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Film en educatie…
... in het vertoningcircuit van 

Lessen in het donker, in het kader van 
Filmfestival Open Doek, ter gelegen-
heid van een workshop verzorgd 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 ma-
ken jaarlijks een pittige selectie van 
een 30-tal films uit het afgelopen sei-
zoen, organiseren op heel wat plaat-
sen vertoningen en zorgen voor kant-
en-klare lesmappen voor een boei-
ende verwerking in de klas. Daarbij 
spelen we in op de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar 
een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film en focussen 
we op één filmterm.  
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Visuele ondersteuning: must see!
De ideale omkadering voor de film zijn de extra’s op de dvd van de 
film (Nl ond)! Daarop vind je o.a. een boeiende making of en een film-
pje over de stemmencast. De dvd is te huur, te koop of te ontlenen 
bij Lessen in het donker. Of maak gebruik van de verwijzingen naar 
YouTube filmpjes doorheen de lesmap (Engels gesproken). De leer-
lingen bekijken de links eventueel thuis, vóór de bespreking. Deze 
film is van A tot Z met de hand gemaakt, dus het bekijken van deze 
beelden is essentieel om de film naar waarde te schatten.
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online FilmFiche! 
Surf naar www.filmfiches.be en laat 
je (sterren)mening achter bij de film 
die je zag. De fiches zijn een digitale, 
meer visuele uitdieping van deze les-
map met trailers, foto’s en interessan-
te achtergrondinfo.
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FiLmFiche
technische kaart
Animatiefilm
VS/Groot Brittannië
2009, 87 min
Nederlands ondertiteld

Regie: Wes Anderson
Scenario: Noah Baumbach 
en Wes Anderson 
Naar het boek van Roald Dahl
Productie: Allison Abbate, 
Scott Rudin, Wes Anderson, 
Jeremy Dawson
Fotografie: Tristan Oliver
Art direction: Nelson Lowry
Muziek: Alexandre Desplat
Montage: Andrew Weisblum
Stemmen: George Clooney, 
Meryl Streep, Jason Schwartzman, 
Willem Dafoe, Bill Murray…
Distributeur: 20th Century Fox 
(voor België)

synoPsis
In deze op Roald Dahls kinder-

verhaal gebaseerde film staat Mr. 
Fox centraal, de vos die zijn vrouw 
plechtig belooft dat hij op het rech-
te pad zal blijven. Een vos verliest 
echter wel zijn haren, maar nooit 
zijn streken, in dit geval die van stie-
keme kippendief. De kwaadaardige 

boeren Boggis, Bunce en Bean wil-
len wraak nemen nadat bij hen is in-
gebroken. Mr. Fox ziet zich genood-
zaakt om alle zeilen bij te zetten 
zodat hij de aanvallen kan afslaan 
voor zichzelf, zijn gezin én zelfs voor 
heel wat andere dieren in het bos.

Ze verbergen zich onder de 
grond met genoeg voedsel om het 
een tijdje uit te houden en smeden 
een strijdplan tegen de kwaadaar-
dige boeren!

uit de Pers 
gePlukt…
“De animatie oogt lekker retro, mu-
ziek en dialogen klinken excentriek, 
en Mr. Fox (je herkent de stem van 
George Clooney) draagt een grap-
pig fiftieskostuum.” 

Humo
 
“Wie er een klein beetje voor 
openstaat, zal hier één van de be-
tere non-Pixar animatiefilms van de 
laatste jaren zien. Een film die be-
wijst dat animatie niet per sé voor 
kinderen is.” 

“Fantastic Mr. Fox’ is één van de 
grappigste films van het voorbije 
jaar.” 

www.digg.be

Vóór je naar de
Film gaat!
Las je ooit boeken van Roald Dahl? 
Hier krijg je de geanimeerde verfil-
ming van de fantastische Mr. Vos. 
Alles wat je ziet is met de hand ge-
maakt: poppen, decors, rekwisieten 
en props (alle kleine voorwerpen en 
elementen in het decor). Verbluffend 
als je je voorstelt hoeveel werkuren 
dit heeft gekost. Deze animatiefilm 
is anders dan wat je gewoon bent 
te zien: films van bv. Pixar (SHREk 
en co). Maar vrees niet, het is geen 
kinderfilm! 
Een voorsmaakje van de film kan 
je vinden op YouTube, waar meer-
dere trailers te vinden zijn. Je 
vindt FANTASTIC MR. FOX ook op 
Facebook.
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HANDelSMeRk
Wes Anderson is een eigenzinnige 
filmmaker. Hij maakte al enkele 
langspeelfilms met bepaalde ele-
menten die vaak terug komen, als 
een soort handelsmerk.

Voorbeelden:
- Minutieus integreert hij vaak 
kleine afbeeldingen uit een boek of 
uit andere documenten in zijn film;
- Hij eindigde al zijn films met een 
slowmotionshot (met uitzondering 
van THE  DARJEELING LIMITED);
- Hij werkt bijna altijd samen met 
Mark Mothersbaugh voor de 
soundtrack van zijn films;
- Hij verwerkt regelmatig een song 
van The Rolling Stones in zijn film;
- Hij werkt vaak met dezelfde 
acteurs: o.a. Owen Wilson, Bill 
Murray, Luke Wilson…;
- Zijn films draaien vaak om een 
gebroken (labiele) familie; 
- Hij heeft een unieke manier om 
een waaier aan personages voor te 
stellen.

‘De fantastische Meneer Vos’ was 
Wes Andersons eerste boek! Hij 
kreeg het van zijn moeder toen hij 
zeven jaar oud was. Hij heeft het al 
die tijd bewaard.

