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Lesmap

Met de lesmap bij Uilenbal 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 Uilenbal is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op YouTube, met beelden van 
de making of, interview- en filmfragmenten. Deze fragmenten vormen de basis voor 
de filmbespreking.

            www.eyefilm.nl/educatie 

Voor deze lesmap lieten we ons inspireren door de lerarenhandleiding bij Uilenbal 
van EYE.

Doelgroep: 1ste en 2de graad LO

Uilenbal

         Pinterest

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

www.eyefilm.nl/educatie
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&disable_polymer=true
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Synopsis

Meral is acht jaar en ze is net verhuisd. Ze wil graag nieuwe vrienden maken, maar 
dat valt niet mee. Op haar kamer ontdekt ze een muizenhol waar de muis Piepiep 
woont. Omdat ze bang is dat haar moeder Piepiep zal vergiftigen als ze weg is, neemt 
ze hem mee op schoolreis. Dankzij Piepiep sluit Meral onverwacht vriendschap met 
de populaire Desi, de stoere Jason en de verlegen Vito. Wanneer Piepiep tijdens 
een wandeling door een uil wordt opgegeten, lijkt Meral ontroostbaar. Ze is boos op 
de natuur. Tijdens een spannende zoektocht naar de uilenbal met Piepiep’s botjes, 
ontdekt Meral hoe belangrijk vriendschap kan zijn.

Technische kaart

Uilenbal
Nederland, 2016, 80 minuten, Nederlands gesproken

Simone van Dusseldorp
Peter Alderliesten
Kees van der Vooren
Sander den Broeder
Monica Petit
Françoise Mol
Eva Eisenloeffel, Jooste de Vries en 
Leontine Petit
Jekino
Hiba Ghafry (Meral), Jashayra Oehlers (Desi), Matheu 
Hinzen (Jason), Felix van de Weerdt (Vito), Birgit 
Schuurman (Juf Ietje)
http://www.uilenbaldefilm.nl/

Introfilm

Bekijk deze introductie op de film voor je naar de film gaat!
Deze intro werd gemaakt in samenwerking met Hiba Ghafry, de hoofdactrice uit 
Uilenbal! Dit filmpje wordt ook vertoond bij de schoolvoorstelling in de bioscoop of het 
CC waar je heen gaat met de klas. 

Uit de pers

“Met Uilenbal neemt Simone van Dusseldorp kinderen serieus en brengt hen op 
een speelse manier in aanraking met de wrede kanten van de natuur.” (Het Parool)

“Het is een feelgood film waar dieren en natuur een grote rol in spelen.” 
(Roots Magazine)

“Uilenbal zit vol aanstekelijke kinderliedjes en natuuravontuur, een recept dat 
regisseur Simone van Dusseldorp eerder gebruikte voor haar film Kikkerdril.” 
(Naar Buiten magazine)

Scenario en regie
Montage
Muziek           
Geluid                   
Kostuums           
Make-up             
Producenten           

Distributie Vlaanderen     
Cast

Website

Filmfiche

http://
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&disable_polymer=true
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Wie maakte de film?

Simone van Dusseldorp werd in 1967 geboren 
in de Nederland. Ze regisseerde en schreef het 
scenario voor Uilenbal. Eerder regisseerde ze 
al andere kinderfilms zoals Kikkerdril, Het leven 
volgens Nino en Briefgeheim.

Simone van Dusseldorp maakt graag films voor 
kinderen. Ze schrikt er daarbij niet voor terug 
om ook ernstigere thema’s aan te kaarten. 

“Ouders willen altijd een stolp rond hun kind bouwen 
om hen te beschermen tegen slechte invloeden. En ze 

zijn zo preuts!” 
regisseur Simone van Dusseldorp 

In Uilenbal werd bijvoorbeeld de scène waarbij Vito naakt door de gangen rent in 
vraag gesteld. Maar de regiseur wilde deze er echt niet uit. Naakt door de gangen 
rennen past toch net helemaal in de kinderwereld, zegt ze.

Wie zijn de hoofdacteurs?

Hiba Ghafry speelt Meral in de film. Ze was 
pas één jaar voor ze werd gecast voor deze rol 
acteerlessen beginnen volgen. 

