijke rijmen oorspronkelijk uit zes verschillende versjes bestaat? Vijf 
daarvan werden samengevoegd en verwerkt in deze animatiefilm. Enkel het verhaal 
van Goudlokje ontbreekt in deze prent.

… de film half in Duitsland en half in Zuid-Afrika gemaakt werd? Omdat het animeren 
technisch veel moeilijker bleek dan verwacht, contacteerde de Duitse studio Magic 
Light Pictures de Zuid-Afrikaanse studio Triggerfish Animation om hen bij te staan in 
het animatieproces.

… het boek Gruwelijke rijmen enkele jaren geleden uit de rekken van een supermarkt 
moest worden gehaald, omdat men klachten had gekregen over onacceptabel 
woordgebruik? Ongehoord voor een kinderboek, zo luidde de klacht!

… je op de originele cover van het boek niet alleen de wolf en de twee kinderen ziet, 
maar ook nog andere leuke details? Als je goed kijkt, zie je dat de wolf niet zomaar 

een boek voorleest, maar het boek Gruwelijke rijmen vast heeft. 
En in de kaders aan de muur zie je tekeningen van alle verhalen 
die in het boek voorkomen. 

https://youtu.be/ThgTuNtfMEI
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De drie biggetjes blijken echte ondernemers te zijn. Het 
biggetje met een huisje van steen runt een eigen bank 
die volgestouwd is met spaarvarkentjes. Hij financiert 
daarmee met veel plezier de bouwplannen van de 
andere twee biggetjes. Maar voordat de grote werken 
van start kunnen gaan, worden de twee bouwende 
biggetjes opgegeten. Het derde biggetje wacht hetzelfde 
lot. Tenzij Roodkapje hem wil helpen natuurlijk. Maar zal 
ze dat nog wel doen nu ze weet dat het biggetje al haar 
spaarcenten opgebruikt heeft? 

Assepoester is, net zoals haar zussen, dolverliefd op de 
prins. Wanneer ze tijdens de magische nacht haar muiltje 
verliest, verwisselt één van de lelijke stiefzusters van 
Assepoester haar eigen muiltje met dat van Assepoester. 
Als de prins ontdekt dat het muiltje past aan de voet van 
de zuster, weigert hij met haar te trouwen en in plaats 
daarvan hakt hij haar hoofd af met zijn zwaard. Ook het 
hoofd van de tweede lelijke stiefzuster gaat eraf. En de 
prins is misschien wel van plan hetzelfde te doen met 
het hoofd van Assepoester...

Jacob, tot over zijn oren verliefd op zijn buurmeisje 
Assepoester, krijgt een magische boon waar een 
reusachtige bonenstaak uit groeit. Maar omdat Jacob 
zich nooit wast en ongelooflijk stinkt, ruikt de reus in de 
bonenstaak hem al van ver aankomen. Jacob besluit 
om zichzelf eens goed te wassen om daarna het goud 
te kunnen plukken en een rijk man te worden. Dat hij 
daarmee een winkel met confituur opent, dat had echt 
niemand kunnen voorspellen. Maar wint hij daarmee 
uiteindelijk ook Assepoesters hart?

Wie zijn de hoofdpersonages?

Dit is Roodkapje zoals je ze nog nooit eerder zag. 
Deze stoere, moordende griet die wolven en varkens 
doodschiet en van hun vel jassen en tassen maakt, 
deinst nergens voor terug. In het begin verloopt alles 
zoals het traditionele sprookje voorschrijft. Wanneer 
Roodkapje bij grootmoeder arriveert, volgt de bekende 
dialoog tussen Roodkapje en de wolf. Maar die eindigt 
dit keer met “Oma, wat heb je een mooie bontjas aan”. 
Deze zin zal vanaf nu de geschiedenis in gaan.
 

Ook het begin van Roald Dahls versie van Sneeuwwitje 
en de Zeven Dwergen is hetzelfde als in het oude 
bekende sprookje. Nadat de jager een hart bij de 
dierenwinkel heeft gekocht en de koningin het heeft 
opgegeten, neemt de gevluchte Sneeuwwitje een baan 
als werkster bij zeven dwergen. De dwergen zijn gokkers 
op de paardenrenbaan, maar wedden net iets te vaak 
op het verkeerde paard. Sneeuwwitje krijgt een idee; 
ze steelt de toverspiegel van haar stiefmoeder en die 
voorspelt voortaan welk paard zal winnen. Zo worden 
Sneeuwwitje en de dwergen stinkend rijk. 

