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fIlm en 
educatIe…
... in het vertoningscircuit van 

Lessen in het donker, in het kader 
van Filmfestival MOOOV, ter ge-
legenheid van een workshop ver-
zorgd door Jekino of van een film 
in de klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat 
scholen, daarom zorgen wij graag 
voor een degelijke programmatie 
en pedagogische omkadering. We 
maken jaarlijks een pittige selectie 
van een 30-tal films uit het afgelo-
pen seizoen, organiseren op heel 
wat plaatsen vertoningen en zorgen 
met kant-en-klare lesmappen voor 
een boeiende verwerking in de klas. 
Daarbij spelen we in op de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar 
een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film en focussen 
we op één filmterm. 

doelgroep: 
2e en 3e graad lo, 

1e graad so

www.jekino.be
www.mooov.be
www.lesseninhetdonker.be

fIlmfIche op 
het smartboard!
www.fIlmfIches.be

De digitale en visuele 
filmfiche bij NONO, HET 
ZIGZAGKIND is ideaal om 
de filmbespreking klassi-
kaal via je smartboard te 
starten. Je vindt er de film-
trailer, interviews, beelden 
en interessante quotes. 
Een handige aanvulling op 
de lesmap - je vindt een 
fiche bij alle films uit het 
aanbod!

Extra! rEgissEur in dE klas
Vincent	Bal	kan	heel	sappig	vertellen	over	alle	moeite	die	hij	deed	
om	de	hoofdacteur	te	vinden	of	wat	er	met	de	inhoud	van	het	cho-
coladebad	gebeurde	na	de	opnames.	Hij	toont	met	enkele	beel-
den	hoe	sommige	trucages	tot	stand	kwamen,	en	nog	veel	meer!
Wil	 je	 Vincent	 Bal	 graag	 uitnodigen	 in	 de	 filmzaal	 of	 je	 klas?	 
Stuur	een	mailtje	naar	info@lesseninhetdonker.be	voor	praktische	
info	en	prijs.	(richtprijs:	150	euro,	afhankelijk	van	de	locatie)
Deze	lesmap	werd	samengesteld	aan	de	hand	van	een	persoonlijk	
interview	met	de	regisseur	van	de	film,	Vincent	Bal.	Hij	gaf	heel	
veel	boeiende	info	mee	over	de	filmproductie.	Waarvoor	dank!

InfofIche
Kopieer de infofiche op de volgende pagina voor je leerlingen. Zo 

zijn ze meteen goed voorbereid op de voorstelling. Ook voor je colle-
ga’s die de leerlingen vergezellen, kan het een handige leidraad zijn.

mailto:%69%6E%66%6F%40%6C%65%73%73%65%6E%69%6E%68%65%74%64%6F%6E%6B%65%72%2E%62%65
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INFOFIcHE
technIsche 
kaart

Nederland, 2012, 95 minuten
Nederlands, Engels en Frans 
gesproken
Gebaseerd op het boek van  
David Grossman
Regie:	Vincent	Bal
Scenario:	Vincent	Bal	
Producent:	Bos	Bros
Distributie	in	België:	A-film
Met:	Thomas	Simon	(Nono	Feierberg),	Fedja	van	Huêt	(Nono’s	
vader,	Jacob	Feierberg),	Jessica	Zeylmaker	(Gaby),	Burghart	
Klaussner	(Felix	Glick),	Isabella	Rosselini	(Lola	Ciperola)	e.a.

nono In een notendop
De	dertienjarige	Nono	staat	aan	de	vooravond	van	zijn	Bar	Mit-
zwa.	Maar	kan	je	wel	volwassen	worden	als	 je	niet	weet	waar	 je	
vandaan	komt?	Nono’s	moeder	overleed	toen	hij	amper	een	jaar	
oud	was	en	sindsdien	wil	zijn	vader	niet	meer	over	haar	praten.	
Nono	bewondert	zijn	vader	enorm	en	droomt	ervan	om	-	net	als	
hij	-	een	gerespecteerde	politierechercheur	te	worden.	Alleen	zit	
er	 in	Nono’s	 lijf	 een	 fantasierijke	 kant	 die	 de	 neiging	 heeft	 om	
steeds	de	boel	in	de	war	te	sturen.	

Wanneer	 Nono	 in	 contact	 komt	 met	 de	 sluwe,	 innemende	
meesterdief	Felix	Glick	gaan	ze	samen	op	zoek	naar	het	verhaal	
achter	Zohara,	de	overleden	moeder	van	Nono.	

offIcIële websIte
Neem	een	kijkje	op	de	website	http://www.nonohetzigzagkind.nl/
Je vindt er achtergrondinformatie bij de film, de cast en de crew 
Laat de leerlingen even stilstaan bij deze lange lijst van medewer-
kers. Wisten ze dat er zoveel mensen aan één film werken? Je	kan	
er	foto’s	en	de	muziek	van	de	film	downloaden.

Klik	door	op	de	trailer	en	bekijk	die	samen	met	je	leerlingen	(Of	
via	zoekterm	op	You	Tube:	‘Officiële	trailer	NONO	HET	ZIGZAG-
KIND).	Combineer	dit	met	de	vragen	op	de	volgende	pagina!	

palmares
Deze	film	won	de	Young	Audience	Award	2013	van	de	Europese	
Film	Academie.	Deze	prijs	wordt	uitgereikt	door	een	jury	van	12-	
tot	 14-jarigen	uit	 acht	 verschillende	Europese	 steden.	Toch	een	
referentie	als	je	het	ons	vraagt!

NONO,	HET	ZIGZAGKIND	was	de	openingsfilm	van	het	Ne-
derlands	Film	Festival	2012,	een	hele	eer!

uIt de pers
De vaandeldrager van de Nederlandse familiefilm is een Belg. Vin-
cent Bal smeedde het boek HET ZIGZAGKIND om tot een heer-
lijke avonturenfilm die zindert en ontroert. FILMKRANT.NL

Grappigste, meeslependste, fantasierijkste, kortom zaligste 
jeugdfilm die u kunt gaan bekijken.	HUMO

NONO, HET ZIGZAGKIND is een van de meest overrompelende 
bijdragen aan het sterke portfolio dat Nederland aan familiefilms 
heeft opgebouwd: een even luchtig als diep ontroerende film, die 
laveert tussen nuchterheid en grenzeloze mogelijkheden. TROUW

http://www.nonohetzigzagkind.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=f1XIUp3wHuk
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Vóór je naar de fIlm gaat 
Bekijk	de	filmposter	of	de	trailer	van	deze	film	met	je	klas.	

Vragen	voor	de	leerlingen
• Waarover gaat de film, denk je? 

• Speelt de film zich af in het verleden, heden of toekomst? 
Waaruit kan je dat afleiden? 

• Spreekt de filmposter je aan? Zou je zelf ook voor deze film 
kiezen als je met je vrienden naar de bioscoop gaat? Waarom 
wel? Waarom niet? 

• Wat is een zigzagkind volgens jou? 

• Ken je nog films van Vincent Bal? 

