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Hunt for the Wilderpeople
Doelgroep
1e graad secundair onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je
als leerkracht uit om film breed in je lessenpakket te
integreren. We reiken je tools aan om je leerlingen de film
op een actieve, creatieve en kritische manier te laten
beleven. Naast deze lesmap hebben we nog meer in huis.
Je vindt het overzicht achteraan in deze lesmap.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de film,
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt
met weetjes, vragen en methodieken.

Afspeellijst �
Bij Hunt for the Wilderpeople 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.
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Meer film?

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.

JEF biedt meer dan film!
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Filmfiche
Synopsis
Ricky Baker deugt voor geen meter. Vanwege zijn
opstandig gedrag wordt hij van het ene pleeggezin naar
het andere gestuurd. Nu krijgt hij zijn laatste kans: bij Bella
en Hec op de boerderij, ver weg van de stad. Langzaam
ontdooit Ricky. Maar wanneer Bella onverwacht sterft, komt
hij weer alleen te staan. Zonder enige woudloperservaring
vlucht hij het bos in. Hec is de eerste die de achtervolging
inzet, maar al gauw krijgen ze een hele meute op de hielen
in een wilde, hilarische klopjacht.

Technische kaart
Hunt for the Wilderpeople
NZ, 2016, 101 minuten, Nederlands ondertiteld
Gebaseerd op het boek: Wild Pork and Watercress, door Barry
Crump
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“Regisseur Waititi filmt met een snel tempo en creëert een
opgewekte, lichte komedie die iets weg heeft van een Wes
Anderson film, maar toch organisch zijn eigen stijl volgt.”
– New York Times
“Oom Hectors en Ricky’s reis is hilarisch. De relatie tussen
de twee personages is de hartverwarmende ziel van de
film.” – The Independent

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 Anke Brouwers.

Scenario		
Taika Waititi
Productie		
Matt Noonan, Cartew Neal,
			
Leanne Saunders, Taika Waititi
Muziek 		
Lukasz Pawel Buda, Samuel Scott,
			Conrad Wedde
Montage		
Luke Haigh, Tom Eagles, Yana Gorskaya
Camera		
Lachlan Milne
Cast			
Julian Dennison, Sam Neill, Rima Te Wiata

In de pers
“Hunt for the Wilderpeople is heerlijk maf.”
– defilmrecensent.nl
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Filmproductie
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De regisseur

Happy sad cinema

Taika Waititi (°1975, Nieuw Zeeland) is de scenarioschrijver en
regisseur van Hunt for the Wilderpeople. Zijn carrière startte als
acteur en komiek in zijn geboorteland Nieuw-Zeeland. Begin 2000
begon hij met komische kortfilms die erg in de smaak vielen bij
het publiek. Welke films hij maakte zie je hier op IMDB.

Volgens Waititi hebben we net het meeste nood aan lachen
wanneer de atmosfeer gespannen en ongemakkelijk is. Mens
zijn is niet altijd even makkelijk. We zijn emotionele wezens met
imperfecties die tragische gebeurtenissen kunnen meemaken.
De humor die Waititi verkiest en schrijft, komt voort uit de
lichtere kant van tragedie. De regisseur zet verhalen neer die
hartverwarmend en tegelijk hartverscheurend zijn, wat zijn films
eerlijk maakt. Vrolijk en droevig vinden elkaar hier.

Vraag voor de leerlingen
Waarom zou je Hunt for the Wilderpeople “ Happy sad
cinema” noemen?
filmpje op de afspeellijst zie je waarom Waititi’s
 Infilmsdit “Happy
Sad Cinema” zijn.

“Ik zocht een nieuw project en een vriend herinnerde me aan een
scenario waarbij ik acht jaar geleden betrokken was. De opzet
van het scenario was een serieus drama en ik heb het helemaal
herschreven tot een gekke, hartverwarmende en avontuurlijke
komedie.” – Taika Waititi over de film (uit de persmap)
dit filmpje met je klas waarin regisseur Waititi
 Bekijk
vertelt hoe alles begon.
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Acteur Julian Dennison

Eerste indruk

Ricky Baker wordt gespeeld door de Nieuw-Zeelander Julian
Dennison. Waititi en Dennison leerden elkaar kennen bij de
opnames van een reclamespot voor een campagne tegen rijden
onder invloed. Toen Waititi zijn scenario voor Hunt for the
Wilderpeople afrondde, dacht hij meteen aan Julian als hoofdrolspeler voor zijn nieuwe film. Julian Dennison is ondertussen ook
wereldbekend voor zijn rol in de Marvelfilm Deadpool 2.