Moraal van het verhaal: 
“gokken is niet verkeerd,

als je maar gokt op de juiste peerd”.

De wolf lijkt wel rechtstreeks uit een film uit de jaren 50 
te komen. Gekleed in een lange jas toont hij zich een 
meester in het vertellen van verhalen. Hij heeft de kracht 
om je aandacht de hele film vast te houden. Soms lijkt hij 
kil en hard, soms net breekbaar en medelevend. Maar 
wie is hij nu eigenlijk? En is hij werkelijk zo slecht als alle 
sprookjes hem beschrijven?

H2 - Inhoudelijk



6

x Y

p

Sprookjes

Sprookjes zijn saai en alleen maar bedoeld voor kleine kinderen… Dat dacht je maar! 
De sprookjesgedichten van Roald Dahl zijn net even anders dan je gewoon bent.

Breng enkele sprookjesboeken mee naar de klas en hou met de 
leerlingen een gesprek over sprookjes. 

Vragen voor de leerlingen:
 U Wie kent er een sprookje? Schrijf enkele titels op het bord.
 U Zijn er ook kinderen die sprookjes kennen uit andere culturen?
 U Wie heeft er zin om zijn/haar lievelingssprookje te vertellen?
 U Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van sprookjes?

Sprookjes worden vaak herschreven. Sommige staan dicht bij het origineel, maar 
sommige wijken daar erg van af. Ook de illustraties in verschillende boeken die 
hetzelfde sprookje vertellen kunnen heel wat van elkaar verschillen. 

Kijk tijdens een bibliotheekbezoek met de klas maar eens rond 
en stel vast hoeveel verschillende uitgaven er uiteindelijk van een 
bepaald sprookje blijken te bestaan. 

De OORSPRONG VAN SPROOKJeS
Het woord ‘sprookje’ is afgeleid van het middeleeuwse woord ‘sproke, wat verhaal of 
vertelling betekent. Sprookjes bestaan al honderden jaren, de mensen vertelden ze 
aan elkaar door. Juist omdat ze van oudsher mondeling overgeleverd werden, kunnen 
we niet met zekerheid zeggen waar sprookjes exact vandaan komen. We weten wel 
dat de oorspronkelijke sprookjes vaak veel minder kindvriendelijk waren dan de 
versies die we nu kennen. Dood, marteling en gruweldaden kwamen er veelvuldig in 
voor. Vroeger waren de sprookjes dan ook meer bedoeld als waarschuwingsverhalen 
die kinderen bang moesten maken voor wolven en andere gevaarlijke dingen. In 
sprookjes zit ook altijd een diepere moraal of levensles.

Neem nu bijvoorbeeld het sprookje van Roodkapje. Dit sprookje heeft al een lange 
weg afgelegd. Onderzoek toonde aan dat Roodkapje waarschijnlijk voortkomt uit 
het verhaal ‘De wolf en de kinderen’ dat in de eerste eeuw na Christus opdook in 
het Midden-Oosten en zich van daaruit verder verspreidde. Omdat de overlevering 
grotendeels mondeling verliep, ontstonden er verschillende versies van het verhaal. 
De Chinese Roodkapje werd bijvoorbeeld door een tijger opgegeten en in Iran was 
het meisje een jongen. Ook in Europa veranderde het verhaal in de loop van de tijd. 
Zo was Roodkapje in de eerste versies een rondborstige maagd en werd ze in de 
latere verhalen juist geportretteerd als een kleuter. De eerste versies kenden ook 
steeds een slechte afloop. In 1812 werd de bekendste versie van Roodkapje uiteindelijk 
opgetekend door de gebroeders Grimm. Deze versie was een stuk minder wreed dan 
haar voorgangers en had plots wel een happy end.

Opdracht

Opdracht
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Vraag of iemand het verhaal van Roodkapje zoals we haar kennen 
van de gebroeders Grimm nog even wil vertellen en vergelijk dan 
deze versie met het verhaal uit de film. Ook hier zal je merken dat 
Roodkapje een transformatie heeft ondergaan ten opzichte van de 
versie van de gebroeders Grimm.