Nog	even	dit	vooraf:	De	film	start	op	een	feest	voor	de	bar	mits-
wa	van	het	neefje	van	Nono.	Een	uitgebreide	uitleg	over	Joodse	
gebruiken	zou	hier	te	ver	leiden,	maar	misschien	is	het	een	idee	
om	voor	de	film	uit	te	leggen	wat	een	bar	mitswa	is?	Op	wikipe-
dia	vind	je	zeker	voldoende	uitleg,	en	anders	kan	je	hiermee	mis-
schien	verder:	Wanneer een Joodse jongen de leeftijd van dertien 
jaar bereikt, wordt hij verantwoordelijk onder de joodse wet. Op 
dat moment wordt de jongen een ‘zoon van het gebod’. Vóór 
deze tijd ligt alle verantwoordelijkheid bij de ouders. De dienst 
wordt vaak gevolgd door een feestmaaltijd met familie, vrienden 
en leden van de gemeenschap. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halacha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouder
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de fIlmbabbel
Een	film	bekijken	in	 je	eentje	 is	 leuk,	maar	erover	praten	met	 je	
klasgenoten	is	nog	leuker.	Je	gaat	met	je	klas	op	zoek	naar	wat	
ze	grappig	of	net	saai	vonden,	wat	hen	boeide	of	wat	ze	niet	be-
grepen.	Gebruik	tijdens	het	klassengesprek	de	info	over	de	film	in	
deze	lesmap:	die	kan	je	met	mondjesmaat	meegeven	tijdens	het	
gesprek	(wie	 is	de	regisseur,	hoe	werd	de	film	gemaakt,	de	film	
werd	gebaseerd	op	een	boek	enz).	Geef	hen	leuke	weetjes	mee	
over	de	filmproductie	zodat	de	film	breed	wordt	verwerkt	en	het	
niet	alleen	over	het	filmverhaal	gaat.	Probeer	dit	zoveel	mogelijk	
te	stofferen	met	beeldmateriaal	(zie	filmpjes	op	You	Tube!).

Een	klassengesprek	is	altijd	verrijkend:	het	kan	negatieve	kritiek	
soms	bijsturen,	onduidelijkheden	verklaren,	het	leert	de	leerlingen	
luisteren	naar	andere	meningen…	Info	meegeven	uit	de	 lesmap	
zorgt	meteen	voor	een	goeie	kennismaking	met	de	filmtaal!

VIjf startVragen
1.	 Was	er	iets	dat	je	goed	vond	aan	de	film?
2.	 Wat	trok	je	aandacht	in	de	film?
3.	 Was	er	iets	dat	je	niet	goed	vond	aan	de	film?
4.	 Was	er	iets	waarvan	je	onder	de	indruk	was?
5.	 Heb	je	een	bepaald	patroon	ontdekt	in	de	film?

Probeer	vervolgens	om	de	film	in	één	zin	te	beoordelen.

logboek
Laat	vlak	na	de	film	een	logboek	rondgaan	in	de	klas	waar	de	leerlin-
gen	kort	hun	mening	over	de	film	mogen	neerpennen.	Haal	het	log-
boek	na	de	filmbespreking	weer	boven	en	neem	de	reacties	opnieuw	
door	met	je	groep.	Strookt	hun	mening	na	de	verwerking	nog	steeds	
met	die	in	het	logboek?	Je	kan	het	logboek	een	tweede	keer	de	klas	
laten	rondgaan.	Is	hun	mening	sterk	veranderd?	Bewaar	het	eventu-
eel	voor	volgende	films	of	klassen.	Het	is	een	leuk	filmsouvenir.			

Variant:	 in	plaats	van	het	 logboek	gebruik	 je	 je	smartphone	
en	 vang	 je	 enkele	 eerste	 reacties	 van	de	 leerlingen	die	 uit	 de	
zaal	komen.		

REAcTIEs 
vERZAmElEN 
NA DE FIlm
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Vincent	Bal	(°1971)

de regIsseur VIncent bal
Vincent	Bal	 (°1971)	was	al	heel	vroeg	met	film	bezig;	als	kind	al	
maakte	hij	super	8-filmpjes	à	la	Mélies:	hij	experimenteerde	met	
het	beeldkader,	liggend	decor,	deed	dingen	verdwijnen…	
Misschien	ken	je	hem	van	MAN	VAN	STAAL	(1999)	of	MINOES	uit	
2001	(ook	een	boekverfilming,	van	Annie	M.G.	Schmidt),	of	van	de	
tv-	reeks	KIKA	EN	BOB	die	hij	voor	Ketnet	maakte…

Zijn	 laatste	 film	 da-
teert	al	van	2001;	er	 is	
dus	 best	 wat	 tijd	 over	
heen	gegaan	vooraleer	
NONO,	 HET	 ZIGZAG-
KIND	er	kwam.	Vincent	
Bal:	 ”Voor ik ergens 
aan begin, moet ik 
enorm goed weten wat 
voor film het worden 
moet. Projecten waar 
ik geen zin in heb, sla 
ik af. In NONO had ik 
zin, maar de opnames 
werden een paar keer 
uitgesteld omdat de 
financiering niet rond 
was. Voor je het weet, 
ben je een paar jaar 
verder…”

Bij	 de	 films	MAN	VAN	STAAL	 (een	 film	 voor	 1e	 graad	 SO)	 en	
MINOES	(een	film	voor	2e	graad	SO)	biedt	Lessen	in	het	donker	
ook	 een	 lesmap	 aan!	Op	de	website	 (www.lesseninhetdonker.
be)	typ	je	de	filmtitel	in	bij	‘Filmaanbod’.	Zo	kom	je	op	de	film-
pagina	terecht,	waar	de	lesmappen	te	vinden	zijn.

OvER 
DE FIlm- 

pRODucTIE

http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.lesseninhetdonker.be
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de cast

thomas sImon – nono feIerberg

Thomas	Simon	was	totaal	niet	met	acteren	bezig,	hij	had	wel	al	
eens	meegedaan	met	het	schooltoneel.	Hij	verzeilde	toevallig	op	
de	casting	voor	de	rol	van	Nono.	Een	vriend,	bij	wie	hij	op	bezoek	
was,	kwam	naar	deze	casting,	en	Thomas	had	wel	zin	om	dat	eens	
mee	te	maken.	Op	het	moment	dat	Simon	en	Vincent	elkaar	voor	
‘t	eerst	ontmoetten,	had	Vincent	al	zo’n	100	kinderen	voor	de	rol	
van	Nono	gezien.	Pas	bij	de	ontmoeting	met	Simon	was	de	klik	er:	
Vincent	Bal	had	zijn	Nono	gevonden!	“Hij heeft een soort verdriet 
achter zijn ogen, dat vind ik mooi. Het was de eerste die snapte 
dat Nono soms iets anders zegt dan wat hij denkt of doet.”

fedja Van huet – jacob feIerberg
Fedja	Van	Huêt	is	een	Nederlandse	acteur	voor	film	en	theater,	be-
kend	van	de	film	KARAKTER	waarin	hij	samen	speelde	met	onder	
andere	Jan	Decleir.	Voor	hem	was	het	een	hele	eer	om	samen	met	
Isabella	Rossellini	en	Burghart	Klaussner	in	dezelfde	film	te	spelen.	

Enkele	jaren	geleden	werd	hij	zelf	voor	’t	eerst	vader,	en	daardoor	
voelt	hij	zich	op	zijn	gemak	in	het	genre	van	de	film:	“Het heeft er 
misschien mee te maken dat ik zelf vader ben geworden. Ik ben 
gevoeliger en kwetsbaarder geworden. Dat merk ik vooral als ik 
bijvoorbeeld een nare rol moet spelen.”

