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FILM FACTS

Regisseur: Berni Goldblad

Land: France- Burkina Faso- Qatar

Jaar: 2017

Lengte: 84 min

Leeftijd: 11+

Taal: Frans, NL ondertitelt

LEERDOELEN
• Leerlingen leren over de wereld om hun heen

• Leerlingen leren wat een boekverfilming is

• Leerlingen leren over verschillende thema’s in film.

• Leerlingen leren meer over hun klasgenoten.

• Leerlingen leren samenwerken

HET VERHAAL
Ady, een dertienjarige jongen, die niet langer luistert 

naar zijn vader die hem alleen opvoedt in het zuiden 

van Frankrijk. De vader van Ady heeft niet genoeg 

middelen om voor Ady te zorgen en stuurt hem voor 

de zomer naar zijn oom Amadou. Oom Amadou en zijn 

familie wonen in Burkina Faso. Daar is het een 

traditie dat je als dertien jarige jongen een volwassen 

man wordt. Ady die gedwongen op deze reis is gestuurd 

denkt daar heel anders over.

THEMA’S VAN DE FILM
• Identiteit

• Moederland

• Culturele diversiteit

• Opgroeien

• Familie

• Acceptatie

TRAILER: 
 https://www.youtube.com/watch?v=WGucBw_QCZs&-

feature=youtu.be

BENODIGDHEDEN
• Papier

• Potloden



Dit is een prachtig verhaal over familie, identiteit, 

culturele diversiteit, en een jonge dappere jongen die 

meer over zichzelf te weten komt door een ingewikkeld 

bezoek aan zijn moederland. 

De film volgt de reis van een jonge jongen naar 

volwassenheid en zijn eigen identiteit. Je ziet hoe hij 

zich thuis probeert te voelen op een plek dat niet lijkt 

op zijn eigen huis.

De kijker volgt de weg van Ady langs de verschillende 

prachtige landschappen van Burkina Faso. De film 

bevat prachtige elementen met sterke karakters, 

kleuren, muziek en herkenbare thema’s. De verschillen 

tussen het leven in Burkina Faso en het westen worden 

tastbaar gemaakt.

CINEKID VERTELT
KERNDOELEN:

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over 

en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking te 

laten komen met een evenwichtig aanbod aan 

bijzondere films en bijbehorende opdrachten.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die 

in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit 

de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, 

verkeer, recreatie, welvaart, cultuur enlevensbeschou-

wing. Het bekijken van een Cinekid film opent nieuwe 

werelden en breekt grenzen.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te 

beoordelen in discussies en in een gesprek dat 

informatief of opiniërend van karakter is en leren met 

argumenten te reageren. Na afloop van het filmbezoek 

is er aandacht voor reflectie. Na de vertoning zelf, in 

filmzalen, of met behulp van lesmateriaal in de klas. 

Dit zorgt voor aansluiting op de kerndoelen 

Nederlandse taal, die ook weer een samenhang 

hebben met ‘mediawijsheid’. Daarbij gaat het over 

‘zichzelf informeren, ‘feiten en meningen onder-

scheiden’ en ‘deelnemen aan discussie’.



JEAN YÉLI

AMADOU

ADY MAM

KARAKTERS

Ady is een jonge, 

koppige 13-jarige jongen 

uit Frankrijk. Frankrijk 

is zijn vaderland, maar 

een deel van zijn wortels 

liggen in Afrika.

Jean’s ouders stierven 

toen hij zeven jaar oud 

was. Oom Amadou en 

tante Fanta namen Jean 

op in hun gezin en 

behandelden hem als 

hun zoon.

Amadou is de Afrikaanse 

oom van Ady. Hij is 

dominant, de baas van 

het gezin en iedereen 

moet hem gehoorzamen.

Yéli is het meisje dat 

Ady ontmoet in het dorp 

van zijn grootmoeder. Ze 

worden goede vrienden. 

En misschien is er wel 

iets meer dan vriend-

schap...

Mam is de oude 

grootmoeder van Ady 

die in een klein dorp 

woont. Mam is blij om 

Ady te zien en hem te 

verwelkomen.