Toen er audities werden gehouden, durfde Hiba 
eerst niet voor de camera te spelen. Het was 
haar moeder die haar overtuigde dit toch eens 
te proberen. 

Toen het eerste testfilmpje uiteindelijk was opgenomen, vond Hiba het eigenlijk best 
wel leuk. Ze was dan ook heel blij om te horen dat ze na de audities meteen een 
hoofdrol in de film Uilenbal te pakken had.

   In dit fragment vertelt Hiba over haar eerste acteerervaring!

Jashayra Oehlers speelt Desi in de film. Desi 
is een ongelooflijk cool meisje waar heel wat 
kinderen naar opkijken. In de film is ze niet 
enkel vervelend, maar ook eerlijk en bijdehand. 
Typisch zo’n meisje aan de top dat zich verveelt. 
Het is een zware taak om altijd de leider van de 
groep te zijn. En die rol is haar blijkbaar op het lijf 
geschreven. 

“Dat ze een cool meisje is, zag je al bij de casting. Ze kwam 
binnen en vroeg meteen: mag ik effe een rap doen? Met 

haar gouden ketting en allemaal bling bling ging ze zichzelf 
voorstellen in een rap. Ik hield meteen van haar.” 

regisseur Simone van Dusseldorp

H1 - Achtergrondinfo

https://www.youtube.com/watch?v=TZxUQxTxPt4&index=2&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
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Matheu Hinzen speelt Jason in de film. Voor 
hem is dit al de derde film waar hij in meespeelt. 
Omdat hij zo mooi kan zingen, speelde hij al eens 
‘de jonge André Hazes’ in de film Bloed, zweet en 
tranen (2015). Hij is ook te zien als Gijs in de film 
Onze jongens (2016).

Felix van de Weerdt speelt Vito in de film. Ook voor 
hem is dit niet zijn eerste filmervaring. Hij was al 
eerder te zien als Jesse in Jesses wereld (2014) en 
hij speelde ook al eens mee in een aflevering van 
Flikken Maastricht (2015).

Achter de schermen

Wil je graag verder kennismaken met de acteurs? Of wil je graag eens een kijkje 
nemen achter de schermen? Ga dan op bezoek bij de film Uilenbal en bekijk dit 
fragment.

Wist je dat…

… Uilenbal in 2016 de openingsfilm voor de 30ste editie van het Cinekid  
kinderfilmfestival in Amsterdam was. Een heuse feesteditie dus!

… er wel 30 echte muizen op de set aanwezig waren die allemaal op elkaar leken. 
Jaap-de-muizenman kwam iedere dag op de set met zo’n bakje vol muizen. Daar kon 
Meral dan mee oefenen en ook echt mee spelen tijdens de film. En ja hoor, er zijn 
tijdens het filmen ook heel wat muizen ontsnapt!

… de muis Piepiep niet echt is opgegeten door de uil. De uil at gewoon zijn eten 
en die beelden hebben ze dan vervangen door de computer zodat het lijkt alsof het 
Piepiep is.

… Jason zijn been helemaal niet echt gebroken was. Ze zijn met hem naar het 
ziekenhuis gegaan en daar hebben ze er een gips rond gedaan. Allemaal speciaal 
voor de film dus!

… er op de set wel eens mensen huilend weggelopen zijn. Met vier hoofdacteurs, een 
boel stand-ins en een hele klas op de set is een film maken een moeilijke klus. De 
kinderen hadden samen zoveel lol dat je er als volwassene moeilijk tussen kon. En 
dat zorgde wel eens voor frustraties.

… dat Jashayra Oehlers (Desi) niet zo goed kan zingen. Kees van de Voren, de 
componist, had het daar wel moeilijk mee. ‘Probeer het nou nog één keer!’ zei hij dan. 
Maar het lukte niet. De regisseur vond het geen enkel probleem. Voor haar was het 
net belangrijk dat de kinderen gewoon lekker konden zingen en niet dat ze perfect 
zouden zingen. 