Isabella rossellInI - lola cIperola

Hoe	 strik	 je	 in	 hemels-
naam	 een	 actrice	 als	 Isa-
bella	 Rossellini	 voor	 je	
film?	 Gewoon	 even	 bel-
len	met	 haar	 agent*.	 Vin-
cent	 Bal:	 “Ja, in principe 
wel, maar dan moet je wel 
weten welke agent. Haar 
Franse, haar Italiaanse of 
haar Amerikaanse agent? 
Op een bepaald moment 
stond ik standby met een 

vliegtuigticket, klaar om naar Rome, Parijs, Berlijn of Venetië te 
vliegen om Isabella Rossellini daar te ontmoeten.” 

Na	 eerste	 verkennende	 gesprekken	 met	 haar	 agent,	 maar	
vooral	nadat	ze	Vincents	vorige	film	MINOES	had	gezien,	liet	ze	
weten	dat	ze	geïnteresseerd	was	in	de	rol	van	Lola	Ciperola.	Vin-
cent	Bal:	“Ik heb haar ook een brief geschreven. Met vulpen! Met 
mijn visie op de film, op haar rol, als begeleiding bij het script. Had 
ik op het einde van die brief toch wel een fout geschreven zeker! 
Alles opnieuw, want in een brief naar Isabella Rossellini wil je toch 
geen doorhalingen, laat staan met tintenkiller of tippex werken… 
En dan zei ze volmondig ja!” Rossellini	heeft	de	perfecte	mix	van	
een	diva	met	sterallures	en	een	tederheid,	een	koninklijke	klasse	
en	tegelijkertijd	iets	ondeugends,	teder	en	lief.

“Maar de eerste draaidag met haar was ik toch wel lichtjes 
zenuwachtig. Dat is wel dé Isabella Rossellini: de dochter van film-
monumenten Roberto Rossellini en Ingrid Bergmann, ex van Mar-
tin Scorsese, Gary Oldman, David Lynch, actrice in meer dan 50 
films die daar staat hé… Ze is verdorie een filmmonument!”

Nono	en	zijn	vader
(*	een	agent	is	een	Engelse	term	voor	de	vertegenwoordiger	van	een	acteur	
of	actrice.	Met	deze	persoon	regel	je	alle	praktische	afspraken	en	hij	weet	
je	ook	te	vertellen	of	de	acteur	die	hij	vertegenwoordigt	zin	heeft	om	aan	
jouw	film	mee	te	werken)
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Maar	 zelfs	monumenten	 als	 Isabella	 Rossellini	moeten	 soms	 uit	
hun	 comfortzone	 komen…	  Bij	 de	 shoot	 van	 het	 optreden	 van	
Lola,	had	zij	Lola	ingestudeerd	à	la	Marlène	Dietrich,	een	zangeres	
die	weinig	of	niet	bewoog.	Maar	Vincent	had	snel	door	dat	zijn	
film	een	Lola	nodig	had	die	wél	danste.	Daar	schrok	de	actrice	wel	
van,	want	dansen	was	niet	echt	haar	ding.	Maar	Vincent	stuurde	
iedereen	van	de	set	die	niet	nodig	was	bij	de	opnames	en	dan	
hebben	ze	alles	ingeblikt,	met	dansbewegingen!	Vincent	Bal:	“Op 
zo’n moment moet je het vertrouwen van je acteurs hebben, om 
hen te overhalen zich zo kwetsbaar op te stellen. Isabella geeft 
zich helemaal en is erg toegewijd.” 

burghart klaussner – felIX glIck

Acteur	Burghart	Klaussner	
ken	 je	 als	 leerkracht	 mis-
schien	uit	films	als	GOOD-
BYE	 LENIN,	 REQUIEM	 of	
DAS	WEISSE	BAND.	Maar	
dat	 zijn	 totaal	 andere	 rol-
len	 dan	 die	 van	 topgang-
ster	 Felix	 Glick!	 	 Vincent	
Bal	 had	 op	 You	 Tube	 een	
filmpje	 van	 hem	 gezien	
waarin	hij	liedjes	zong	van	
Charles	 Trenet,	 dat	 was	

wat	hij	zocht	voor	de	rol	van	de	romantische	boef	Felix	Glick.	Zo	
ontdekte	hij	een	andere	kant	van	hem	als	acteur.	Burghart	hapte	
snel	 toe	 (Isabella	had	 toen	al	 toegezegd,	en	dat	was	 voor	hem	
misschien	een	extra	motivatie).	Toch	is	het	belangrijk	te	weten	aan	
welk	filmproject	je	deelneemt,	omdat	je	toch	een	drietal	maanden	
samen	in	zee	gaat!

Felix	Glick	sprak	in	het	boek	met	een	accent,	en	de	regisseur	
wou	dat	ook	graag	in	de	film.	Vincent	Bal:	“Wij zijn dus op zoek 
gegaan naar een Duitstalige acteur, want ik wilde niet dat een 
Belgische of Nederlandse acteur een accent zou faken. Toen mijn 
coproducente Klaussner ontmoette, zei hij doodleuk dat ze ook 
Nederlands met elkaar konden spreken. Zijn vrouw bleek namelijk 
een Nederlandse te zijn!”

opdracht: stel een Vraag aan  
het personage en de acteur

Nono,	Lola,	Felix…	zijn	allen	personages	in	de	film.	Deze	persona-
ges	zijn	gecreëerd	door	de	regisseur	(in	dit	geval	eigenlijk	door	de	
schrijver	van	het	boek	waarop	de	film	is	gebaseerd),	en	ze	bestaan	
dus	enkel	maar	in	de	film.	Je	leeft	als	kijker	de	hele	film	lang	mee	
met	hun	belevenissen,	zo	sterk	dat	 je	soms	het	gevoel	hebt	dat	
hun	 levens	echt	zijn.	Dit	 is	natuurlijk	niet	zo.	Maar	dat	 is	nu	net	
de	kracht	van	het	medium	film.	Je	wordt	ondergedompeld	in	hun	
fictieve	wereld.	

Laat	de	leerlingen	een	vraag	stellen	aan	één	van	de	filmperso-
nages.	Laat	ze	vervolgens	een	vraag	stellen	aan	de	acteur	die	
het	personage	vertolkt.

Bv.	aan	Nono	(het	personage):	Hoe voelt het om zonder moeder 
op te groeien? Vond je het een spannende reis? Hoe heb je je bar 
mitsva ervaren? 

Aan	Thomas	(de	acteur	die	Nono	vertolkt):	Kreeg je vrij van school 
om aan deze film mee te werken? Kan jij echt paardrijden? Kon je 
het goed vinden met de andere acteurs?

Je	 kan	 dit	 mondeling	 doen.	 Laat	 leerlingen	 één	 voor	 één	 een	
vraag	formuleren.	Of	geef	de	leerlingen	elk	twee	post-its.	Op	de	
eerste	schrijven	ze	een	vraag	aan	één	van	de	personages	(zet	zijn	
of	haar	naam	erbij).	Op	het	 tweede	een	vraag	voor	één	van	de	
acteurs.	Maak	op	het	bord	twee	kolommen	met	de	termen	‘perso-
nages’	en	‘acteurs’.	Ze	hangen	de	post-its	aan	het	bord.	Overloop	
de	vragen	met	de	groep.