BiograFie Van 
een eigenzinnige 
Filmmaker: 
Wes anderson
FilMoGRAFie 
Een greep uit zijn werk: 
RUSHMORE (1998) 
THE ROYAL TENNENBAUMS (2001)
THE LIFE AqUATIC WITH STEVE 
ZISSOU (2004) 
THE DARJEELING LIMITED (2007)

De volledige filmografie vind je 
op ‘The internet Movie Database’ 
www.imdb.com
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Vraag een strook aan bij Lessen in 
het donker, we sturen het meteen 
op! Via 050 34 91 93 of 
info@lesseninhetdonker.be
Toon de leerlingen de opeenvolging 
van beeldjes die altijd een beetje van 
elkaar afwijken. Die strook wordt in 
de bioscoop aan een tempo van 24 
beelden per seconde gedraaid en 
daardoor zien we de beeldjes bewe-
gen op het scherm. 
Deze suggestie van beweging 
wordt ook bereikt met een flipboek-
je (zie opdracht verder en voorbeeld 
in bijlage van de “werpende man”).

Nu de digitale film zijn intrede doet, 
vervaagt het basisprincipe van film 
natuurlijk. De drager in de bioscoop 
is niet langer pellicule maar wordt 
digitaal samengesteld. 
Om de leerlingen het concept van 
stop motion duidelijk te maken, zijn 
er verder in deze lesmap opdrach-
ten toegevoegd.

StoP MotioN iN MR. Fox
Waarom zou je, nu computerani-
matie de ultieme perfectie heeft 
bereikt, nog eindeloos prutsen met 
stukjes stof en zelfgeknutselde pop-
pen die beeldje voor beeldje met de 
hand bewogen en gefotografeerd 
moeten worden? Als je naar deze 
film kijkt, dan snap je het.
Stop motion tovert ons een uit-
bundige fantasiewereld voor die 
tegelijkertijd echt voor de camera 
staat. Je ziet het materiaal, je kunt 
het bijna aanraken. Dieren met een 
vacht van springerig haar, daar kan 
de gladde perfectie van computer-
geanimeerd bont niet tegenop.

De creatie van de dieren lijkt geïn-
spireerd door de oude Victoriaanse 
prenten van dieren in mensenkle-
ren, maar ze zijn toch weer niet zo 
schattig als je zou verwachten. Dat 
maakt de animatie authentiek en 
niet te cliché. Mr. En Mrs. Fox bij-
voorbeeld zijn nauwelijks vossig te 
noemen. Ze zijn slank en elegant, 
en bewegen en converseren ge-
woon als mensen die toevallig be-
dekt zijn met roodbruin haar en een 
vossenkop hebben. 

De techniek is sinds kING kONG 
(1933) niet wezenlijk veranderd, 
maar wel aanzienlijk verfijnd, om-
dat digitale fotografie de animato-
ren veel meer speelruimte biedt. 
Anderson strijkt alle plooien glad, 
waardoor de film in elk beeldje een 
knus handgemaakt karakter heeft.

making oF 
Heb je tv/dvdspeler/internet in de 
klas? Laat je leerlingen dan naar 
de making of kijken. Je kan de uit-
gebreide versie bekijken op de dvd 
van de film (duurt tiental minuten) 
of de korte versie op YouTube (klei-
ne 3 minuten). Die illustreren mag-
nifiek hoe de film werd gemaakt. 
Een must!

Als dat in de klas niet lukt, kan je 
hen thuis laten kijken (vóór of na de 
filmvisie). Info daarover staat op de 
fiche achteraan de lesmap.

The making of op You tube (kan je 
hier niet doorklikken, voeg dan vol-
gende zoekterm in “making fantas-
tic mr fox”)

Met de verfilming van een boek van 
Roald Dahl wijkt Anderson voor het 
eerst af van zijn gewoonte om het 
scenario zelf te schrijven. Hij koos 
voor het arbeidsintensieve proces 
van stop motion. Verwonderen 
doet deze keuze op zich niet. Ander-
son leunt dichter aan bij de ouder-
wetse ‘look en feel’ van zijn verhaal 
en personages dan bij de digitale 
hoogstandjes die volgens hem ka-
rakter en diepgang missen. 

Anderson gooit zijn universum 
open zonder zichzelf te verraden. 
Het resultaat is een magische film, 
voor jong en oud toegankelijk, met 
een surplus aan binnenpretjes voor 
wie met zijn oeuvre vertrouwd is.

stoP motion
iNtRo: PRiNciPe VAN FilM 
eN StoP MotioN
Een (animatie)film bestaat uit alle-
maal kleine fotootjes. Het zijn er dui-
zenden in totaal. Vierentwintig beel-
den per seconde. Onze ogen zien 
ze bij het afdraaien als bewegende 
beelden. Dat komt omdat onze ogen 
trager kijken dan dat de beeldjes 
voorbij komen (‘trage ogen’). Het 
ene fotootje vloeit dus over in het 
andere. Zijn het er minder dan ze-
ventien per seconde, dan worden je 
ogen niet meer voor de gek gehou-
den en zie je afzonderlijke plaatjes. 

Het principe van film kan je laten 
zien aan de hand van een strookje 
filmpellicule. 
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WeS Weet PRecieS WAt Hij Wil: 
HoMeMADe!
Wes Anderson leverde een magni-
fieke film af. Het resultaat van ja-
ren werk met een gigantische film-
ploeg. Reden van succes: hij wist 
precies wat hij wilde en legde de lat 
hoog. Voor de creatie van het decor 
bijvoorbeeld stelde hij strenge ei-
sen wat betreft de details, kleuren, 
stijl en patronen… Hij wilde op alle 
niveaus zo authentiek mogelijk wer-
ken. De film moest écht aanvoelen. 
Ook voor de stemmen wilde hij met 
goeie acteurs werken, de muziek 
moest goed klinken enz. Het resul-
taat is uniek!

AlleRlei WeetjeS oVeR De 
FilMPRoDuctie!
- Stop motion: Om de film te maken 
moesten zo’n 125 000 afzonderlijke 
foto’s worden genomen die men 
dan met elkaar moest verbinden tot 
bewegende beelden. (per seconde 
film zijn 24 afzonderlijke beelden 
nodig!)? Weet ook dat tussen elke 
foto kleine maar belangrijke wijzi-
gingen werden aangebracht aan de 
personages en/of het decor om de 
beweging te creëren. Bv. Om een 
zwaaibeweging te creëren moet de 
arm tussen elke foto een heel klein 
beetje hoger komen. 