…het de bedoeling is dat er na Kikkerdril (zomer) en Uilenbal (herfst) nog twee 
episodes zouden volgen voor de andere seizoenen. Er is nog geen concreet verhaal, 
maar regisseur Simone Van Dusseldorp is er alvast over aan het denken.

https://vimeo.com/187203140
https://vimeo.com/187203140


5

u L

w

DE NATUUR IN DE FILM

De natuur speelt een grote rol in de film. Welke natuurfragmenten staan je nog goed 
bij? Welke dieren heb je gezien in de film? Noem er zoveel mogelijk. (Uil, muis, 
lieveheersbeestje, spin, eekhoorn, mol, ree, egel, mieren, vink, sperwer, vos, slak.) 
(© fragment uit Uilenbal leerkrachtenhandleiding van EYE Filmmuseum)

De voedselketen

De film gaat over de natuur en over doodgaan in de natuur. De natuur heeft zijn eigen 
systeem. Het is eten en gegeten worden. En dat is heel normaal. 

   Kijk maar eens naar dit fragment over de voedselketen.

Op het Pinterestprikbord van Uilenbal vind je nog meer inspiratie. 

Thema: Natuur en vriendschap

De natuur wordt in de film Uilenbal anders verbeeld dan gebruikelijk is in kinderfilms; 
geen zoetsappige Disneywereld waar de dieren vrienden van elkaar zijn en alles 
goed komt. In de natuur gaat het over eten of gegeten worden en de film laat zien 
dat dit zijn eigen schoonheid heeft. Niet alleen de natuur maar ook het schoolplein 
heeft zijn eigen wetten. 

De film toont op een luchtige manier allerlei vormen van sociaal gedrag tussen 
kinderen; van uitsluiting tot vriendschap op contract. Als de klas op schoolkamp gaat 
en in een heel andere omgeving terechtkomt, veranderen de onderlinge verhoudingen 
en ontstaan nieuwe vriendschappen. 

Meral en haar nieuwe vrienden gaan op zoektocht naar de uilenbal. Het gegeven van 
een zoektocht komt in veel films voor (Briefgeheim, Kikkerdril…). Door dit avontuur 
leren de kinderen elkaars sterke en zwakke kanten kennen en wordt de vriendschap 
uiteindelijk versterkt.
(© fragment uit Uilenbal leerkrachtenhandleiding van EYE Filmmuseum) 

H2 - Inhoudelijk

https://www.youtube.com/watch?v=gb0VNsOAEIw&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&index=3
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
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De voedselketen wordt ook heel mooi uitgelegd in een liedje in 
de film. Luister maar eens naar het voedselketenlied. Het lied is 
ondertiteld, dus laat de kinderen meelezen en zingen in de klas!

Jason zingt in het voedselketenlied over de luis die wordt opgegeten door een 
lieveheersbeestje. En die wordt dan weer opgegeten door een vink. En zo gaat 
het maar door. Wil je zelf op zoek gaan naar de juiste volgorde van verschillende 
voedselketens, speel dan online deze food chain game.

“Beesten worden opgegeten. Ook door ons. Ik vind 
het vreemd dat kinderen niet weten waar een kipfilet 
vandaan komt. Dat wordt voor hen vaak verdoezeld. 

Het helpt natuurlijk als je op het platteland opgroeit, dan 
weet je zulke dingen. Maar voor kinderen in de stad is 

voeding gewoon iets uit de supermarkt.” 
regisseur Simone van Dusseldorp

“Jij eet toch ook kroket?” vraagt Vito wanneer Meral ontroostbaar is nu Piepiep net 
opgegeten is door de uil.   

Vragen voor de leerlingen
 U Wat bedoeld Vito daarmee? Wat vind jij daarvan? 
 U Vind jij dat uilen zouden moeten leren om geen muizen meer te eten? Kan dat?
 U Eet jij vlees? Van welke dieren? Is dat niet zielig voor die dieren? 
 U Zou jij willen leren om geen vlees meer te eten? Kan dat?

Braakballen

De titel van de film is Uilenbal. Waarom heet de film zo? En wat is een uilenbal nu 
precies? Laat de leerlingen eerst zelf een antwoord formuleren op basis van wat ze 
uit de film hebben onthouden. Vul eventueel aan met onderstaande info. 

Uilen zijn roofvogels. De prooidieren die ze vangen slokken ze volledig op. Maar die 
niet verteerbaar zijn zoals haren en botten moeten ze weer naar buiten werken. Uilen 
braken daarom enige tijd na hun maaltijd braakballen uit. Als je zo’n braakbal vindt 
en uit elkaar pluist, dan kun je behoorlijk precies zeggen wat de uil gegeten heeft. 
Van de botjes die je in de braakbal kan vinden, kun je weer volledige muizenskeletjes 
opbouwen. 