Vragen voor de leerlingen:
 U Welke gelijkenissen kan je vinden tussen de originele versie van Roodkapje en 

Roodkapje uit de film? Denk hierbij aan haar gedrag, kledij, de verhaallijn, enz.
 U Welke verschillen kan je vinden?

Rijmen en rappen

In het boek van Roald Dahl staan de verhalen helemaal op rijm. Ook in de film wordt 
deze stijl zoveel mogelijk aangehouden en staan er heel wat dialogen op rijm. 

Het leuke is dat dergelijke rijmregels er als het ware om vragen om er muzikaal en 
ritmisch mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door een verhaal uit Gruwelijke rijmen 
al rappend voor te dragen. Of je kan zelf iets schrijven en dat daarna rappen voor de 
hele klas.
 

Verdeel de klas in kleine groepjes. Rappen moet je goed oefenen; 
een goed gevoel voor ritme helpt je al ver vooruit. Ga op zoek naar 
het boek Gruwelijke rijmen en zoek een stukje tekst dat je leuk 
vindt. Als je iets wil rappen, dan moet de tekst vloeiend klinken en 
mag je nergens haperen. Misschien moet je daarom de teksten hier 

en daar wat aanpassen of inkorten. Gebruik een bestaande beat of maak zelf een 
beat met je stem of met behulp van instrumenten of ander materiaal. Neem jullie rap 
op met een tablet of smartphone en laat de filmpjes nadien aan elkaar zien en horen.

Hier vind je fijne beats om op te rappen.

Filosoferen met Roodkapje

Sprookjes zijn een ideaal vertrekpunt om te filosoferen. In sprookjes staan goed en 
kwaad lijnrecht tegenover elkaar, zijn prinsen en prinsessen gruwelijk mooi en door 
en door goed. Heksen en trollen daarentegen zijn gruwelijk lelijk en door en door 
slecht. Maar wat is goed, en wat is slecht? Roald Dahl zet de wereld op zijn kop door 
de rollen om te keren en Roodkapje bijvoorbeeld een revolver uit haar slipje te laten 
trekken en de wolf zijn vel af te stropen. Of de prins koelbloedig de hoofden van de 
stiefzusters van Assepoes te laten afhakken. 

Vragen om te filosoferen met de leerlingen:
 U Bestaat er zoiets als goede en slechte mensen?
 U Bestonden goed en kwaad al voordat er mensen waren of hebben wij ze 

uitgevonden?
 U Moet je anderen altijd helpen?
 U Wat is er belangrijker: eerlijkheid of niemand kwetsen?
 U Waarom is fantasie niet echt?
 U Hoe leer je wat het verschil is tussen mooi en lelijk?
 U Brengt schoonheid geluk?
 U Als je per ongeluk iets verkeerd doet, ben je dan schuldig?
 U Zou het leuk zijn om een prins of prinses te zijn?
 U Als dieren geluid maken, hebben zij dan ook een taal? (denk aan de wolven uit 

de film)

Op deze pagina kan je acht stellingen vinden om te filosoferen over 
sprookjes. Lees de stelling voor en laat de leerlingen beslissen of 
dit kaartje ‘goed’ of ‘fout’ is.

Opdracht

Opdracht

Opdracht

https://www.filosofiejuf.nl/blog/filosoferen_met_sprookjes/
https://www.youtube.com/watch?v=eEF4SxzCdVg&index=3&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4
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Animatiefilm

Gruwelijk rijmen is een animatiefilm. Animatie creëert een illusie van beweging 
door verschillende stilstaande beelden na elkaar af te spelen. Dat wil zeggen dat 
de beelden één voor één worden opgenomen. Om een volledig vloeiende beweging 
te maken zijn 24 frames per seconde nodig. Deze beelden kunnen op verschillende 
manieren gemaakt worden. We sommen er hier enkele op:

Getekende animatie

Deze animatievorm bestaat uit enorm veel tekeningen die vaak één voor één op een 
lichtbak getekend zijn. De tekeningen worden later met behulp van een camera op 
film gezet. De meest bekende tekenfilmstudio is wellicht die van  Walt Disney, met 
films als Bambi en Sneeuwwitje. 

Klei-animatie of claymation

Bij deze techniek wordt een speciale zacht blijvende klei of plasticine gebruikt. Meestal 
bouwt men de figuren rondom een skelet van draadjes. Je vervormt en verplaatst de 
figuren een beetje met hand tijdens het filmen. Ook dit gebeurt weer stap voor stap, 
beeld voor beeld. Een voorbeeld hiervan is Shaun het schaap van de bekende studio 
Aardman Animation.  