- Een van de medewerkers zegt het 
volgende: “Bij het maken van deze 
film wordt de helft van de tijd be-
steed aan het zoeken naar manie-
ren om de film te draaien zonder 
gek te worden!”

Alle figuren en decors werden met 
de hand gemaakt: alle personages, 
de decors, alle props en rekwisie-
ten (kleine voorwerpen), en de kos-
tuums.
 
- Aan elke pop werd enkele weken 
gewerkt. Er werd gebruik gemaakt 
van origineel dierenhaar voor de 
dieren in de film (dus Mr. Fox is ge-
maakt met echt vossenhaar). Voor 
de menselijke personages werd 
haar gebruikt van de mensen die de 
poppen creëerden! Per personage 
werd een piepklein kostuum op 
maat gemaakt om alles levensecht 
te maken. Alles ziet er dus “home-
made” uit.

-Er werd met een geweldig groot 
team aan gewerkt. Er waren zo’n 
120 unieke opnamesets met decors. 
Tegelijk waren zo’n 29 filmploegen 
aan het werk: opbouwen, naaien, 
filmen, bijsturen… Er was gemid-
deld een volledige dag nodig om 30 
seconden film per team te behalen.

-Soms waren ze 24 uur bezig om 
de rekwisieten in het decor goed te 
plaatsen. Alle details moesten klop-
pen, hoe weinig zichtbaar die ook 
waren. Veel elementen in het decor 
waren geïnspireerd op Gipsy House 
(het huis waar Roald Dahl woonde 
en waar Anderson zijn script af-
werkte). Hij liet foto’s maken van 
alle spullen in huis en maakte dan 
een selectie favorieten waarvan hij 
miniatuurversies liet namaken voor 
z’n filmdecor. Een goed voorbeeld 
is de boom waarin ze wonen: eerst 

zie je hem leeg, erna bewoond en 
ingericht: hij staat bomvol kleine, 
gezellige attributen.

- De bordjes tussendoor zijn char-
mant: we volgen de plannen van Mr. 
Fox en weten hoeveel (vossen) uren 
er verstreken zijn… ze doen wat aan 
de tussenbordjes van stomme films 
denken!

- Typisch Anderson is de oneindige 
melancholie van zo’n scène waarin 
de naar de stad vluchtende dieren 
even stilstaan om een laatste blik te 
werpen op een wilde, vrije wolf aan 
de horizon.

PoPPeN
Bekijk met je leerlingen zeker ook 
dit filmpje.
kan je niet doorklikken? Voer de 
zoekterm “fantastic Mr. Fox – in 
the puppet show with Wes & 
Bill” in op www.youtube.com 
Daarin vertelt Wes Anderson meer 
over de creatie van de poppen: er 

werden poppen van verschillende 
groottes gemaakt afhankelijk van 
het op te nemen shot! Hij toont je 
de ogen van alle personages, de-
monstreert hoe bij elke pop bepaal-
de gewrichten kunnen bewegen 
(bv. kaken voor de praatbeweging).

VooR De lieFHeBBeRS: Boek tHe 
MAkiNG oF FANtAStic MR. Fox
koop dit boek indien je dieper wilt 
ingaan op de filmtechnische as-
pecten van de film. Het is prachtig 
geïllustreerd met een massa stills 
en setfoto’s. Het is niet te koop in 
België maar wel makkelijk online 
te bestellen via www.amazon.com 
voor circa € 18. Je kan het ook kort 
ontlenen bij Lessen in het donker.

WoRkSHoP ANiMAtieFilM iN De 
klAS?
Wil je graag een workshop anima-
tiefilm plannen op school? Contac-
teer dan één van volgende orga-
nisaties: www.jekino.be of www.
kidscam.be
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enkele suggesties 
Voor VerWerking
VóóR je NAAR De FilM GAAt: 
GeeF De leeRliNGeN eeN FocuS 
Mee 
FANTASTIC MR. FOX is een veel-
zijdige film. Er is ongelofelijk veel 
te zien en te horen. Stimuleer je 
leerlingen om de film aandachtig 
te bekijken en verdeel je klas in 4 
groepen. Geef elke groep een focus 
mee waarop ze extra goed moeten 
letten:
1. De poppen (de hoofdrolspelers 

zijn poppen: wat maakt hen 
uniek, waarin zijn ze beperkt in 
de film, enz?)

2. Het decor en rekwisieten (alle 
kleine elementen, kledij, losse 
spullen…)

3. De stemacteurs (enkele be-
kende acteurs spreken de stem-
men in)

4. Het verhaal (waarover gaat het 
filmverhaal, wie zijn de belang-
rijkste personages daarin?)

NA De FilM: FilMBABBel
Een film bekijken in je eentje is leuk, 
maar erover praten met je klasge-
noten 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 begrepen. Gebruik 
tijdens het klassengesprek de info 
over de film in deze lesmap: die kan 
je met mondjesmaat meegeven tij-
dens het gesprek (wie is de regis-
seur, 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 al-
leen over het filmverhaal gaat. Pro-
beer dit zoveel mogelijk te stofferen 
met beeldmateriaal (zie filmpjes op 
YouTube!).

Een klassengesprek is altijd verrij-
kend: het kan negatieve kritiek bij-
sturen, onduidelijkheden verklaren, 
leren luisteren naar andere menin-
gen… Info meegeven uit de lesmap 
zorgt meteen voor een goeie ken-
nismaking met de filmtaal!