Is	het	soms	verwarrend	voor	de	leerlingen?	Of	zijn	ze	al	snel	mee	
met	het	verschil	tussen	‘personage’	en	‘acteur’?	Je	zal	merken	dat	
bepaalde	vragen	terug	komen	waardoor	je	vanuit	deze	reeks	vra-
gen	verder	kan	met	de	bespreking	in	de	klas	(of	je	kan	deze	op-
dracht	aangrijpen	als	startopdracht	om	van	hieruit	je	bespreking	
op	te	bouwen).
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muzIek In de fIlm 

‘Whatever Lola wants, Lola gets’	blijft	zeker	enkele	dagen	door	je	
hoofd	spoken,	nadat	 je	NONO,	HET	ZIGZAGKIND	gezien	hebt.	
Het	is	een	bestaand	liedje	van	de	Vlaamse	groep	El	Tattoo	del	Ti-
gre.	Voor	de	rest	hoor	je	vooral	jazzy	en	loungy	muziek	in	de	film,	
die	je	helemaal	onderdompelt	in	de	sfeer	van	de	jaren	zeventig.	
Muziek	is	heel	belangrijk	in	een	film,	om	de	sfeer	én	de	emoties	
van	de	acteurs	te	versterken.

Muziek	 is	 iets	dat	 los	staat	van	de	gebeurtenissen	en	de	perso-
nages,	maar	wel	van	wezenlijk	belang	is	in	een	film.	Muziek	dient	
vaak	om	een	extra	sfeer	aan	de	beelden	toe	te	voegen.	Om	deze	
reden	verschilt	het	gebruik	van	muziek	 in	films	enorm.	Romanti-
sche	 scènes	 zullen	meestal	 lieflijke	melodietjes	bevatten,	 terwijl	
actiescènes	ondersteund	worden	met	muziek	die	extra	spanning	
moet	toevoegen	aan	de	beelden.	Ook	kan	muziek	gebruikt	wor-
den	om	herkenning	op	te	roepen	bij	de	kijker,	zo	hebben	de	ver-
schillende	STAR	WARS	en	JAMES	BOND-films	hun	eigen	melo-
dieën	die	in	iedere	film	terug	komen.	

Meestal	ondersteunt	de	muziek	de	beelden	in	de	film	en	vertelt	
mee	het	verhaal	van	de	film.	De	aandacht	van	de	kijker	ligt	bij	de	
beelden	en	onbewust	maakt	hij	van	de	beelden	en	de	muziek	een	
geheel	 dat	 klopt.	Wat	muziek	 betreft	 heeft	 een	 filmmaker	 veel	
keuzemogelijkheden	die	belangrijk	zijn	voor	hoe	de	film	overkomt	
bij	de	kijker.		

Over	het	algemeen	wil	filmmuziek	een	eenheid	vormen	met	het	
beeld	om	de	filmbeleving	te	versterken.	Zo	kan	muziek	een	situe-
rende	functie	hebben:	bijvoorbeeld	middeleeuwse	muziek	als	een	
film	zich	afspeelt	 in	de	middeleeuwen.	Muziek	kan	ook	eenheid	
scheppen	in	het	verhaal	door	bepaalde	geluiden	of	instrumenten	
te	laten	horen	bij	bepaalde	personages	en	tenslotte	kan	muziek	
ook	gebruikt	worden	om	gedachten	en	emoties	te	onderstrepen.	

Vragen Voor de leerlIngen
• Heb je op de muziek gelet?

• Hoe zou je de muziek bij deze film omschrijven? 

• Vond je ze passen bij de film? 

• Vond je de muziek aangrijpend of eerder storend?

• Zou jij andere muziek gekozen hebben bij deze film? Waar-
om? Welke?
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Net	als	in	zijn	vorige	films	zet	regisseur	Vincent	Bal	ook	hier	weer	
een	magisch-realistisch	universum	neer.	Vincent	Bal:	“Ja, ik toon 
niet gewoon het leven van alledag in mijn films, want daarvoor kan 
je gewoon uit het raam kijken. Ik vind het leuk om een wereld te 
creëren waar je in kan stappen, zodat je op het einde het gevoel 
hebt dat je even ergens anders bent geweest.”

Nono	reconstrueert	het	verhaal	van	zijn	moeder	met	Felix	Glick	
-	en	volgens	zijn	fantasie!	Er	worden	verschillende	trucs	bovenge-
haald:	split	screens,	het	beeld	bevriezen,	het	beeld	versnellen,	de	
verbeelding	 laten	contrasteren	met	hoe	het	echt	gegaan	 is,	be-
wegende	foto’s…	noem	maar	op!	Ook	Nono’s	stem	als	voice-over	
trekt	je	mee	in	zijn	verbeeldingsspel.

De	regisseur	laat	ons	meekijken	in	de	verbeelding	van	Nono.	Vin-
cent	Bal:	“Nono gebruikt zijn fantasie om aan het einde van de rit 
steviger in de realiteit te staan en meer zichzelf te worden. In het 
begin wil hij heel erg op zijn vader lijken. Die is als politie-inspec-
teur een enorme aanhanger van het rationele denken. Hij volgt 
een beetje te veel zijn hersenen en te weinig zijn hart. Nono leert 
in de film dat hij op de twee moet vertrouwen. Een ontmoeting 
met Felix Glick is heel belangrijk in die evolutie.”

Zeker	 in	het	begin	van	de	film	word	 je	er	als	kijker	helemaal	 in-
gegooid	en	haalt	de	regisseur	alle	truken	van	de	foor	boven.	Dit	
is	een	heel	bewuste	keuze,	het	 is	een	manier	om	het	publiek	te	
waarschuwen	dat	ze	alles	moeten	loslaten:	de	komende	95	minu-
ten	kan	alles;	kijken	naar	NONO,	HET	ZIGZAGKIND	is	één	groot	
avontuur!	Over	die	eerste	 scène	kan	 je	 in	het	 interview	met	de	
regisseur	hieronder	meer	lezen.	(Zie	pg	14)	

Een	voorbeeld	van	hoe	vrij	Vincent	Bal	omspringt	met	fantasie:

In	de	chocoladefabriek	vraagt	Nono	aan	Felix:	“Kan je je voorstel-
len dat ze ’t heeft gedaan?”

Felix	antwoordt:	“Jij bent toch iemand met veel fantasie?”

Nono	kijkt	terug	en	ziet	dat	het	inderdaad	Zohara	is.	

EEN 
mAGIscH-

REAlIsTIscHE 
FIlm
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Identiteit	 is	een	belangrijk	 thema	 in	NONO,	HET	ZIGZAGKIND.	
Een	paar	dagen	voor	zijn	bar	mitswa	raakt	Nono	verzeild	in	een	
avontuur	dat	uitmondt	 in	een	zoektocht	naar	zijn	eigen	wortels.	
Want	daar	liggen	best	nog	een	paar	vragen:	wie	zijn	moeder	was	
bijvoorbeeld,	en	waarom	zijn	vader	niet	over	haar	praat.	Waarom	
hijzelf	altijd	de	onweerstaanbare	neiging	heeft	om	fratsen	uit	te	
halen,	en	waarom	niemand	van	zijn	familie	daarom	kan	lachen.