Je kan zelf op zoek gaan naar deze braakballen of uilenballen om ze in de klas uit te 
pluizen. Om je alvast op weg te helpen, kan je hier een handleiding met werkbladen 
vinden. 

Voor het opbouwen van de muizenskeletjes kan je gebruik maken van deze handige 
uitpluiskaart die je op de homepage van de filmsite onder de titel ‘Uilenbal’ kan vinden. 
De handleiding en de uitpluiskaart vind je ook terug op het Pinterest prikbord.

Ga je liever digitaal op onderzoek? Pluis dan met deze game je eigen digitale uilenbal 
uit. (Klik op ‘uilen en muizen game’)

Expeditie Uilenbal

De televisie, mobieltjes, tablets, computers… schermen zijn overal vandaag de dag en 
ze oefenen een magische aantrekkingskracht uit. Veel kinderen zijn schermverslaafd 
en spelen niet meer buiten. Een hele generatie kinderen vervreemdt langzaam aan 
van de natuur. 

Tijd om terug de natuur in te trekken. Tijd voor expeditie Uilenbal! 
Luister naar het expeditie uilenballied. Het lied is ondertiteld, dus 
laat de kinderen meelezen en zingen in de klas!

https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.htm
http://www.uurnatuur.nl/doc/braakballen-pluizen.pdf
http://www.uilenbaldefilm.nl/Uilenbal-Uitpluiskaart-A5.pdf
http://www.uilenbaldefilm.nl/Uilenbal-Uitpluiskaart-A5.pdf
http://www.zoogdiervereniging.nl/uilenmuizen
https://www.youtube.com/watch?v=CcrPNmdpCPU&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&t=5s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=61SS-1EZBSo&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&index=5
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In de film bereidt Vito hun expeditie Uilenbal alvast grondig voor: Een washandje met 
een touw aan wordt het ultieme overlevingspakket. Daarin zitten enkele suikerklontjes 
tegen de grootste honger, kleine beschilderde steentjes om de weg terug te vinden, 
een fluitje en een noodbrief met belangrijke signalen in morsecode. Ook hebben ze 
de nodige aandacht voor kledij in laagjes en een vuilniszakjas.

Bekijk met je leerlingen hoe Meral de zoektocht naar de uil 
opstart.

OP EXPEDITIE MET JE KLAS
Misschien kan je samen met de kinderen een namiddag op stap gaan in de buurt 
van de school. Of maak van de expeditie een activiteit op de bosklassen. Laat ze 
allerlei manieren bedenken om hun eigen weg te vinden, om kaarten te ontwerpen, 
om te communiceren met elkaar… Je kan ook ieder groepje een geheime tocht voor 
een ander groepje laten uitwerken en er een zoektocht van maken. Of op http://
www.geocaching.be/web/index.htm een tocht in de buurt uitzoeken en samen met 
je leerlingen op zoek gaan naar de schat. Voor meer ideeën kan je ook nog wat 
snuisteren op onze pinterestpagina.

WIJ ZIJN VRIENDEN

 U Ga naar de website van de film Uilenbal. Daar staat een foto met 
de vier hoofdpersonages. (Klik op Home). 

 U Vraag de leerlingen goed te kijken naar de vier hoofdpersonen. 

Vragen voor de leerlingen
 U Wat hebben de kinderen in hun handen en hoe kijken ze erbij? (Een groot bot, 

een muisje, drie potloden en een zak met botjes. Ze kijken vrolijk, liefdevol, 
peinzend en afkeurend.) 

 U Denk je dat ze vrienden zijn? Waarom wel, waarom niet? 
 U Hoe zit het met jouw vrienden? 
 U Lijken jullie op elkaar, vinden jullie dezelfde dingen leuk?
 U De vier hoofdpersonen in de film worden vrienden, toch zijn ze heel verschillend. 

Hoe worden ze vrienden? (Door de muis Piepiep.)

Laat de leerlingen een tekening of foto maken van zichzelf met 
een voorwerp dat iets over hun interesses, karakters vertelt. Vooraf 
bedenken ze in welke houding ze vastgelegd willen worden. Bespreek 
samen de resultaten. 