Werkvormen: eerste indruk van een film.

dit filmpje hoor je wat Julian Dennison te vertellen
 Inheeft
over zijn dagen als acteur voor Hunt for the
Wilderpeople. (van 2:45 min tot en met 5:44)

 Bekijk de affiche op het prikbord op Pinterest!
Uit de affiche haal je al veel informatie voordat je de
film hebt gezien. Laat je leerlingen voor de vertoning
van de film raden waarover de film gaat.

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW
WW
WW
WW

Wat is je eerste indruk?
Welke personages gaan volgens jou een grote rol spelen?
Hoe zie je dat?
Waar speelt het verhaal zich af?
Welke emotie roept de poster op? Ga je lachen of huilen?
Wat zeggen de kostuums over de personages?
Vertelt het lettertype van de titel iets meer over de film?
daarna de trailer van de film. Komen je
 Bekijk
verwachtingen van de affiche overeen met de trailer?
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Wist je dat...
...Taika Waititi zelf een rolletje speelt als dominee in de film?
Herken je hem? Bekijk het fragment van de begrafenis in de
afspeellijst.
...de film op 25 weken ingeblikt werd? Dit is een korte periode als
je werkt met dieren, kinderen, autoachtervolgingen en je de film in
de winter opneemt!
...Hunt for the Wilderpeople de eerste Nieuw-Zeelandse box office
film was die tijdens het openingsweekend in het land meer dan 1
miljoen Nieuw-Zeelandse dollar binnenhaalde?
...het Nieuw-Zeelandse woud waarin het olijke duo probeert te
ontsnappen aan de maatschappij ook the bush wordt genoemd?
Het woord is afkomstig van het Nederlandse bos, vroeger bosch.
...de aparte droge humor van de Nieuw-Zeelanders ook wel ‘kiwi
humour’ genoemd wordt? Een kiwi is een schattig vogeltje dat al
jaren het nationale symbool van het land is.
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Inhoudelijke info
Personages
Ricky Baker
“I didn’t choose the skux life, the skux life chose me.”
Deze jongen van bijna dertien lijkt geen katje om zonder
handschoenen te pakken. Ongehoorzaamheid, stelen,
spugen, weglopen en het gooien van stenen maken nog
niet de helft uit van het lijstje van zijn gangstergedrag.
Achter de façade van Ricky Baker zit echter een
verstandige en zorgzame tiener, op zoek naar een warm
gezin dat hem accepteert om wie hij is.

j
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Oom Hector
“Leave me alone.”
De Crocodile Dundee van het gezin wordt liever met rust
gelaten. Jagen in the bush is waar Hec voor gemaakt is.
Het tonen van emoties is volgens hem voor watjes.

Tante Bella
“First Breakfast. Then you can run away.”
De vrouw des huizes verwarmt het huis niet alleen met
liefde, maar ook met warmwaterkruiken voor het slapengaan. De kloeke Bella is de zorgzaamheid in hoogsteigen
persoon. Zij wilde graag samen met Hector een pleeggezin
vormen Ricky.
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Rachel House
“No child left behind.”
Terminator Rachel van de kinderbescherming geeft niet op
voor elk kind een plek vindt in een fijn pleeggezin of in de
jeugdgevangenis…
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Werkvormen: Vertelperspectief
Als kijker bekijk je het verhaal vanuit de ogen van Ricky Baker.
Hoe zou de film eruit zien als die verteld werd vanuit een ander
perspectief?
Gebruik de app Tellagami en laat de leerlingen
aan de hand van een avatar vertellen over de film.
Selecteer hiervoor één beeld uit de film en kies een
avatar die vertelt wat in deze scène gebeurt.
Beeldsuggesties vind je op het Pinterestprikbord.

 Bekijk hier de tutorial voor gebruik van de app.

Vragen voor de leerlingen
WW
WW
WW
WW

WW

Beschrijf elk personage aan de hand van drie voorwerpen.
Hoe zijn de relaties tussen de personages?
Verberg jij vaak je emoties zoals Ricky en Hec, of ben je
meer als Bella?
Is Ricky Baker een probleemkind? Waarom komt hij altijd in
de problemen?
(Ricky heeft nooit een warme thuis gekend en weet
niet wat liefde is. Rachel ziet hem enkel als een bad egg.
Ze behandelt hem zonder respect en als tuig, waardoor hij
niet weet hoe hij zich anders moet gedragen.)
Hoe zou jij Ricky geruststellen in jouw nieuwe gezin?
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Maori
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De buddyfilm of buddymovie

Maori is de benaming van de inheemse bevolking van
Nieuw-Zeeland. Acteur Julian Dennison (Ricky Baker) is van
Maori origine en regisseur Taika Waititi is half Maori. Hunt for the
Wilderpeople dompelt je onder in de Maoricultuur. Tante Bella
vertelt bijvoorbeeld over het meer Makutekahu dat zo hoog ligt
dat het de hemel nat maakt. Het is de plek waar je ziel langskomt
nadat je bent gestorven.
Laat de leerlingen in kleine groepjes online informatie
verzamelen over de Maori‘s en elk drie interessante
weetjes delen met de klas. Zie je verbanden met de
film? Hoe komt die minderheidsgroep over in de film?