NONO,	HET	ZIGZAGKIND	 is	 zoveel	meer	dan	een	humoris-
tische	 lichtvoetige	 avonturenfilm.	 Thema’s	 als	 identiteit,	 familie,	
de	relatie	tussen	ouders	en	kinderen	en	de	dood	komen	allemaal	
aan	bod.	Nono	is	13	en	gaat	op	zoek	naar	zichzelf,	naar	het	echte	
leven	en	naar	het	verhaal	van	zijn	moeder.	Pas	als	hij	dat	deel	heeft	
ingevuld,	heeft	hij	een	antwoord	op	de	centrale	vraag	van	de	film:	
wie	ben	ik?

Vincent	Bal:	“Ik herken mezelf in de zoektocht van Nono. Je moet 
een keuze leren maken tussen hart en hersenen. Waarop moet je 
vertrouwen in het leven? Veel mensen hebben het moeilijk om in 
het leven de juiste balans tussen die twee te vinden.”

opdracht Voor de leerlIngen: rugzak 

Wat	zouden	de	leerlingen	meenemen	als	ze	maar	één	rugzak	had-
den	om	enkel	dierbare spulletjes	in	te	verzamelen?	Misschien	kan	
je	de	leerlingen	echt	een	rugzak	laten	vullen	en	laten	meebrengen	
naar	de	klas.	En	ze	laten	vertellen	waarom	ze	bepaalde	zaken	wel	
of	niet	gekozen	hebben?	Wat	vertellen	deze	spullen	over	hun	‘ik’?

fIlmreflectIe met je leerlIngen

Film	is	een	dankbaar	instrument	om	gevoelige	of	abstracte	onder-
werpen	bespreekbaar	te	maken.	Kinderen	komen	vaak	woorden	
tekort	om	hun	gevoelens	genuanceerd	uit	 te	drukken.	Een	dia-
loog	met	anderen,	kan	hen	helpen	dingen	fijner	te	formuleren.	

WIE bEN IK?
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Geef	 je	 leerlingen	mee	dat	er	geen	 foute	antwoorden	bestaan.	
Gebruik	de	richtvragen	om	het	gesprek	op	gang	te	brengen.	Ver-
schillende	meningen	en	invalshoeken	komen	aan	bod.	Start	met	
beelden.	Toon	je	leerlingen	enkele	sprekende	beelden	uit	de	film.	
Ze	zetten	aan	tot	denken,	zoeken,	kijken	en	opnieuw	bekijken.

Vragen Voor de leerlIngen

• Nono kan af en toe de tijd stil zetten om beslissingen nemen. 
Zou je dat zelf ook soms willen doen? Waarom? 

• Ben je soms bang dat andere mensen weten wat er allemaal 
in je hoofd omgaat? 

• Begrijp je dat volwassenen kinderen soms bepaalde dingen 
niet vertellen?

• Waarom is die rode sjaal voor Gaby vinden zo belangrijk voor 
Nono, denk je?

• Praat je soms in je hoofd met overleden familieleden? Was 
er bij jou in de familie iemand die zelfmoord pleegde? Wordt 
daar veel over gepraat? Heb je zelf behoefte om daarover te 
praten? 

• Herken je in jezelf trekken van je vader of je moeder? Vind je 
dat leuk? Als Nono chocolade kiest, dan pikt hij er uit van het 
merk Luxor. ‘Net die’, antwoordt zijn vader tussen zijn tan-
den… Waarom wil hij liever niet dat Nono net als zijn overle-
den moeder van die chocolade houdt?

• Kan een film bepaalde emoties losweken bij jou? Of gaat dat 
beter via muziek of iets anders ?
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de Val In het chocoladebad

Via	het	filmpje	op	de	making	of	van	de	val	in	het	chocoladebad,	
kan	je	een	kijkje	nemen	in	de	wereld	van	stuntmannen	én	-vrou-
wen.	Als	je	de	scène	in	de	film	bekijkt,	zie	je	hoe	Zohara	uitglijdt	
over	gemorste	chocoladesaus.	Ze	valt	door	een	poortje	pardoes	
in	een	grote	pot	met	vloeibare	chocolade!	Maar	wordt	dat	zo	‘ge-
woon’	gefilmd?	Sprint	de	actrice	zomaar	zonder	verpinken	in	die	
pot?	Of	zit	daar	meer	achter?	

In	het	filmpje	merk	 je	dat	er	wel	meer	bij	komt	kijken.	Eerst	en	
vooral	op	vlak	 van	hygiëne;	 iedereen	op	de	 set	heeft	witte	be-
schermende	kledij	aan,	maar	wij	zijn	vooral	geïnteresseerd	in	het	
stuntwerk	natuurlijk!

Eerst	wordt	er	gefilmd	tot	het	moment	waarop	de	actrice	aan	het	
poortje	komt	en	‘valt’.	Voor	de	echte	val	wordt	haar	plaats	inge-
nomen	door	een	stuntvrouw.	Zij	loopt	en	valt	dan	echt	door	het	
poortje	in	het	chocoladebad.	Voor	het	vervolg	van	de	scène	glipt	
de	actrice	langs	de	zijkant	in	het	bad	met	chocoladepudding.	En	
vooraleer	je	de	truc	wil	naspelen;	denk	eraan	dat	het	chocolade-
bad	tussen	de	12	en	16°C	is,	dus	bezint	eer	ge	begint!	Voor	de	
acteurs	deed	een	warme	douche	na	deze	scène	zeker	deugd.	De	
chocoladepudding	werd	na	het	draaien	jammer	genoeg	gewoon	
weggegooid…!	 Kijk in bijlage voor het storyboard bij deze 
scène!

nono sprIngt In Volle galop  
Van een paard

De	acteur	die	Nono	speelt	(Thomas	Simon)	had	nog	nooit	paard	
gereden,	na	één	dag	oefenen	moest	het	maar	lukken!	Eerst	werd	
er	een	beeld	gemaakt	van	Thomas	die	achter	op	het	stilstaande	
paard	 zit	 bij	 de	 actrice	 die	 Zohara	 speelt.	 Van	 zodra	 het	 paard	
begint	te	lopen,	heeft	de	actrice	de	teugels	niet	meer	in	handen,	
maar	een	stuntvrouw	wél,	ditmaal	met	Thomas	achterop!	
En	het	paard	gaat	best	hard!	De	scènes	waarin	je	Nono	en	Zohara	
in	 volle	galop	op	het	paard	 ziet	 zitten,	 zijn	op	een	heel	andere	
manier	gefilmd.	Dan	zaten	de	acteurs	op	een	soort	bok	(net	als	in	
de	gymzaal)	met	stevige	veren	onder.	Deze	was	gemonteerd	op	
de	laadbak	van	een	truck.	Als	de	truck	begint	te	rijden	lijkt	het	net	

sTuNTWERK

Op	de	 dvd	 vind	 je	 bij	 de	making	 of	 leuke	 filmpjes	 over	 het	
stuntwerk.	Maar	ook	op	You	Tube	vind	je	dit	filmpje	terug	als	
je	“making	of	nono	het	zigzagkind”	intikt.	Hiernaast	gaan	we	
dieper	in	op	twee	stunts	uit	de	film.

http://www.youtube.com/watch?v=qrpx7BONQeM
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of	ze	echt	op	een	paard	zitten.	De	camera-	en	de	geluidsmensen	
én	de	regisseur	zitten	mee	in	de	laadbak,	de	fotograaf	en	zijn	as-
sistent	zitten	op	het	dak	van	de	truck.	