(© fragment uit Uilenbal leerkrachtenhandleiding van EYE Filmmuseum)

Opdracht

Opdracht

http://www.geocaching.be/web/index.htm
http://www.geocaching.be/web/index.htm
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
http://www.uilenbaldefilm.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NqralROffEs&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&index=6&t=3s


8

u L

w

Het vriendschapsreglement

Vito vindt het nodig dat Meral eerst zijn vriendschapsreglement ondertekent voordat 
ze echte vrienden kunnen zijn. Nodig de leerlingen uit om hierover zelf eens na te 
denken.

Vragen voor de leerlingen
 U Wat denk jij van dat vriendschapsreglement? 
 U Denk je dat het goed is om zo’n reglement op te stellen? 
 U Denk je dat het ruzies kan voorkomen? 
 U Welke regels zouden er in jouw reglement staan en waarom? 
 U Zou jij het leuk vinden om zo’n reglement van je vriend(in) te moeten 

ondertekenen?

Ben je benieuwd naar de regels die Vito bedacht? Luister dan hier 
naar het vriendschapsreglementlied. 

Regel 1
Als je mijn vriend bent, ben je mijn enige echte vriend.

Regel 2
Als je mijn vriend bent, weet ik alles, echt alles van jou. 

Ook je geheimen.

Regel 3
Als je mijn vriend bent, blijf je altijd dicht bij mij. 

Regel 4
Als je mijn vriend bent, mag je niet verder dan 5 meter 

van me af.
Regel 5

Als je mijn vriend bent en je moet plassen of naar huis, 
doe je de box.

Regel 6
Als je mijn vriend bent, moet je het contract altijd bij je 

hebben.

DE BENDE

Desi is een ongelooflijk cool meisje waar heel wat kinderen naar opkijken. In de film 
zie je dat Desi altijd wordt gevolgd en nagedaan door een hele groep kinderen. 

Kijk maar eens goed naar deze twee opeenvolgende stukjes uit 
de film op de afspeellijst. Vraag de kinderen goed te kijken naar 
wat Desi allemaal doet. 

 U Wie kan er een beweging die Desi deed nadoen? Duid telkens 
één van de leerlingen aan. Nadat hij/zij het voorbeeld heeft 
gegeven, doen alle andere kinderen deze beweging na. Laat 
enkele voorbeelden aan bod komen.

 U Wie kan er zelf een beweging bedenken? Ook hier weer laat je 
alle bewegingen herhalen door de rest van de groep.

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=YWXLZeEAmWU&index=8&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qRSGjCoYgd8&index=9&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
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In het vriendschapslied spelen ze ook met bewegingen. Let vooral 
op de choreografie in dit fragment. 

Het lied is ondertiteld, dus laat de kinderen meelezen en zingen in de klas!

 U Verdeel de klasgroep in twee groepen. 
 U Duid een leider aan bij iedere groep. 
 U De eerste leider zegt (zoals in het liedje) “doe ik dit” en dan 

maakt hij een beweging die zijn eigen groep overneemt. 
 U Dan is het aan de andere leider. Die zegt “dan doe ik dit” en hij 

verzint een beweging die zijn groep dan mee overneemt. 

Zo kan je beide bendes heen en weer aan de beurt laten komen met telkens een 
nieuwe leider aan het hoofd.

Als Meral de muis onder haar shirt verbergt, maakt ze ook een soort dansje. 

Vragen voor de leerlingen
 U Hoe zou jij bewegen met een muis onder je shirt?
 U En als je achternagezeten wordt door een zwerm muggen?
 U Hoe zou je bewegen als je een slok limonade wilt drinken en er een wesp op je 

glas komt?
 U En hoe zou je bewegen als een grote hond tegen je op springt? 

De leerlingen krijgen in groepjes beweegopdrachten die uitmonden 
in een dans. De bewegingen mogen uitvergroot worden. Laat bij de 
presentaties eventueel de andere kinderen de bewegingen nadoen. 
Bespreek de opdracht klassikaal na. Vonden jullie de opdracht leuk? 
Waren ze lastig?