 Bekijk meer over de Maori‘s op het Pinterestbord.

Komedie
De kern van de film gaat over relaties die niet altijd even
makkelijk verlopen. Oorspronkelijk schreef regisseur Waititi
een dramatisch scenario. Wil je een dramatisch verhaal luchtig
houden, besprenkel het met humor.

Wanneer Ricky zijn hiphop moves bovenhaalt en gangstertaal
gebruikt, rolt oom Hector met zijn ogen. Die twee komen uit een
andere wereld. De buddyfilm is een filmgenre waarbij twee
personages een duo moeten vormen en de strijd tegen dezelfde
vijand aangaan. Vaak gaat het over mannen die erg verschillen
van persoonlijkheid. De communicatie tussen de twee loopt daardoor wel eens mis, wat tot interessante, dramatische of grappige
situaties leidt. Hun vriendschap en wederzijds respect groeit doorheen het verhaal. Mannelijke makkers krijgen meestal te maken
met een identiteitscrisis waarbij het begrip mannelijkheid in vraag
wordt gesteld. Volgens Hector ben je een echte man als je een
baard laat groeien en jaagt op everzwijnen; maar voor Ricky zit
die mannelijkheid in the skux life. Het genre biedt de mogelijkheid
de personages over hun eigen gevoelens te laten praten en een
vriendschap op te bouwen.
Dynamische duo’s worden ook gecombineerd met andere genres,
zoals de western, komedies, actiefilms… Tussen 1930 en 1960
waren komische buddyfilms zeer populair in de Verenigde Staten,
denk maar aan Laurel en Hardy (de Dikke en de Dunne).
Dit recept voor een grappige film is nooit verdwenen.

Humor is heel persoonlijk. Wat de ene doet grinniken, doet bij de
andere de wenkbrauwen fronsen. Of je lacht met grappen hangt
onder andere af van je persoonlijke voorkeur voor humor en van
je culturele achtergrond. In Hunt for the Wilderpeople verwerkt
Waititi de humor met behulp van filmtechnische middelen zoals
montage en muziek, waarover meer in het volgende hoofdstuk.
Hier bespreken we twee inhoudelijke manieren om humor in een
film te steken.
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Vragen voor de leerlingen
WW
WW

WW

WW
WW
WW
WW
WW

Hoe worden Ricky en Hector elkaars mentor, vriend en
zelfs deel van de familie?
Ricky en Hec slaan niet alleen voor de politie op de vlucht.
Waarvoor nog? Zie je gelijkenissen en verschillen?
(Ze vluchten voor hun eenzaamheid, hun verdriet en ze
durven hun zachte kant niet tonen.) Vertel een grappige
scène waarin duidelijk wordt dat ze tegenpolen zijn.
In het midden van de film slaat de moeilijke relatie tussen
Ricky en Hector om. Waar ergens? (In hoofdstuk 9: Turn
the Tide) Wat gebeurt er in dat hoofdstuk? (In het stapelbed
vertellen beiden hoe ze zich voelen.)
Welke gelijkenissen (zoals hun liefde voor Bella) en
gevoelige momenten brengen hen dichter bij elkaar?
Welke andere buddykomedies ken je nog? Bv. Up (2009),
Men in Black (1997), Shrek (2001)
Waarom kozen de makers volgens jou voor deze filmtitel?
Vertel iets meer over de confrontatie op het einde
(Ricky zegt dat hij misbruikt is).
Wat zou jij doen in zijn plaats? Hoe eindigt de film?
Is het een goed einde volgens jou?

9

Improvisatie
Niet alle lachchemie zit al vanaf het begin in een script. Op de
filmset komen ter plekke vaak hilarische ideeën op. Door te
improviseren krijgen de acteurs ook de kans om op hun buikgevoel een personage neer te zetten. Veel ideeën samen creëren
meer dynamiek. Een probleem noodgedwongen omzeilen leidt
soms tot nieuwe en originele sketches.
Julian Dennison bedacht dat Psycho Sam het luik naar een
ondergrondse bunker én meteen de ontsnappingsroute kon
openen, maar -o ramp- hij was vergeten de bunker te graven.
het interview met Julian Dennison in de
 Bekijk
afspeellijst. Welke informatie haal jij hieruit?

