
Personages: wie spelen welke rol in het verhaal en 
hoe verhouden de personages zich tot elkaar?

Boy 7  Lara

Louis    agent Jones

Zero hoofdtrainer, Marit lerares,  
dokter Rogers, premier Sassen Boy nr……

Bobbie, serveerster

‘goed’
vriendschap

vrije wil
jongeren

‘slecht’
verraad

manipulatie
volwassenen

Door wiens ogen zien we het 
verhaal? 

witjassen

Presentator
Presentatienotities
Karakterweb:  karakter, uiterlijk, achtergrond, zwakke plekken van de persoon,  de doelen die het personage nastreeft (wat wil hij / zij bereiken?  Hoe ontwikkelt het personage zich in het verhaal? Welk taalgebruik past bij welk personage? Wat zijn de hoogtepunten en dieptepunten van de personages uitgezet naar de scenes. Hoe verhouden de personages zich tot elkaar? Wie zijn medestanders? Wie zijn tegenstanders? Wie is de held? Wie is de schaduwfiguur, de vijand van de held en wie zijn de hulpjes van de schaduwfiguur? Wie is de misleider, waarvan onduidelijk is of hij/zij nu voor of tegen de held is? Wie is de vriend(in) van de held, die de held bijstaat bij de ontdekkingstocht? 



Ruimten / omgeving
Sfeer

Contrasten

Anonieme vlakte Anonieme tram
Dag Nacht

Donkere kleding
Uniforme kleding boys

Bed en Breakfast Cooperation X Bunker, 
Slaapvertrekken

Rocky’s / Big Lebowski
bowlingbaan Klinische ruimten
Pizza Hut Omheind terrein
Café Mandy’s Donkere straten
Dagelijks leven Politiestaat
Zomer Winter

Presentator
Presentatienotities
Waar speelt het verhaal zich af? Wanneer een ruimte uitgebreid beschreven wordt, heeft het een symbolische  waarde voor het verhaal. Ruimte is een breed begrip: alles wat de hoofd[persoon ziet, hoort en ruikt wordt ertoe gerekend. 



TIJDTijdvertraging
korte gebeurtenis 
binnen het verhaal
relatief lang stuk film / 
veel tekst boek

Tijdversnelling
lange periode binnen het verhaal
relatief kort stuk film / 
weinig tekst in boek

Nu
in 
het 

verhaal
Flashback

= terugblik = vooruitwijzing

Flashforward

VerteltijdVerteltijd

Tijdlijn in het verhaal: waarom is dit belangrijk? 

Vertelde tijd: de (historische) tijd waarin het verhaal zich afspeelt: wanneer en hoe je dat weet.  
De tijd die het verhaal in chronologische volgorde bestrijkt.  

Presentator
Presentatienotities
Let goed op de start van de film.Let goed op aanwijzingen in welke tijd de film speelt.\Let goed op het verloop en de volgordemvan de gebeurtenissen en waarom de regisseur daarvoor kiest. 



Werkstuk maken in DUO’s

Je kunt dus ook 
kijk- en schrijftaken verdelen!

Je kunt niet alles onthouden: noteer trefwoorden :

Personages   Ruimte en omgeving   Tijd    Thematiek en motieven

Presentator
Presentatienotities
Wat is het probleem of wat moet er worden ontdekt of uitgezocht? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de ontknoping. 



Personages ----- Ruimten / omgeving ------- Tijd----------Thematiek / motieven--------

Opdracht 1
Het begin van het boek en de film. Benoem de belangrijkste verschillen. 

Opdracht 2
Beantwoord de vragen over de tijd in de film.
(wat gebeurt er in een scene dat je weet dat het om een flashback gaat?  Voorbeelden? ) 
Let ook op de muziek, stemgeluiden, volume, wegdraaien camera, kleurgebruik, seizoenen,  et cetera

Opdracht 3: beantwoord de vragen over scènes uit de film.

Door alle opdrachten heen: 
- welke voorbeelden van fictie zie je?  

(Wat ligt misschien al dicht tegen de werkelijkheid aan?)

- Welke thematiek(en)?  Waar gaat het verhaal in essentie over ?
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