Opdracht

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=01F5t6yL3ME&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&index=7
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Dieren op de set

“Het was lang niet altijd makkelijk om de film te maken, 
ook omwille van het filmen met de dieren. De muis die 

ging soms alle kanten op! Er werden trouwens een 
30-tal muizen gebruikt op de set! Ze moesten allemaal 

even groot en even grijs zijn.” 
regisseur Simone van Dusseldorp

Met dieren filmen is altijd een uitdaging. Met mensen kan je duidelijk afspreken wat je 
wil dat ze doen en zeggen. Maar bij dieren is dat natuurlijk niet het geval. Honden kan 
je nog wel een beetje te trainen, maar bij muizen is dat toch wel veel moeilijker. Om 
dieren toch op de juiste plaatst te krijgen, gebruikt men dikwijls eten om ze te lokken.

Bekijk hier de eerste ontmoeting tussen Meral en Piepiep.

De eerste keer dat je Piepiep ziet in de film, loopt hij recht uit het muizenhol naar 
een stapeltje kleren op de grond. Wat voor lekkers zou er tussen die kleren gelegen 
hebben?

Voor de scènes met de muis heeft Hiba (Meral) een 
hele dag gerepeteerd, want zo’n muis is en blijft een 

wild dier. Slechts één keer heeft er een muis gebeten. 
Dan ben je zo’n acteur wel even kwijt… zo’n muis bijt 
flink door! Enkel voor sommige close-ups maakten we 

gebruik van een ‘geanimeerde muis’. 
regisseur Simone van Dusseldorp

Werken met dieren in een film, het is niet gemakkelijk. Bekijk in dit 
fragment het stukje van 1’00 tot 1’12.

In de films van Harry Potter werden er heel veel dieren gebruikt. 
Ook uilen. En dat blijken niet zo’n snelle leerlingen te zijn.

Geef de opdracht aan de leerlingen om zelf een filmpje met een dier 
te maken. Dat kan een huisdier zijn, maar je kan ook proberen om 
de duiven op straat naar een bepaalde plek te lokken met wat eten. 

Vragen voor de leerlingen
 U Hoe ervaren ze dit? 
 U Zijn dieren makkelijk te filmen?

Inspiratie nodig hoe je dit zou kunnen aanpakken? Bekijk in dit 
fragment hoe ze katjes uit de Harry Potter film trainen om te zitten 
en zich te laten ‘aankleden’.

H3 - Filmtechnisch

Opdracht

https://www.youtube.com/watch?v=QOe4K5KsKH0&index=8&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
https://www.youtube.com/watch?v=AtzFUTvyPSA&index=9&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
https://www.youtube.com/watch?v=RkmWt7GE3MI&t=72s&index=10&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
https://www.youtube.com/watch?v=M9yduL7LKKI&t=111s&index=11&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
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Hoe de uil Piepiep ving

De kracht van cinema bestaat er in de kijker veel informatie te geven via beelden 
en geluiden. Helemaal leuk wordt het als je met enkel een blik dingen kunt zeggen 
zonder een woord te spreken. 

Kijk maar eens naar dit spannende fragment van hoe de uil 
Piepiep vangt. Geef de leerlingen de opdracht om goed naar de 
gezichten van de kinderen uit de film te kijken.

Vragen voor de leerlingen
 U Zag je de blik van Jason toen Meral vroeg of uilen muizen eten?
 U Hoe keken de kinderen? Kan je dit nadoen?
 U Wat maakt dit fragment zo spannend?

Sfeervol geluid

Bekijk het fragment nog eens, maar dan zonder geluid. 
Is het dan nog even spannend?

Muziek bepaalt voor een groot deel de sfeer van een film. Als je 
de muziek weglaat of als je andere muziek over dezelfde beelden 
zet, dan krijg je een heel ander gevoel.

Geef de leerlingen de opdracht om zelf een spannende scène te 
filmen en er passende muziek onder te zetten. Wat dacht je van een 
achtervolging door monsters of een ontploffing? 

Gebruik je eigen fantasie, een tablet of een smartphone en download de app Action 
Movie FX. Voor meer uitleg; surf naar http://filmlab.be/ en klik op de tutorial ‘acteren 
met monsters’. 
Nadien bespreek je de filmpjes. 

Vragen voor de leerlingen
 U Welk gevoel krijg je bij het kijken naar de filmpjes? 
 U Wat zie je, wat hoor je? 
 U Bekijk het ook eens zonder geluid of zet er een ander muziekje onder.  