VerzameLen 
Van reacties en 
FiLmVerwerking
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Het FilMGeNRe GeSMAAkt? 
ANiMAtieFilM??!
Waarschijnlijk zijn veel leerlingen 
van mening dat animatiefilms enkel 
geschikt zijn voor kleine kinderen. 
Niets is echter minder waar. Deze 
film is gemaakt voor een breed pu-
bliek. Zo is de humor vaak ironisch 
en scherp. Iets wat kleine kinderen 
niet snappen, maar volwassenen 
des te meer. kleine kinderen halen 
er het oppervlakkige verhaal uit van 
de vos die moet opboksen tegen 
de drie boeren, jongeren merken 
waarschijnlijk al sneller de verhou-
dingen binnen het gezin op, vol-
wassenen herkennen het verhaal 
van de midlifecrisis.

Pols naar hun mening over het gen-
re. Aan welk filmgenre geven je leer-
lingen de voorkeur? Hieronder is een 
lijst. Laat ze telkens een voorbeeld 
van een film geven!
Avonturenfilm, detective, thriller, 

horror, drama, dierenfilm, fantasy, 
historische film, komedie, documen-
taire, oorlogsfilm, animatiefilm.

De 5 W-VRAGeN
Hierbij worden alle essentiële ele-
menten van een film aangehaald. 
Laat de leerlingen een antwoord 
zoeken op volgende vragen:
	 Over wie gaat het verhaal?
	 Waarover gaat het verhaal 

(wat)?
	 Waar speelt het verhaal zich 

af?
	 Wanneer speelt het verhaal 

zich af?
	 Waarom krijgt het verhaal een 

plotse wending (of waardoor)?
Je kan deze opdracht gebruiken als 
basis voor de verdere bespreking. 
Vervolgens kan je dieper ingaan 
op verschillende onderdelen van 
de film. Gebruik daarvoor o.a. het 
volgende hoofdstuk “verhaal en 
personages”.

oPdrachten 
rond stoP motion
Het principe van stop motion werd 
in het hoofdstuk “regie en produc-
tie” al toegelicht. Hieronder kan je 
met je leerlingen aan de slag om 
het filmprincipe te testen!

oPDRAcHteN: 
Het DANSeNDe Petje 
Nodig: een camera en TV
Je zet een leerling met een petje 
voor de camera. Je zoomt in tot je 
een close-up hebt van het hoofd en 
het petje van de leerling. Vanaf nu 
wijzig je het camerastandpunt niet 
meer. De leerling blijft tijdens de 
opnamen onbeweeglijk zitten.
Je maakt een minimale opname 
(opnameknop induwen en onmid-
dellijk weer de opname onderbre-
ken: ‘tik’-‘tik’). Je verschuift het pet-
je een beetje en maakt dan de vol-
gende korte opname. Je herhaalt 
deze stappen tot het petje bijna 
helemaal rond is geweest.
Wanneer je de opname bekijkt, 
zie je het petje ronddansen op het 
hoofd van de leerling.
Hoe meer tussenstappen je maakt 
alvorens het petje helemaal rond 
het hoofd van de leerling geweest 
is, hoe sterker de illusie van bewe-
ging zal zijn. Je kan deze opdracht 
uitvoeren met elke camera. 
Laat de leerlingen zelf nog een 
‘truc’ bedenken! 

eeN FliPBoekje MAkeN
Je hebt nodig: werkblad in bijlage, 
stevig A4-papier, wasknijpers/pa-
perclips, tekenmateriaal en een 
nietmachine.
Maak een boekje met daarin je ei-
gen korte tekenfilm. Een flipboekje 
werkt op dezelfde manier als een 
echte (animatie)film je hebt er al-
leen geen ingewikkelde technieken 
of dure camera’s voor nodig. Een 
paar papiertjes, een potlood en 
twee nietjes zijn voldoende voor 
het maken van je eigen flipboekje. 
Print het werkblad op stevig papier. 
knip de 24 tekeningen uit en leg ze 
in de goeie volgorde op elkaar. Je 
kan zelf verzinnen en tekenen wat 
het mannetje weggooit: een speer, 
een appel, een bom, enz. Gebruik je 
fantasie! Teken op de eerste 13 te-
keningen het voorwerp op de hand 
van het mannetje. Hierna zweeft 
het door de lucht. Zorg dat elke te-
kening telkens een beetje verschilt 
van de vorige, zo krijg je straks een 
mooie beweging. Je kan de door 
jou getekende beweging testen 
door de blaadjes aan de bovenkant 
met een paperclip of wasknijper 
vast te maken. Je kan nu met de 
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duim de bladzijden van het boekje 
laten flippen. 
klaar? Niet dan nu de blaadjes aan 
elkaar vast. Gefeliciteerd met je 
eerste tekenfilm!

Bekijk op deze link een leuke de-
monstratie van een flipboekje! 
kan je niet doorklikken, zoek dan op 
“matrix style flipbook animation” 
op www.youtube.com

tHAuMAtRooP
Ook een thaumatroop is leuk om 
te maken en geeft het principe van 
animatiefilm goed weer. kijk hier 
voor een demonstratie. 
kan je niet doorklikken? Zoek dan 
“Cardozo’s thaumatrope” op www.
youtube.com

extra’s! 
Meer uitleg om deze te maken vind 
je op de website van het Neder-
lands instituut voor Animatiefilm 
(NiAF). 
kan je niet doorklikken? Open dan 
www.niaf.be en ga naar “educatie” 
in de linkerkolom.
Op hun site vind je een hoop info 
over animatiefilm (wat is animatie-
film, productie, geschiedenis, edu-
catief materiaal…). 
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Verhaal
Het verhaal is wel gebaseerd op 
een kinderboek, maar in de bewer-
king overstijgt het die specifieke 
doelgroep. Het filmverhaal is een 
stuk uitgebreider dan het verhaal 
in het boek: de personages worden 
meer uitgediept, de verhuis naar de 
boom is toegevoegd, neef kristof-
ferson komt logeren, enz. Ook het 
einde van de film is een stuk uitge-
breider.