Stopmotion

Bij deze vorm van animatie worden ruimtelijke objecten beeld voor beeld verschoven 
voor een camera. Wanneer men deze beelden snel achter elkaar afspeelt ontstaat de 
illusie van beweging. Zo kan men elk voorwerp uit zichzelf laten bewegen.

3D-computeranimatie

Dit is tegenwoordig wellicht de meest bekende vorm van animatie. Die krijgt ook wel 
de naam Computer-Generated Imagery (CGI) of digitale animatie. Bij 3D-animatie 
plaatst men alles op de computer: de figuren, het decor en de belichting. Het kost erg 
veel tijd om een 3D-film te maken. Veel processen vereisen een specifieke handeling 
van de animators. Zo moet elk beeld handmatig op de goede plaats worden gezet. Ook 
voor de computer is er veel werk. Door de vele details, zoals gezichtsuitdrukkingen, 
texturen, licht, schaduw enzovoorts, is er veel rekentijd nodig. Het grote voordeel van 
computeranimatie is dat je over veel meer mogelijkheden beschikt dan met de hand. 
Je realiseert effecten die je met de hand nooit kan bereiken. Deze effecten zorgen 
ervoor dat een 3D-film er enorm realistisch uit kan zien. Gruwelijke rijmen is een 
voorbeeld van een computergeanimeerde film.

Van tekening naar bewegend beeld

Om een animatiefilm te maken moet je heel veel stappen doorlopen. Traditioneel 
begint men met het uitwerken van een storyboard. Dit is een kort script bestaande uit 
afbeeldingen en woorden, een soort enorm stripverhaal dus.

Uiteraard zullen er ook personages, achtergronden en andere voorwerpen in de film 
te zien zijn. Voordat het hele animatieproces kan beginnen, zoekt men uit hoe alles 
eruit zal zien. 

H3 - Filmtechnisch

https://www.youtube.com/watch?v=2-3IqtgnjcA&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4&index=5
https://youtu.be/xc7lIVy_H4U
https://www.youtube.com/watch?v=gSh1eLrxiqs&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=uEPMuo0vP2g&index=4&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4
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Bij Gruwelijke rijmen baseerden de 
makers zich bij het ontwerpproces 
zeer sterk op het werk van illustrator 
Quentin Blake. Zijn tekeningen werden 
steeds als uitgangspunt gebruikt. 

Na het schetsen maakt men een 3D-versie 
van iedere figuur. Hierbij krijgt de schets 
letterlijk en figuurlijk meer volume. De 
figuur moet volledig ontwikkeld worden 
zodat je ze van alle kanten kan bekijken. 
En ook over de details dient men na 
te denken. Niet alleen de kleur en de 
structuur van de kledij zijn belangrijk, 
maar zelfs over de knoopjes van een jas 
wordt grondig nagedacht.

En daar blijft het niet bij. De animatoren 
moeten nog veel meer beslissen. 
Bijvoorbeeld de kleur van de huizen, wat 
voor motief er zal gebruikt worden bij een 
voorwerp, enz.

https://youtu.be/KMg19Es-HaY
https://youtu.be/CbbqoIW5gtE
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Wat is dat geluid?

Naast de techniek om personages te creëren en te doen bewegen heb je natuurlijk 
ook nog geluid nodig. Op de geluidsband van een animatiefilm worden stemmen, 
muziek en geluidseffecten gemengd.

STemmeN
Stemacteurs brengen de personages tot leven. Zij proberen de juiste emotie in hun 
stem te leggen om het karakter van het personage zo goed mogelijk weer te geven. 
Dit is niet eenvoudig en vaak moeten de acteurs een zin enkele keren opnieuw 
zeggen voordat het goed zit. Een extra moeilijkheid is de timing. De stemacteur mag 
enkel praten wanneer het personage spreekt, dus wanneer diens mond beweegt. Op 
tijd starten en stoppen is hier vanzelfsprekend heel belangrijk.

Als het personage in de film een meisje is, dan wil dat nog niet zeggen dat de acteur 
die de stem inspreekt ook een meisje is. Soms past een stem van een jongen beter 
bij het personage. Of omgekeerd natuurlijk. In Gruwelijke rijmen werd de stem 
van Roodkapje ingesproken door een vrouw, maar één van de stiefzussen van 
Assepoester werd ingesproken door een man. 

