ZOOKS

FILM FACTS
LEERDOELEN
Regisseurs: Kristoff Leue and Dimitri Leue

• Leerlingen leren over film en animatietechniek

Land: Belgie

• Leerlingen leren na te denken over thema’s uit de film

Jaar: 2018

• Leerlingen leren hun eigen mening te vormen met

Lengte: 80 min

betrekking op de thema’s uit de film.

Leeftijd: 8+

• Leerlingen leren na te denken over de wereld om hun heen.

Taal: Nederlands/ Vlaams

• Leerlingen leren samen te werken

THEMA’S VAN DE FILM

BENODIGDHEDEN

• Natuur

Opdracht 1:

• Science- Fiction

• Oude tijdschriften

• Moed

• Gekleurd papier

• Macht

• Lijm
• Scharen

HET VERHAAL

• Stiften/ potloden/ verf

Het 13-jarige meisje Robin leeft in een wereld waar de

Extra versiersels

natuur taboe is. De naargeestige macht zuchtige koning
Ferdinand wilt mens en de natuur op afstand van

Opdracht 2:

elkaar houden. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk

• Fotocamera

en het woud is strikt verboden terrein. Er zijn strenge

• Doorschijnende vellen

natuur- agenten die de natuur in de stad bestrijden. Op

• Watervaste dunne stiften

een dag verdwijnt Robins moeder tijdens een missie

• Kopieer apparaat

in het woud. Haar dochter Robin is dapper en gaat op
zoek naar antwoorden. Zo ontmoet ze Wolf, een ‘wilde

TRAILER

jongen’. Samen met enkele onverwachte bondgenoten

https://www.youtube.com/watch?v=-ydbbMLYOho

komen ze terecht in een groot avontuur, om zo de
schoonheid en de kracht van de natuur opnieuw te
ontdekken.

CINEKID VERTELT
KERNDOELEN:
ZOOks is een spannend hedendaags sprookje dat

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis

zich afspeelt in een wereld waarin de mens volledig

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel

gescheiden leeft van de natuur. Dit is een origineel

erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking

verhaal dat bijna science- fiction achtig is.

te laten komen met een evenwichtig aanbod aan

Voor de film werd gewerkt met ‘rotoscopie’, een

bijzondere films en bijbehorende opdrachten.

techniek waarbij scènes eerst worden gefilmd met
échte acteurs voor green screens, en nadien frame

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke

per frame worden geanimeerd (zo’n 45 000 unieke 2D

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met

tekeningen). Bekijk dit filmpje over hoe rotoscopie

die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland,

werkt: https://youtu.be/bu6uWKAFmuo

vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en

Deze techniek geeft de film een bijzondere en originele

levensbeschouwing. Het bekijken van een Cinekid film

laag. De wereld waarin de film zich afspeelt is heel

opent nieuwe werelden en breekt grenzen.

fantasierijk en droomachtig. Het verhaal is uniek en
heeft verassende wendingen.

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 onderscheiden’ en
‘deelnemen aan discussie’.

KARAKTERS

ROBIN

WOLF

MARJOLEIN

KONING FERDINANT

Robin is een meisje van

Wolf is de verwilderde

Marjolein is de moeder

Koning Ferdinant haat

13- jaar oud. Ze snapt

jongen uit het bos. Hij

van Robin. Ze werkt in de

de natuur en spreekt

niet wat er gebeurt met

helpt Robin met haar

dierentuin en geeft veel

uit om alle natuur te

haar stad. Ze is moedig

onderzoek. Maar heet hij

om de natuur. Plotseling

verbannen. Hij wilt veel

en gaat op onderzoek uit.

nou wel echt Wolf?

verdwijnt Marjolein. Zal

macht hebben.

ze nog terugkeren?

VALCKENEERS

KONING ALEXANDER

Valckeneers is de assis-

Koning Alexander was

tente van Koning Fer-

de voorgaande koning.

dinant en zorgt er voor

Men denkt dat hij

dat zijn bevelen worden

gestorven is door een

uitgevoerd.

ongeluk in de natuur.
Maar is dit wel waar?