Natuurlijk	is	het	niet	Thomas	Simon	zelf	die	van	het	paard	springt!	
Een	stuntvrouw	neemt	zijn	plaats	in.	Ze	draagt	dezelfde	kleren	en	
een	pruik	om	zo	goed	mogelijk	op	de	acteur	te	 lijken.	Er	wordt	
een	plaats	afgesproken	waar	de	stuntvrouw	moet	vallen	en	zij	valt	
precies	waar	het	hoort.	En	zo	is	bijna	niets	wat	het	lijkt!

enkele leuke weetjes oVer de fIlm  
dIe we nog graag meegeVen:

De	auto	van	Felix	begint	natuurlijk	niet	‘vanzelf’	te	rijden	wanneer	
de	trein	nadert.	Enkele	technici	zorgen	voor	een	ingenieus	start-
systeem	dat	de	auto	op	het	 juiste	moment	van	een	helling	 laat	
afbollen.	Dit	kan	je	ook	bekijken	in	de	making	of.

De	scène	waar	Nono	in	het	bed	van	zijn	moeder	slaapt	en	er	op-
eens	 een	 paard	 uit	 de	 kast	 stapt,	 was	 heel	 duur	 om	 te	 filmen.	
Vooral	omdat	dit	in	een	studio	moest	worden	opgenomen;	de	kast	
moest	worden	nagebouwd	en	alles	moest	zo	in	elkaar	worden	ge-
knutseld	dat	het	paard	er	in	paste!	

De	producenten	van	een	film	letten	er	op	dat	er	niet	te	veel	geld	
uitgegeven	werd	bij	het	draaien	van	de	film	en	wilden	deze	scène	
overslaan.	Maar	voor	de	regisseur	was	daar	geen	sprake	van!	Deze	
scène	moest	en	zou	in	de	film	komen.	Ze	was	volgens	hem	heel	
belangrijk	voor	het	bereiken	van	de	juiste	filmsfeer.	

Het	 specialeffects-team	had	 twee	 of	 drie	weken	 aan	 een	 kraan	
gewerkt	die	helemaal	uit	het	niets	werd	opgebouwd	en	die	be-
doeld	is	voor	het	moment	dat	Felix	en	Nono	ze	nodig	hadden	bij	
de	chocoladefabriek.	

Maar	dat	werkte	niet	in	de	film,	het	viel	zelfs	zo	uit	de	toon	dat	de	
kraan	niet	gebruikt	werd.	De	regisseur	koos	er	voor	om	de	kraan	
ineens	te	laten	verschijnen,	je	ziet	het	mee	gebeuren.	Jammer	van	
al	het	geld,	de	producenten	waren	er	niet	blij	mee…

Over	de	scène	die	gedraaid	werd	op	de	Promenade	des	Anglais	
in	Nice	zegt	regisseur	Vincent	Bal:	
“We filmden op een zogenaamde Promenade des Anglais, naast 
het strand in Nice. Omdat het avondlicht helemaal goed moest 

zijn konden we enkel filmen tussen 19 en 20 uur. Daarom werden 
de opnamen gespreid over 3 avonden. De eerste avond hadden 
we 400m van de Promenade afgezet en filmden we speciaal ge-
klede figuranten die daar wandelden. De volgende avond reden 
we een paar keer met een karavaan oldtimers heen en weer, voor 
de shots op Nono en Felix in de auto. De derde avond tenslotte 
filmden we de shots op de prachtige hotels aan de overkant van 
de straat. Het legendarische Negresco Hotel wilde ik er absoluut 
in. In de film duurt de hele sequentie misschien 40 seconden, maar 
het ziet er wel prachtig uit.”

Bekijk	zeker	ook	dit	filmpje	met	een	setbezoek	(Zoekterm	op	You	
Tube:	 ‘Reportage	van	het	setbezoek	van	Prime	aan	NONO	HET	
ZIGZAGKIND).

De	interviews	zijn	in	het	Engels	maar	zeker	de	moeite	waard!	Er	
zitten	 leuke	 interviews	 in	 met	 o.a.	 Isabella	 Rossellini,	 Burghart	
Klaussner	en	schrijver	David	Grossman.

http://www.youtube.com/watch?v=FwZnFu1SJoQ
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We	zaten	een	middag	samen	met	Vincent	Bal	en	vuurden	tal	van	
vragen	om	hem	af.	Voorgaand	in	de	lesmap	werden	al	enkele	cita-
ten	uit	dat	interview	aangehaald.	In	dit	hoofdstuk	volgt	nog	meer.

VIncent bal Vertelde ons…
Het	duurde	 acht	 jaar	 om	 van	 het	 boek	 een	 film	 te	maken,	 dan	
moet	 je	als	filmmaker	 toch	zeker	zijn	van	 je	zaak!	Een	 leraar	zei	
ooit	tegen	Vincent	dat	je	voor	het	maken	van	een	film	bereid	moet	
zijn	om	drie	jaar	lang	op	hetzelfde	stukje	kauwgom	te	kauwen…	
De	smaak	vervaagt,	dus	je	moet	blijven	onthouden	waarom	je	dit	
precies	wilde	doen.

Er	komt	natuurlijk	heel	veel	bij	kijken.	Je	moet	het	boek	eerst	le-
zen,	dan	begin	je	aan	een	script	te	schrijven,	start	je	gesprekken	
op	met	producenten,	dien	 je	subsidieaanvragen	in,	zoek	je	naar	
de	geschikte	acteurs,	moet	je	locaties	spotten,	de	opnamen	voor-
bereiden,	het	draaien	zelf,	montage,	geluid,	muziek,	afwerking….	
(De	productie	van	deze	film	op	zich	nam	anderhalf	jaar	in	beslag!	
De	eerste	versie	van	het	scenario	dateert	van	2004).	

Vincent	leerde	het	boek	van	David	Grossman	via	zijn	producent	Bur-
ny	Bros.	Die	duwde	hem	het	boek	in	2003	in	zijn	handen.	Vincent	Bal	
vond	het	een	zeer	beeldend,	ontroerend,	grappig	en	speciaal	boek.	
Het	deed	hem	een	beetje	aan	Fellini	denken…	En	bij	de	scene	in	
de	chocoladefabriek	was	Vincent	Bal	helemaal	verkocht!	Hij	zag	die	
scène	meteen	voor	zich.	Maar	dan	moet	je	er	een	film	van	maken	
natuurlijk!	De	schrijver	van	het	boek,	David	Grossman	zegt	hierover:	
“Als iemand mij vraagt of hij mijn boek mag verfilmen, zeg ik altijd 
dat hij het boek ontrouw moet zijn en loyaal moet zijn aan de film. 
Op die manier blijf je in zekere zin ook trouw aan mijn boeken.” 