De leerlingen werken in groepjes. Elk groepje schrijft
drie elementen op: een locatie, een vijand en het
beroep van de hoofdpersonages. Elk groepje neemt
één van deze drie elementen en krijgt 1 minuut om
een ontsnappingsverhaal te verzinnen.
Ricky‘s verjaardag wordt gevierd met taart en een liedje, gezongen
door tante Bella. In het oorspronkelijke scenario zou het bekende
lied Happy Birthday klinken, tot de filmmakers beseften dat ze
hier geen rechten op hadden. Rima Te Wiata (tante Bella) verzon
daarom het catchy melodietje op de kleine elektronische piano.

 Bekijk de verjaardagsscène in de afspeellijst.
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Filmtechnische info j
Montage
Montage bestaat uit het selecteren (weglaten én kiezen van
materiaal) en ordenen van opnames. Vervolgens kun je de
beelden versnellen, vertragen of herhalen. Geluid of muziek
wordt uiteindelijk toegevoegd en gesynchroniseerd met het beeld.
Aan de hand van montage kun je het verhaal op een visuele
manier vertellen. Wanneer Ricky en Hector besluiten om samen
onder te duiken in de bossen, zie je vier achtereenvolgende shots
van doodgeschoten konijnen en vogels. Die jachttrofeeën werden
natuurlijk niet op één avond genuttigd, maar door de beelden
achter elkaar te monteren maak je duidelijk dat de tijd verstrijkt
en het duo lang in de bossen verblijft.
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Hoe je je beeldmateriaal gebruikt, heeft effect op de opgewekte
emotie. Door middel van de montage maak je een film romantisch,
spannend, eng… Taika Waititi gebruikt het middel montage om
Hunt for the Wilderpeople met humor te doorspekken.
in de video in de afspeellijst hoe Edgar Wright
 Bekijk
visuele komedie maakt.
Weetje
In deze scène draait de camera helemaal rond en zie je alle
personages. Doordat enkele personages meer dan één keer in
beeld komen, lijkt de jacht op Ricky en Hec lang te duren. Hoe
deed Waititi dit zonder montage (knippen van beelden) toe te
passen?
Dit filmpje legt uit hoe drie Ricky’s en drie Hectors (de echte en
body doubles die verkleed zijn zoals de personages) meespelen.
Maak zelf een 360° filmpje met je smartphone. Laat
de leerlingen in groepjes een scène kiezen. Één
leerling staat in het midden en draait rond. Zet er
vervolgens een soundtrack op die het filmpje een
andere sfeer geeft: bijvoorbeeld eng, nieuwsgierig,
ongemakkelijk, romantisch...
Gebruik voor deze opdracht de app:
iMovie (apple) / PowerDirector (Android)
Klik door naar dit filmpje op het JEF makers kanaal
om te leren hoe je muziek op je filmpje zet in iMovie.
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Muziek en geluid
Geluid en muziek hebben een grote invloed op je als je een film
bekijkt. De regisseur kan bijvoorbeeld geluid gebruiken om een
bepaalde emotie bij het publiek op te roepen, om een personage
voor te stellen, om je aandacht op te wekken... Muziek die wordt
toegevoegd aan de filmbeelden wordt niet-diëgetisch geluid
genoemd, zoals bijvoorbeeld de intromuziek van de film.
Wanneer tante Bella een verjaardagsliedje speelt voor Ricky,
is dit een echt diëgetisch geluid omdat het niet later aan de film
werd toegevoegd; maar bij de opnames al aanwezig was.
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Bekijk het fragment in de afspeellijst van Hunt for the
Wilderpeople. In deze drie minuten worden de drie hoofdpersonages aan de hand van geluid voorgesteld - zoals Ricky
ze ziet.
WW
WW
WW

Wanneer Oom Hector de scène binnenwandelt, hoor je
iemand fluiten. Wat zegt dit over het personage?
Welke geluiden ondersteunen de lijst met Ricky‘s criminele
activiteiten?
Wat hoor je wanneer Ricky voor het eerst zijn nieuwe thuis
én Bella ziet? Hoe voel je je bij deze geluiden/muziek of het
gebrek eraan?

R
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord
van Hunt for the Wilderpeople. Je vindt er afbeeldingen
voor bij de app Tellagami (cfr opdracht in de lesmap), tips
om te improviseren, beelden van de film en de filmset, info
over de Maori’s enz.
Tip: Op dit prikbord staan de beelden voor bij de app
Tellagami in een aparte sectie. Die kan je enkel zien als je
bent ingelogd via jouw Pinterest account.
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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.
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Meer film?
Kortfilm in de klas
Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en pedagogisch 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
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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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