Daarnaast gebeurt het dat meerdere 
stemmetjes door dezelfde persoon 
ingesproken worden. De stem van 
de goede fee en die van de wolf zijn 
bijvoorbeeld van één en dezelfde 
persoon.

Maak in kleine groepjes zelf een animatiefilmpje. Gebruik je eigen 
fantasie, een tablet of een smartphone en download de gratis app,  
Stop Motion Studio. Voor meer uitleg; surf naar http://filmlab.be/ en 
klik op de tutorial ‘stop motion’. 
Bekijk en bespreek nadien samen de filmpjes. 

Vragen voor de leerlingen
 U Hoe was het om zelf personages en een verhaal te bedenken?
 U Hoe was het om dit filmpje te maken?
 U Welke moeilijkheden heb je bij het filmen ondervonden? Hoe heb je die opgelost?
 U Wat vind je van de andere filmpjes?

Opdracht

http://filmlab.be/
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GeLUIDSeFFecTeN
Bij de klankband van een animatiefilm start je van nul. Er is helemaal geen geluid. 
Alles wat je hoort heeft iemand dus opgenomen in de studio. Van de muziek tot de 
voetstappen en de stemmen.

In dit filmpje kan je zien hoe dat in zijn werk gaat.

een beeld zegt meer dan duizend woorden

De kracht van cinema bestaat erin de kijker veel informatie te geven via beelden 
en geluiden. Soms heb je dus helemaal geen stemmen nodig die je vertellen wat er 
allemaal gebeurt. 

Neem als voorbeeld het begin van de film, bekijk daar dit fragment 
over de wolven en Roodkapje. Geef de leerlingen de opdracht om 
goed naar de gezichten en de houding van de wolven te kijken.

Vragen voor de leerlingen
 U Zag je de blik van de twee kleine wolven toen ze Roodkapje in het oog kregen?
 U Hoe keken de wolfjes? Kan je dit nadoen?
 U Hoe reageerde de grote wolf? Wat wilde hij zeggen?
 U Probeer zelf iets duidelijk te maken zonder te praten. Kunnen de andere leerlingen 

het raden?

Geef de opdracht aan de leerlingen om bij een zelfgekozen 
stukje uit een animatiefilm het geluid over te nemen. Speel het 
fragment zonder geluid af in de klas en laat de leerlingen, net 
als de stemacteurs in onderstaand fragment, de stemmen van 
de personages inspreken. Let op de zichtbare emotie(s) van je 
personage.

Vragen voor de leerlingen
 U Hoe ervaar je dit? 
 U Is het gemakkelijk om de stem van een personage over te nemen? Leg uit.

mUzIeK
Muziek bepaalt een groot deel van de sfeer van een film. Ook met muziek kan je 
dingen vertellen en stukken uit de film met elkaar verbinden. Neem bijvoorbeeld Jacob 
en Assepoester. Speciaal voor hen werd er een melodie voor piano geschreven. Die 
hoor je telkens je ze in beeld ziet. 

Voor meer verduidelijking kijk je maar eens naar dit fragment.

Laat de leerlingen een instrument kiezen en voor zichzelf een 
persoonlijke melodie verzinnen. Ze stellen zichzelf voor aan de rest 
van de klas door hun melodie te spelen. Waarom kozen ze voor 
dit instrument? Wat vertelt dit instrument over hen? En wat kan 
je concluderen over de melodie? Waarom speelden ze iets snel, 
traag, luid, stil…?

Opdracht

Opdracht

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ipW9_I7y28o
https://www.youtube.com/watch?v=-pPvlT2hXNM&list=PLdKaY1_rO61bi_7pal7mkAL82r_E4NQi4&index=6
https://youtu.be/G8WVvT7hsi4
https://youtu.be/QQRmH3TOQEc
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Neem dan een kijkje op het Pinterestbord dat we bij deze film maakten. Je vindt 
er de filmpjes waar we in deze lesmap naar verwezen terug, maar ook knutseltips, 
bloopers, spelletjes en ander materiaal om in je klas met deze film aan de slag te 
gaan.

 U http://filmlab.be/

 U http://www.imdb.com/

 U http://www.wikipedia.org/

 U Beeldmateriaal ©Magic Light Pictures Limited 2016

Nog meer 
inspiratie nodig?
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