OPMERKING:	Het	boek	is	zwaarder	
dan	de	film	en	meer	geschikt	voor	
(jong)volwassenen	en	niet	voor	de	
leeftijd	 van	 de	 filmkijkers!	 Wil	 je	
toch	graag	iets	doen	over	boekver-
filmingen	en	verschillen	tussen	het	
medium	boek	en	het	medium	film,	
neem	 dan	 zeker	 een	 kijkje	 op	 de	
website	 van	Lessen	 in	het	donker,	
daar	vind	 je	een	 interessante	map	

(via	Lesmateriaal,	download	pdf	 ‘Boeken	versus	films’)	 terug	die	
volledig	daarover	gaat.	Daarin	vind	je	zeker	bruikbare	tips!	

FOcus: 
vINcENT 

bAl vERTElDE 
ONs…

David	Grossman
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Het	 is	dus	aan	de	regisseur	om	er	zijn	persoonlijke	toets	aan	te	
geven,	om	er	zijn	eigen	film	van	te	maken.	Eigenlijk	krijgt	een	re-
gisseur	de	ingrediënten	van	de	schrijver	van	het	boek,	maar	moet	
hij	er	een	heel	persoonlijk	gerecht	van	maken.	Vincent	Bal	maakte	
er	een	magisch-	realistische	film	van.	Je	ziet	de	fantasie,	maar	het	
blijft	geloofwaardig.	

Vincent	Bal:	“Ik heb er bewust voor gekozen om de kijker van in 
het begin van de film door mekaar te schudden. In de scène op 
de bar mitswa van Nono’s neefje springt Nono met een parasol als 
parachute van het dak af om het feest op te leuken. Je ziet eerst 
hoe de sprong in zijn fantasie verloopt en daarna zie je de realiteit. 
Op die manier wil ik een kijkwijzer meegeven: zó moet je naar mijn 
film kijken, je mag je aan alles verwachten! Met die sprong van het 
dak zet je de toon voor de rest van de film. Je leert de kijker hoe 
de film zal verlopen, wat ze mogen verwachten. Zo weet je als 
kijker ‘hoe het werkt’ en dan heb je ze mee…In het begin van de 
film wilden we de kijkers desoriënteren om hen voor te bereiden 
op de fantasie die later komt.”

Leuk	om	te	weten	is	dat	Vincent	Bal	zijn	storyboard	meestal	zelf	
tekent.	Beelden	helpen	hem	om	over	zijn	film	na	te	denken.	Vin-
cent:	“Bij het tekenen denken mijn handen soms voor mij.”	Zo’n	
storyboard	is	ook	handig	om	iets	uit	te	leggen	aan	acteurs	of	me-
dewerkers,	om	een	bepaalde	sfeer	op	te	roepen.	Maar	als	regis-
seur	moet	je	wel	oppassen	want	dat	kan	ook	beperkend	werken!	
Sommige	acteurs	hebben	ruimte	nodig	om	te	improviseren	over	
hun	personage.	Er	bestaat	dus	geen	standaardprocedure,	als	re-
gisseur	is	het	aanvoelen	van	je	cast	en	crew	heel	belangrijk!	

Hier	zie	je	een	fragment	uit	het	storyboard	van	de	film,	namelijk	de	
scène	op	de	bar	mitswa	met	de	parasol!	De	scène	met	het	choco-
ladebad	is	toegevoegd	in	bijlage.
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Waar	haalde	de	 regisseur	 zijn	 inspiratie	voor	deze	film?	Vincent	
Bal:	“Ik haal eigenlijk overal inspiratie uit, bewust of onbewust. 
Ik heb niet zo’n boekje waar ik alles in noteer, ik onthoud al die 
dingen. Maar er zijn wel enkele films die me op weg geholpen 
hebben. Zo bijvoorbeeld ANNIE HALL van Woody Allen. Daar zit 
een scène in waarbij Woody Allen een huis binnenstapt en getuige 
is van zijn eigen jeugd. Ook THE PINK PANTER, JAMES BOND, 
A SERIOUS MAN, het begin van GOODFELLAS en THE ROYAL 
TENNEBAUMS (Gene Hackman leverde inspiratie voor de rol van 
Felix Glick) hebben me beïnvloed. Er blijft vanalles ‘plakken’, vaak 
ook onbewust.”

En	als	de	film	klaar	 is,	 is	 het	natuurlijk	 afwachten	wat	de	 schrij-
ver	van	je	film	vindt.	Grossman	was	gelukkig	heel	enthousiast,	zo	
enthousiast	dat	hij	het	meteen	zag	zitten	om	een	klein	rolletje	in	
de	film	te	vertolken.	Zo’n	vertolking	wordt	cameo	genoemd.	Een	
cameo	is	doorgaans	bedoeld	als	humoristisch	knipoogje	om	het	
publiek	te	amuseren	dat	de	beroemdheid	herkent.	
Zo	 zit	 schrijver	 Jef	Geeraerts	 in	de	 rechtszaal	 in	de	 verfilming	
van	zijn	boek	DE	ZAAK	ALZHEIMER,	duikt	Pieter Aspe op in di-
verse	episoden	van	de	televisieserie	ASPE,	die	gebaseerd	is	op	
zijn	eigen	boeken	en	herkende	je	in	de	reeks	BLINKER	misschien	
Marc	de	Bel…

WAAR	IS	DAVID	GROSSMAN?	Op	het	einde	van	de	film	vraagt	
oom	Sjmoel	tijdens	het	bar	mitswa-feest	van	Nono	aan	een	man	
of	sokken	in	sandalen	nu	zo	erg	zijn.	De	man	aan	wie	hij	dat	vraagt	
is	de	schrijver	van	het	boek,	David	Grossman.	

VIncent bal houdt Van de jaren zeVentIg!

De	film	speelt	zich	af	in	de	jaren	zeventig,	waarom	niet	de	jaren	
vijftig	of	zestig	zoals	in	het	boek?	Of	waarom	maakte	de	regisseur	
er	geen	hedendaagse	film	van?	Vincent	Bal:	“In een hedendaagse 
film zou Nono veel moeilijker kunnen verdwijnen. Met de gsm en 
andere moderne media zouden ze hem meteen kunnen opsporen. 
Ik heb sowieso een voorliefde voor de jaren zeventig, dat was de 
periode van mijn eigen jeugd en die tijdsgeest heeft iets ‘roman-
tisch’. De figuur van Glick past er ook perfect in, hij heeft iets van 
een ‘romantische boef’. “

Elk	detail	in	de	film	zit	juist.	Want	de	keuze	om	de	film	in	de	jaren	
zeventig	te	situeren	maakt	wel	dat	alles	moet	kloppen:	decor,	re-
kwisieten	(dit	zijn	alle	kleine	elementen	in	het	decor)…	Zo’n	be-
slissing	maakt	een	film	ook	duurder.	En	bij	het	filmen	in	een	straat	
kan	 je	alleen	dat	stuk	filmen	waar	er	geen	 internetcafé	 is,	geen	
flitsende	reclameborden	die	in	die	tijd	nog	niet	bestonden…	Die	
problemen	werden	opgelost	door	een	seventies	busje	voor	de	on-
gewilde	stukken	‘decor’	te	parkeren.	

opdracht rond fIlmgenres	

Heb	je	zelf	veel	dvd’s	thuis?	Breng	een	stapeltje	mee	naar	de	klas	
en	laat	de	leerlingen	aan	de	hand	van	de	cover	raden	welk	genre	
film	 in	 de	 doos	 zit.	 Staan	 acteurs	 op	 de	 cover	 (hoe	 zien	 ze	 er-
uit,	hoe	zijn	 ze	gekleed,	wat	vertelt	de	blik	 in	hun	ogen...),	 kan	
je	een	achtergrond	waarnemen	(is	deze	eigentijds	of	niet,	 is	die	
realistisch	of	niet...),	wat	kan	je	uit	de	titel	afleiden?	Enz.	Laat	de	
leerlingen	de	dvd’s	in	stapeltjes	per	genre	samenleggen	en	pols	
ondertussen	naar	hun	eigen	voorkeuren.	Laat	hen	die	motiveren.
Filmgenres:	Avonturenfilm,	detective,	thriller,	horror,	drama,	die-
renfilm,	fantasy,	historische	film,	komedie,	documentaire,	oorlogs-
film,	tekenfilms…

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Geeraerts
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_zaak_Alzheimer_%28boek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Aspe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_de_Bel
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plaats een fIlmrecensIe  
op de schoolsIte!