Fox’ plundertochten bij Boggis, 
Bunce en Bean blijken het gevolg 
van een midlifecrisis. Uit liefde 
voor zijn vrouw Felicity heeft Mr. 
Fox zich ooit neergelegd bij een 
gezapig bestaan als columnist, tot 
het gezin verhuist naar een beuken-
boom en de nabijheid van al die kip-
pen, ganzen en cider Mr. Fox te veel 
wordt. Het avontuur lonkt weer. De 
plannen lopen even goed, tot de 
boeren onraad ruiken. Ze beslis-
sen voorgoed komaf te maken met 
de vos en ze zetten alle middelen in 
om ‘m uit z’n hol te “roken”. Fox is 
de boeren echter slimmer af en kan 
steeds opnieuw ontsnappen aan 
hun pogingen. Maar stilaan lopen 
de zaken uit de hand, moeten ook 
de omwonende dieren onderduiken 

en schiet Fox in actie. Dan is hij na-
tuurlijk in zijn element: met waag-
stukken, nipte ontsnappingen en 
listen kan hij ervoor zorgen dat ie-
dereen “betoverd, onder de indruk 
en licht geïntimideerd is”. Zo heeft 
hij het graag. Maar niet alles loopt 
volgens plan! 
Als de boeren beslissen om de cider 
door het vossenhol te laten stro-
men en ze bovendien kristofferson 
gevangen nemen, komt alles in een 
stroomversnelling. Fox en ook zoon 
Ash zetten hun beste ‘pootje’ voor 
en redden de dieren van hun onder-
gang! Het verhaal eindigt met een 
spannende apotheose.

Wes Andersons films gaan vaak 
over gezinssituaties die niet hele-
maal stabiel zijn. Ook hier merk je 
dat er vanalles broeit in het gezin. 
Vader Fox is rusteloos als huis-
vader en heeft méér nodig in het 
leven. Moeder Fox is scherp en 
kritisch en probeert vooral de rust 
te bewaren. Zoonlief Ash - een on-
zekere puber – is ‘anders’ volgens 
zijn ouders. Hij hunkert naar erken-
ning van zijn vader. De inwonende 
neef kristofferson is dan weer een 
schoolvoorbeeld volgens Mr. Fox, 
hij houdt zich o.a. bezig met medi-
tatie en karate… 

VerhaaL en 
personages
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Allemaal uitgesproken figuren die 
het soms wél en soms niet goed 
met elkaar kunnen vinden. Als ze in 
deze crisissituatie belanden, komen 
ze dichter bij elkaar en wordt één en 
ander duidelijk.

Personages
Mr Fox
Volgens de 
m e d e b e w o -
ners van het 
bos is er maar 
één manier 
om Mr Fox 
te omschrij-
ven en dat is: 
“fantastisch”! 
Enerzijds werkt hij voor de lokale 
krant. Anderzijds heeft hij een ge-
heime hobby, die alleen maar pro-
blemen geeft. Grootmoedig als hij 
is, denkt hij overal in te slagen. Een 
beetje hulp van anderen is toch no-
dig want zulke successen komen 
vaak voort uit toeval en geluk.

Mrs Fox
Mrs Fox is 
een gewel-
dige vrouw, 
moeder én 
schilder. Als 
ancienne bo-
hemienne is 
ze enerzijds 
ruimdenkend 
maar anderzijds toch strikt wat het 
gezin betreft. Ze doet haar best om 
de familie gelukkig te houden en 
zelfs zij slaagt er niet helemaal in 

om Mr. Fox in het gareel te houden. 
Toch werpen haar preken soms hun 
vruchten af.

Ash 
Ash is verzot 
op strips en 
wil een atleet 
worden, net 
als zijn vader. 
Hij is vaak wat 
o n b e h o l p e n 
en stuntelig, 
maar hij weet 
wat hij wil en niemand kan hem te-
genhouden. Hij hunkert naar erken-
ning van zijn vader, die blijkbaar al-
leen oog heeft voor de kwaliteiten 
van zijn neef.

kristofferson 
De neef van 
Ash verblijft 
tijdelijk bij de 
familie. Hij is 
goed in alles: 
duiken, martial 
arts, school 
én zelfs het 
verleiden van 
meisjes. Ash is best wel jaloers op 
zijn kwaliteiten en ze proberen bei-
den hun grenzen te verleggen.

kylie
kylie is de 
v e r s t r o o i d e 
maar trouwe 
metgezel van 
Mr. Fox. Ook 
al gaat hij niet 
steeds ak-
koord met z’n 

daden, hij blijft aan z’n zijde. kylie 
heeft een onweersfobie.

Badger
Badger is als 
advocaat de 
persoonli jke 
adviseur van 
Mr. Fox. Hij 
w a ar s c hu w -
de Fox voor 
de aankoop 
van de boom, 
maar die slaat z’n raad in de wind. 
Badger komt op de cruciale mo-
menten verrassend straf uit de 
hoek!

Rat
Hij beschermt 
de ciderkelder 
van Mr. Bean 
en proeft ge-
regeld van de 
flessen. Rat 
en Mr. Fox zijn 
vijanden en 
hadden in het 
verleden al eerder confrontaties.

De boeren
Boggis is de kippenboer. Hij is zo 
dik als een neushoorn, want hij eet 
de hele dag door. Hij is een gemene 

en egoïstische oude man.
Bunce is de eenden- en ganzen-
boer. Een kleine man, die z’n gestal-
te compenseert met de meest on-
beschofte praat van het hele dorp.
Bean, is een kalkoen- en appelboer. 
Hij is groot, mager, gewelddadig en 
drinkt te veel. Er is niemand die Mr. 
Fox meer haat dan Bean!
Het kinderliedje dat doorheen de 
film gebruikt wordt, typeert de boe-
ren heel precies.
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Portret 
De jeugdboeken van Roald Dahl 
zijn klassiekers en wereldberoemd. 
Ze werden ook vaak bekroond, in 
Vlaanderen o.a. door de Griffel- en 
de kinder- en Jeugdjury. 
Nochtans schreef hij eerst lange 
tijd voor volwassenen: meester-
lijk opgebouwde, bizarre kortver-
halen, behoorlijk eng en gruwe-
lijk, die onverwacht eindigden. 
Pas toen hij zelf kinderen had en 
hen verhalen begon te vertellen, 
kreeg hij echt zin om voor kinde-
ren te schrijven. “De reuzenper-
zik” kwam uit in 1972, hoewel dat 
niet zijn eerste jeugdboek was. 
Zijn prentenboek “The Grem-
lins” was al in 1943 verschenen. 
 