VOOR HET KIJKEN
GESPREK:

DOEN:

Bekijk de oproep van koning Ferdinant over het BNC:

Nodig:

Bureau voor Natuurcontrole:

• Oude tijdschriften

https://vimeo.com/241479707

• Gekleurd papier
• Lijm

• Wat vinden jullie van deze oproep? En van het BNC?
Waarom?
• Welk deel zou je het meeste missen als de natuur

• Scharen
• Stiften/ potloden/ verf
• Extra versiersels

helemaal weg zou zijn uit de stad?
• Wat voor invloed heeft de natuur op jouw eigen dage-

Stel je voor je bent jarig. Je viert jouw verjaardag groots en

lijkse leven? Noem drie dingen uit de natuur waar je

wilt jouw familie en vrienden trakteren op een heerlijke

dagelijks van geniet.

taart. Je wilt zelf een taart maken.. alleen hoe moet je dit

• Noem drie dingen uit de natuur die je dagelijks gebruikt.

doen? Er zijn geen kippeneieren meer te verkrijgen, de koei-

• Zou je zonder natuur kunnen?

enmelk is niet leverbaar en het meel is ook nergens meer te

• Draag jij zelf iets bij aan het behouden van de natuur

verkrijgen. Van wat kan je nog wel een taart maken?!

in jouw omgeving? Zo ja, wat doe je?
• Wat kunnen jullie als klas doen om de natuur te behouden?

Wees creatief en verras jouw gasten met en speciale traktatie.. vies of niet..
Maak je muffins van gesmolten plastic, of maak je een
watercocktail met resten van oude sokken en teennagels?
Dat wordt vast heeeerlijk smullen!
Ontwerp, knip en plak jouw eigen traktatie op een vel
gekleurd papier. Knip verschillende (onnatuurlijke ingrediënten) uit, uit een magazine en stel zo jouw heerlijke
gekke gerecht samen. Presenteer na afloop aan de klas.
Hoe heet jouw gerecht en waar is het van gemaakt?

NA HET KIJKEN
GESPREK:

DOEN:

Deze film is op een bijzondere manier gemaakt. Voor de

Nodig:

film werd gewerkt met ‘rotoscopie’, een techniek waarbij

• Fotocamera

scènes eerst worden gefilmd met échte acteurs voor green-

• Doorschijnende vellen

screens, en die hierna frame per frame worden geanimeerd

• Watervaste dunne stiften

(dit zijn zo’n 45 000 unieke 2D tekeningen).

• Kopieer apparaat

De filmmakers (twee broers) hebben 10 jaar aan deze film

Verdeel de klas in drie groepjes. Bedenk met je groepje zelf

gewerkt! Eerst is de film opgenomen en daarna is de film

een stilstaande scene waar jullie zelf in spelen. Het wordt

geanimeerd. Dit was dus heel veel werk.

een groepsfoto waar iets in gebeurt. Probeer het te koppelen
aan iets dat in de film gebeurt.

Bekijk deze filmpjes over het maakproces van de film:
Making of Zooks:

Ga allemaal in positie staan en maak een foto met de

https://www.youtube.com/watch?v=26GRUfzdeUc

zelfontspanner of laat iemand anders de foto maken.
Print voor iedereen uit de groep 1 x de foto uit op A4 vel.

Workflow: https://vimeo.com/222727076

Leg nu het transparante vel over de foto en trek de personen
op de foto over met de zwarte stift. De achtergrond wordt

• Wat vinden jullie van deze manier van film maken?

niet overgetrokken, alleen de personen. Kleding hoeft ook

• Hoe draagt deze techniek bij aan het verhaal van deze

niet in detail te worden overgetrokken.

film denken jullie?

Als alle personen zijn overgetrokken leg je het transparante
vel onder de kopieermachine en kopieer je dit op een wit
vel. Nu heb je alleen de overtreksels van de personen.
Nu kan iedereen aan de slag met het zelf invullen van de
achtergrond en de kleding. Gebruik je fantasie!
• Waar staan deze figuren?
• Wie zijn het?
• Wat hebben ze voor kleren aan?
• Wat voor kleur haar hebben ze?
Je hebt jezelf nu als een soort getekend stripfiguur gemaakt!
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