Wat merk je?
 

Opdracht

Opdracht

http://filmlab.be/
https://www.youtube.com/watch?v=kvQM3v65Km4&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs&t=30s&index=12&list=PLdKaY1_rO61baVxef0_SAxABTeCXsro5D
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“Het inzingen van de liedjes in de studio vond ik heel 
leuk. Ik hou erg van zingen. De leukste scène om te 

doen vond ik toen ik in het bos moest zingen, met al die 
bomen en takken om me heen.” 

Hiba Ghafry (Meral)

In de film gaan heel gewone bewegingen over in een dans. Bijvoorbeeld buiten 
spelen, schoonmaken of regenkleding aantrekken. Kunnen de leerlingen voorbeelden 
noemen van alledaagse bewegingen waar een dans van te maken is? (Water 
schenken, schrijven op het bord, hinkelen.) 
(© fragment uit Uilenbal leerkrachtenhandleiding van EYE Filmmuseum)

Wat opvalt, is dat het zingen niet altijd even toonvast en correct gebeurt. De regisseur 
vond het in deze film dan ook vooral belangrijk dat de kinderen zongen zoals ze 
dat zelf gewoon zijn. Het moest niet perfect of écht mooi zijn. Het moest vooral heel 
spontaan zijn. Zingen is dan ook iets wat de personages in de film verbindt en deze 
vriendschap is erg belangrijk. Voor elk thema en iedere belangrijke gebeurtenis is 
er wel een liedje. Deze vrolijke liedjes die speciaal voor de film zijn gecomponeerd, 
spreken het jonge publiek aan en zorgen ervoor dat ook na het bioscoopbezoek de 
film blijft hangen. 

Uilenbal eindigt met het lied ‘Wij zijn vrienden ook al verschillen we van elkaar’, een 
loflied op de vriendschap. Tijdens de aftiteling zijn de liedjes uit de film nog een keer 
te horen. 

Vragen voor de leerlingen
 U Wat vond je van de liedjes? Mooi of niet?
 U Welke films ken je nog waarin wordt gezongen? Is die vergelijkbaar met Uilenbal?
 U Welk lied vond je het mooist?

Tot slot van de filmbespreking zing je het Expeditielied met de hele 
klas samen!

Liedjes en dansjes in de film

Er wordt heel veel gezongen in deze film. Het spel in de film gaat in een natuurlijke 
vorm over in het zingen en dansen. Er is geen strakke choreografie en orkestrale 
begeleiding zoals bij bijvoorbeeld een musicalfilm als Annie. Het dansen in de film is 
niet strak ingestudeerd maar past bij de natuurlijke beweeglijkheid van kinderen en 
werkt erg aanstekelijk. 

De dans van Desi en haar vrienden 
op de straat.

Voedselketenlied van Jason: ‘Een 
lieve-heersbeestje lijkt zo lief, maar 
eigenlijk is het heel agressief.’

Kunnen de leerlingen bij de foto’s iets vertellen over de liedjes en 
dansjes? (Deze foto’s kan je ook in het groot in bijlage vinden en 
digitaal op de Pinterestpagina.)

Expeditielied: ‘We gaan op expeditie
 met z’n vieren. Door een donker bos 

met heel veel dieren.’ 

Corveelied van Desi: ‘Ga eens opzij,
 laat mij er door. Het is hier smerig 

en ongelofelijk goor.’ 

Opdracht

Opdracht

https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
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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://schooltv.nl/

 U http://www.imdb.com/

 U http://www.uilenbaldefilm.nl/

 U http://www.zoogdiervereniging.nl/uilenmuizen 

 U http://www.uurnatuur.nl/doc/braakballen-pluizen.pdf

 U Uilenbal leerkrachtenhandleiding van EYE Filmmuseum

 U www.eyefilm.nl/educatie

Nog meer 
inspiratie nodig?

Bibliografie

https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
http://schooltv.nl/
http://www.imdb.com/
http://www.uilenbaldefilm.nl/
http://filmlab.be/ 
http://www.uurnatuur.nl/doc/braakballen-pluizen.pdf
www.eyefilm.nl/educatie
https://www.pinterest.com/lessenihdonker/uilenbal/
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Bijlage 1
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Bijlage 3
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Bijlage 4