Volwassenen vinden Dahls kinder-
boeken soms te eng of te gruwelijk, 
maar ze zijn ook heel grappig en 
gaan over kinderen die in moeilijke 
omstandigheden niet opgeven en 
bijna altijd als winnaar uit de strijd 
komen. Vaak krijgen de volwasse-
nen een slechte rol toebedeeld: ou-
ders maken hun dochter het leven 
zuur in “Matilda” (1988), de groot-

moeder in “Joris en de geheimzinni-
ge toverdrank” (1981) is een kreng. 
Dahl zelf was het meest tevreden 
over de “GVR” (1983), waarin de 
kleine Sofie een reus leert kennen 
die dromen van kinderen in potjes 
bewaart. De combinatie van humor, 
gruwel en fantasie is voor Dahl van 
het grootste belang. Dahl: “Mijn 
geluk is dat ik om dezelfde grap-
pen moet lachen als kinderen.”

Vragen
-Wie kent Roald Dahl niet? Laat de 
andere leerlingen vertellen wat ze 
over hem weten.
-Welke boeken zijn bekend bij je 
leerlingen? Welke verfilmingen za-
gen ze? Vergelijk die met deze film.
-Wat is beter: het boek of de film? 
Waar zitten de verschillen?
 -Wat maakt zijn boeken zo populair, 
denk je?
De leerlingen kunnen op de web-
site kijken om titels, afbeeldingen, 
stijl en zo terug te vinden. 
http://www.roalddahl.com/

het werk Van 
roaLd dahL 

(°1916— †1990)
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uit een online interview met 
Felicity1 Dahl (vrouw van)
“Omdat zijn boeken zo visueel zijn, 
zijn ze goed verfilmbaar. Wes An-
derson kopieerde alles uit ons huis 
naar de film. Elke zetel, kastje en 
lampenkap… werd nagemaakt in 
miniatuur. Wat een geweldig team 
moet hij gehad hebben! De eerst 
keer dat ik een kijkje op de set ging 
nemen, barstte ik in tranen uit! Ik 
was erg geëmotioneerd omdat ze 
er in geslaagd waren de sfeer uit 
het boek en het karakter van Mr. Fox 
(en dus ook gelijkenissen met mijn 
man) over te brengen naar de film-
set en de filmpersonages.
Ik voelde Roald glimlachen terwijl 
ik naar de opnamen keek en dacht: 
“hij zou dit gewéldig hebben ge-
vonden!”

Bekijk het interview hier op You-
tube kan je niet doorklikken?
 typ op www.youtube.be deze zoek-
term in “Making Fantastic Mr. Fox” 
en klik dan het fragment aan part 2.

VerFilmde 
dahl-Boeken
Andere boeken van Dahl die al wer-
den verfilmd: 
- james en de reuzenperzik (JAMES 
AND THE GIANT PEACH, een ani-
matiefilm van Henry Selick, 1996)
- De heksen (THE WITCHES, een 
speelfilm van Nicolas Roeg, 1990)
- De GVR (THE BIG FRIENDLY GI-
ANT, een animatiefilm van Brian 
Cosgrove, 1989)
- Sjakie en de chocoladefabriek 
(CHARLIE AND THE CHOCOLATE 
FACTORY, tweemaal verfilmd. Door 
Mel Stuart in 1971 en Tim Burton in 
2005)
- Matilda (MATILDA, een speelfilm 
van Danny DeVito, 1996)

Cover van originele versie – 
illustraties van Donald Chaffin

Cover van tweede versie – 
illustraties van quentin Blake

mr FoX is de dieren-
Versie Van roald 
dahl
De SFeeR VAN DAHl iN De GReeP 
VAN WeS
Wes Anderson putte heel wat in-
spiratie uit de leefwereld van Roald 
Dahl om de film stijl en diepgang te 
geven. Hij trok zich enkele weken 
terug op Dahls landgoed om aan 
het script te werken. De ideale om-
geving.
Zo plaatste hij het verhaal bijvoor-
beeld in een landschap dat sterk ge-
lijkt op het Engelse platteland waar 
Dahl in leefde en waar hij verzot op 
was.

De openingscène zet al snel de 
toon:
Mr. Fox: “Nemen we de korte weg 
of die met het mooie uitzicht?”
Mrs. Fox: “Ik verkies de korte weg.”
Mr. Fox: “ Wat jammer, die ander is 
zo mooi…”
Mrs. Fox (zucht): “Goed, dan ne-
men we die!”

Zijn vrouw, Felicity Dahl zag de film 
en vond dat Mr. Fox veel weg had 
van haar man. Ze was ontroerd. 

Wes Anderson: “Roald Dahl maakte 
dit personage waarschijnlijk om 
een dierenversie van zichzelf te cre-
eren. Ik vermoed dat hij een intrige-
rend figuur was, en ook die elemen-
ten nam ik mee in de Mr. Fox in de 
film.”

1 Mrs. Fox heet ook Felicity!
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ode aan het Werk 
Van roald dahl: 
Boek + Film
Het Jeugdfilmfestival, Stichting 
Lezen, Cinema Zuid en Jekino 
Distributie organiseren een project 
rond de verfilmingen van de 
boeken van Roald Dahl in najaar 
2010 in Antwerpen en Brugge. 
Twintig jaar na zijn dood wordt 
zijn erfenis in stijl gevierd. Het 
blijft niet bij filmvertoningen... Vier 
jeugdauteurs komen langs om te 
vertellen wat hen zo aanspreekt in 
het werk van Roald Dahl. Info op 
www.jeugdfilmfestival.be

eXtra inFo nodig? 