Was	 je	klas	enthousiast	over	de	film	die	 ze	 zagen?	Laat	 ze	kort	
maar	toch	breed	reflecteren	over	de	film	waarbij	je	ze	vraagt	iets	
te	vermelden	over	het	verhaal,	de	filmstijl,	de	filmmuziek,	de	ac-
teurs…	Hebben	ze	daarop	gelet	tijdens	het	kijken?	Voeg	hun	reac-
ties	samen	in	een	leuke,	frisse	(niet	te	lange)	recensie.	Zoek	online	
een	 treffende	 afbeelding	 of	 de	 filmposter	 en	 plaats	 die	 bij	 het	
artikel	past.	En	nu	maar	hopen	dat	andere	leerkrachten,	ouders	en	
leerlingen	geprikkeld	worden	om	de	film	ook	te	gaan	zien.

Extra:	voorzie	ook	een	plek/muur	in	de	klas	waar	de	leerlingen	iets	
over	de	film	kunnen	ophangen.	Laat	ze	online	zoeken	naar	leuke	
afbeeldingen	van	de	acteurs,	de	filmset,	de	filmposter…	Laat	ze	
hun	reacties	neerschrijven	op	een	grote	flap	papier.

Tip:	Als je als leerkracht enthousiast bent over deze film, 
steek dan ook je collega’s aan om ermee te werken in de 
klas!	 Breng	 het	 even	 aan	 op	 een	 leerkrachtenvergadering	 en	
geef	 ze	 de	 nodige	 info	 door	 over	 het	 beschikbare	 educatief	
materiaal.	Wissel	filmervaringen	uit	met	leerkrachten.	Je	lessen	
worden	er	vanzelf	rijker	van!

Suggestie:	Stuur	de	klasrecensie	door	naar	info@lesseninhetdon-
ker.be!	Wij	zijn	benieuwd	naar	jullie	reacties.	We	sturen	je	klasre-
censie	met	plezier	door	naar	Vincent	Bal,	die	zeker	ook	nieuwsgie-
rig	zal	zijn…

slOT-
OpDRAcHT

mailto:info@lesseninhetdonker.be
mailto:info@lesseninhetdonker.be


18

•	 Persmap	NONO,	HET	ZIGZAGKIND

•	 Interview	met	regisseur	Vincent	Bal

•	 Recensies	uit	De	Morgen,	Humo,	De	Standaard

•	 Verschillende	filmgerelateerde	websites

•	 Wikipedia

Op	de	volgende	pagina	vind	je	een	fiche	voor	de	leerlingen.	Daar-
op	staan	een	aantal	 trefwoorden,	citaten	en	vragen	die	met	de	
film	te	maken	hebben.	Je	kan	deze	fiche	gebruiken	als	 leidraad	
tijdens	de	bespreking	van	de	film.	

bIblIOGRAFIE



Zeker	in	het	begin	van	de	film	word	je	er	als	kijker	helemaal	ingegooid	en	haalt	de	
regisseur	allerlei	trukjes	boven.	Dit	is	een	heel	bewuste	keuze,	het	is	een	manier	
om	het	 publiek	 te	waarschuwen	dat	 ze	 alles	moeten	 loslaten:	 de	 komende	 95	
minuten	kan	alles;	kijken	naar	NONO,	HET	ZIGZAGKIND	is	één	groot	avontuur!

Vincent	Bal:	“Ik herken mezelf in de zoektocht 
van Nono. Je moet een keuze leren maken 
tussen hart en hersenen. Waarop moet je ver-
trouwen in het leven? Veel mensen hebben 
het moeilijk om in het leven de juiste balans 
tussen die twee te vinden.”

Pas	 bij	 de	 ontmoeting	met	 Si-
mon	was	de	klik	er:	Vincent	Bal	
had	 zijn	 Nono	 gevonden!	 “Hij 
heeft een soort verdriet achter 
zijn ogen, dat vind ik mooi. Het 
was de eerste die snapte dat 
Nono soms iets anders zegt dan 
wat hij denkt of doet.” Herken	
je	 dat	 ook	 bij	 jezelf?	 Kan	 een	
film	 bepaalde	 emoties	 loswe-
ken	bij	 jou?	Of	gaat	dat	beter	
via	muziek	of	met	iets	anders?

Natuurlijk	is	het	niet	Thomas	Simon	zelf	
die	 van	 het	 paard	 springt!	 Een	 stunt-
vrouw	neemt	zijn	plaats	in.	Ze	draagt	de-
zelfde	kleren	en	een	pruik	om	zo	goed	
mogelijk	op	de	acteur	te	lijken.	En	zo	is	
bijna	niets	wat	het	lijkt!

Het	duurde	acht	 jaar	om	van	het	boek	een	film	te	
maken,	dan	moet	je	als	filmmaker	toch	zeker	zijn	van	
je	zaak!	Een	leraar	zei	ooit	tegen	Vincent	dat	je	voor	
het	maken	 van	 een	 film	 bereid	moet	 zijn	 om	 drie	
jaar	lang	op	hetzelfde	stukje	kauwgom	te	kauwen…	
De	smaak	vervaagt,	dus	je	moet	blijven	onthouden	
waarom	je	dit	precies	wilde	doen.

De	schrijver	van	het	
boek	 David	 Gross-
man	 zegt:	 “Als ie-
mand mij vraagt of 
hij mijn boek mag 
verfilmen, zeg ik al-
tijd dat hij het boek 
ontrouw moet zijn 
en loyaal moet zijn 
aan de film. Op die 
manier blijf je in ze-
kere zin ook trouw 
aan mijn boeken.” 

www.nonohetzigzagkind.nl

Spreekt de filmposter je aan? Zou je zelf ook voor 
deze film kiezen als je met je vrienden naar de bio-
scoop gaat? Waarom wel? Waarom niet? 

Wat is een zigzagkind volgens jou? 

Ken je nog films van Vincent Bal? 

Herken	je	in	jezelf	trekken	
van	je	vader	of	je	moeder?	
Vind	je	dat	leuk?	Als	Nono	
chocolade	 kiest,	 dan	 pikt	
hij	 er	 uit	 van	 het	 merk	
Luxor.	Net	die,	antwoordt	
zijn	vader	 tussen	zijn	 tan-
den…	Waarom	wil	hij	 lie-
ver	niet	dat	Nono	net	als	
zijn	 overleden	 moeder	
van	die	chocolade	houdt?

http://www.nonohetzigzagkind.nl
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