GESPREK:
Thuisvoelen: De hoofdpersoon in de film is ver van 

huis. Toch probeert hij zich thuis te voelen. Wat maakt 

dat je je ergens thuis voelt op een plek dat niet jouw 

echte thuis is? Wanneer voel jij je thuis? Wat is of 

betekent thuis voor jou, behalve je letterlijke huiselijke 

omgeving?

DOEN:
Iedereen mag drie verschillende dingen op een briefje 

schrijven, wat voor hem of haar ‘thuis’ betekent. Na 

afloop worden alle briefjes opgehaald en worden de 

woorden opgeschreven onder het woord ‘thuis’ als een 

soort mindmap. Zie het voorbeeld van een mindmap 

hieronder.

Bekijk de mindmap die jullie hebben gemaakt. Kunnen 

jullie je toelichtingen delen met de andere klasgenoten? 

Begin een gesprek over wat ‘thuis’ voor betekenis heeft 

voor de klas.

VOOR HET KIJKEN



GESPREK:

Deze film gaat over opgroeien en volwassen worden. 

Heb je ooit het gevoel gehad dat je ineens volwassener 

werd? Is er een specifiek moment geweest waarbij je dit 

meemaakte? Kan je deze situatie schetsen? 

Coming of age: Wanneer het thema van een film gaat 

over de persoonlijke ontwikkeling van iemand naar 

volwassenheid, noemt men dit een ‘coming of age’ film. 

Heb je zelf meerdere coming of age films gezien? Zo ja, 

welke?

DOEN:
Schrijf een klein persoonlijk verhaal over jouw 

ervaring met volwassen worden. Is er in jouw familie 

een speciaal ritueel of gelegenheid waarbij je van jong 

mens naar een volwassen fasen gaat? Deel als je wilt 

jouw verhaal en ervaringen met de andere kinderen uit 

de klas en praat hierover.

NA HET KIJKEN



EXTRA

DIRECTORS STATEMENT:
Ady is a teenager. He is of mixed race. France is his 

home country but his sin is dark. It is the color he 

inherited from his father. But, in more profound terms, 

where does it really come from?

Wallay relates the quest for identity wich Ady, whether 

he likes it or not, will have to resolve. Wallay focuses 

on the moment of upheaval, the instant when a life can 

turn upside down. It is almost a coincidence that brings 

about this change, a sudden decision taken abruptly 

by his father. The film uses the approach of a voyage of 

discovery to dissect the upheavals of the main character. 

Through his journey, the viewer will recognizethe search 

fro identity to wich we are all confronted at some point 

in our lives. We need to know where we come from and 

understand what makes us whom we are what we are 

made of so as to reconcile these elements, if necessary, 

to live our present more fully. Ady is multi- faceted. And 

Wallay shows diversity as a source of richness, a source 

of growth and of better understanding among people.

Throughout the world, and particulary in France, 

sectarianism is becoming more wide spread day after 

day, and this movie does not seek to oppose the main 

charachter’s two cultures. It is not a matter of 

comparison. On the contrary, Ady is going to realize that 

the ideal place does not exist, what counts most is to 

know where we really come from. The film follows the 

character’s progression towards reconciliation as he 

gradually finds a way not to be a stranger anywhere.

Wallay is a drama comedy and it is through this comedy 

that the journey of the film’s main character becomes all 

the more touching. The contrasting shift in worlds 

experienced by Ady is shown in a light tone and 

atmosphere but the confusion it causes in him also 

reflects more profound changes. Confronted with his 

differing roots, dealing with various challenges, he will 

come to question his knowledge, his certitudes and to 

accept customs hidden within his being. This will lead 

him to envisage his capacity to adjust to a society he 

belongs to withoud having realized it. That is the story 

of Wallay, the story of a growing- up, mixed-race French 

teenager who loses himself in Burkina and finds out 

who he really is.

AWARDS

• Berlin International Film Festival 2017

• Nominee: Best First Feature Award Bernu-Goldbalt

• Nominee: Crystal Bear Generation Kplus BestFilm 

Berni Goldbalt

• European Film Awards 2018

• Winner: Young Audience Award: Bernu Goldbalt



Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)

1018 JA Amsterdam
educatie@cinekid.nl

Author: Dicky  Jansen
Redactie: Tessa Stoke