- De officiële Dahl-site is een parel-
tje: http://www.roalddahl.com/
- Het portret van deze en tal van an-
dere auteurs, leestips, boekeninfo… 
vind je op de www.villakakelbont.be, 
de kindersite van Stichting Lezen.
- Een volledig overzicht van z’n bi-
bliografie vind je op Wikipedia bij-
voorbeeld. 
Wil je verder werken rond 
Roald Dahl en ben je op zoek 
naar brede inspiratiebron? 
Tik zijn naam in op
http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/ 
en je vindt een overdosis aan ma-
teriaal (niet alleen de boeken die hij 
schreef, maar alles waar zijn naam 
aan verbonden is: boeken, films, 
luisterverhalen, krantenartikels…)
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de geluidsmontage 
Van een Film 
(algemeen)
Dat het geluid van een film erg 
belangrijk is, merk je vooral als je 
naar een film zit te kijken waarvan 
het geluid uit staat. Zelfs de aller-
griezeligste horrorscène waarbij 
de moordenaar langs een donkere 
keldertrap op zoek gaat naar zijn 
slachtoffer doet je niks als er niets 
te horen valt. 
Vooral de muziek maakt de sfeer. 
Muziek trekt je mee het verhaal in 
zodat je hart je lijf uitbonkt als je 
ziet hoe iemand van achteren be-
slopen wordt. Muziek maakt scènes 
zenuwslopender, triester, vrolijker, 
cooler of zelfs gewoon vreselijk 
grappig. Het is de muziek die zegt 
wat je moet voelen. Daarom is er al-
tijd een componist aan het werk die 
speciaal muziek schrijft bij de beel-
den van iedere film. Soms hoor je 
wel eens bekende songs. Die kun-
nen gebruikt worden voor een film 
mits het betalen van (dure) auteurs-
rechten. 

Tijdens filmopnamen van een 
speelfilm wordt het geluid opgeno-
men, maar de kwaliteit is niet altijd 
even goed. Heel wat geluiden wor-
den dus vaak nadien opnieuw inge-
voerd, versterkt of bijgewerkt (bv. 
Een dichtslaande deur, een voorbij-
rijdende auto, een jankende kat…).
De geluidsmonteur van een film 
heeft een geluidenbibliotheek op 
zijn computer met gemiddeld zo’n 
25 000 geluiden. Tikt hij op het 
scherm in: zoek ‘deur’, dan komen 
er bijvoorbeeld 819 deurgeluiden 
tevoorschijn: krakende deuren, 
schurende deuren… Van wasma-
chines tot liften. Van een roestige 
Cadillac uit 1976 tot de deur van de 
nieuwste Volkswagen… . Indien no-
dig komen de acteurs ook een dag 
naar de geluidsstudio om bepaalde 
zinnetjes opnieuw in te spreken. Ze 
kijken daarbij naar het beeld en pro-
beren tegelijk met hun lippen mee 
te bewegen zodat je niet ziet dat het 
nagesynchroniseerd is.

Focus op
geLuid
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testen in de klas: 
sPits de oren!
-Toon een stukje van een film 
en zet het geluid af. Wat zijn de 
bevindingen?
-Vertel je leerlingen dat geluid 
even belangrijk is als de beelden. 
Waarom?
-Welke rol speelt de filmmuziek?
-Ken je bekende filmmuziek 
(soundtracks)?
-Sommige filmsounds zijn 
ondertussen wereldbekend. 
Kennen de leerlingen deze?
Laat hen luisteren naar enkele 
bekende filmtunes:
De spanningstune uit JAWS geeft 
aan dat de haai in de buurt is
Kan je niet doorklikken? Typ 
zoekterm “Jaws theme” in op 
www.youtube.com
De overbekende tune van de serie 
(en nu ook de nieuwe film) THE A 
TEAM
Kan je niet doorklikken? Typ 
zoekterm “The A-Team Full Theme 
Tune” in op www.youtube.com

PRoBeeR je zelF VolGeNDe Ge-
luiDeN te cReëReN?
Wist je dat er vroeger veel geluiden 
in de studio werden nagebootst?
Daarvoor werden allerhande mate-
rialen aangewend. Leuk en creatief 
werk maar wel tijdrovend… Nu be-
staan de meeste geluiden digitaal.

lopen op grind:
Trappen op een plastic zak
Regen:    
Erwten schudden in een zeef

Hagelbui:
Spijkertjes schudden in een zeef
Paardenhoeven: 
Met halve kokosnoten ritmisch op 
tafel kloppen
zee: 
Ongekookte rijstkorrels in een 
schoenendoos heen en weer laten 
rollen in ‘zee’ tempo
Golven van water: 
Een bak driekwart gevuld met 
water heen en weer bewegen
onweer: 
Grote slappe stukken plaatijzer (of 
karton) heen en weer wapperen
Pistoolschoten: 
Met liniaal op tafel slaan
knetteren van vuur: 
Cellofaan verkreukelen
telefoonstem: 
In plastic of aardewerk beker 
spreken

stemmen, geluid 
en muziek in 
Fantastic mr FoX
Omdat er geen echte acteurs, de-
cors enz werden gebruikt was het 
nodig om alle geluid, dialogen en 
muziek na de beeldopnamen in de 
studio op de beelden te monte-
ren: een monsterklus. Zoals in het 
hoofdstuk “regie en productie” 
al snel duidelijk werd, gaat regis-
seur Wes Anderson heel precies te 
werk. Hij wil dat alles tot in puntjes 
is afgewerkt en gebruikt graag am-
bachtelijke werkwijzen om tot een 
resultaat te komen. Ook bij het ge-
luid dus.

GeluiDSoPNAMe oP locAtie: 
zeeR oNGeBRuikelijk!
Bij de opname van dialogen ging 
hij tot het uiterste. Hoewel heel wat 
dialogen werden opgenomen in 
een studio vond Anderson het toch 
belangrijk sommige scènes op lo-
catie op te nemen. Het is zeer onge-
bruikelijk én tijdrovend om met een 
deel van de filmploeg op locatie 
te gaan. De geluidsman nam alles 
op zoals in een speelfilm, met een 
boommicro (lange stok met wollen 
micro).
De acteurs werden op allerlei plek-
ken gedropt: in een bos, op een 
boerderij, zittend op een brommer, 
gravend in de aarde (voor de dialo-
gen ondergronds)… 

De acteurs gilden, liepen rond, 
rolden in het gras, raakten buiten 
adem, vielen elkaar in de reden, 
enz. Voor George Clooney was het 
fysisch soms zwaar omdat hij in 
bijna alle scènes meespeelt!

Eén geluidsopname werd volledig 
verstoord door een vliegtuig dat 
passeert. Wes Anderson besloot 
dit geluid in de film te integreren en 
liet een vliegtuigje maken en voor-
bijvliegen in het beeld. Hij vond het 
uiteindelijk zelfs beter zo. Het is de 
scène aan het wack-a-bat veld (het 
vliegtuig maakt promo voor de 
boerderijen!).

vlnr: Jason Schwartzman (Ash), George Clooney (Mr. Fox), Wes Anderson (regisseur), 
Bill Murray (Badger), Jarvis Cocker (Petey)
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In volgend filmpje zie je enkele 
leuke beelden van de geluidsopna-
men!
kan je niet doorklikken? Typ dan 
“FANTASTIC MR. FOX – foxy voi-
ces” in op www.youtube.com

StRAFFe cASt VAN SteMMeN
Voor het inspreken van de stem-
men koos de regisseur een reeks 
acteurs van de bovenste plank. Je 
hoorde onder andere: 
Mr. Fox George Clooney
Mrs. Fox Meryl Streep
Ash Jason Schwartzman
Badger Bill Murray
Rat Willem Dafoe

WeS ANDeRSoN oVeR De keuze 
VooR GeoRGe clooNeY:
“Toen we beslisten om deze film 
te gaan maken, was hij mijn eer-
ste keuze. Ik  zocht naar een type 
als Cary Grant (van o.a. NORTH 
BY NORTHWEST, A. Hitchcock) 
en Clooney is er de hedendaagse 
versie van. Ik ben hem direct gaan 
vragen of hij wilde meewerken. De 
doelgroep van de film was nog niet 
helemaal duidelijk (kinderen of vol-
wassenen) maar hij had er meteen  
zin in! 
Clooney is tevens de belichaming 
van Mr. Fox: charmant en een beet-
je sluw. Hij kan ook tegelijk grappig 
en cool zijn, ideaal voor dit perso-
nage. Hij heeft bovendien een stem 
met diverse klanken en nuances, 
heel uitdagend om mee te werken.”

WeS ANDeRSoN oVeR Het WeR-
keN Met MeRYl StReeP:
“De filmploeg was door het dolle 
heen toen ze hoorden dat Meryl 
Streep (toch één van de meest ge-
respecteerde actrices ter wereld) de 
rol aannam van Mrs. Fox. 
Ze heeft een geweldig zachte en 
mooie stem en weet hoe die te 
gebruiken. Verder had ze geen 
schroom om gekke dingen te doen, 
te schreeuwen, dieren te imiteren 
en haar fantasie te gebruiken”

VRAGeN:
-Kennen jullie bovenstaande ac-
teurs? Uit welke films? Had je hun 
stem herkend? 
-Zou het een verschil maken als 
een andere acteur de stem insprak? 
Waarom (niet)?

DiAloGeN & DRoGe HuMoR
Ook de dialogen zijn een sterkte van 
de film, tillen de film naar een hoger 
niveau en bepalen voor een groot 
stuk de doelgroep (minder geschikt 
voor kinderen). De teksten zijn vaak 
droog, ironisch, en passend bij het 
personage. Er komen ook al eens 
korte levensbeschouwingen of rake 
sneren aan te pas. 
Soms gaan de dialogen in de film 
net te snel, zodat je niet altijd alles 
kan volgen, jammer.
Ideaal zou zijn om de Engelse dia-
logen te volgen! Afhankelijk van 
de leeftijd van je leerlingen kan je 
naar de pagina met “memorable 
quotes” gaan, een reeks geestige 
dialogen uit de film geplukt. 

kan je niet doorklikken? Ga naar 
www.imdb.com, typ bij zoeken 
“Fantastic Mr Fox” in, selecteer 
de titel en klik in de linkerkolom op 
“memorable quotes”.

Een greep uit enkele droge, grap-
pige of treffende dialogen2:

Fox (ernstig): “Ik benoem je als mijn 
persoonlijke assistent.”
kylie (dromerig): “Ok”
Fox (in z’n mond geblazen): “Dit is 
belangrijk, dus zeg niet gewoon 
OK!!”

Als het gezin zit ingegraven, neemt 
Fox z’n verantwoordelijkheid op met 
enige schwung in z’n stem.
Fox: “Ik moet een peptalk geven en 
wat dingen uitleggen.”
Mrs. Fox snoert ‘m de mond: “Kan ik 
je even onder vier ogen spreken?”

Fox tegen de boeren:
Fox: “Je graafmachines ontwortel-
den m’n boom, je bende joeg op 
m’n familie, je gangsters ontvoer-
den m’n neef, je rat beledigde m’n 
vrouw, en je hebt m’n staart eraf ge-
schoten. Ik ga niet weg zonder die 
stropdas.”
Boer: “Dood hem!”
Er wordt massaal op hem gescho-
ten!
Fox zegt droogjes: “We kunnen 
beter gaan. Waar staan we gepar-
keerd?”

Als kristofersson arriveert aan het 
huis van de familie Fox, zien we 
hem staan aan de horizon met een 
bordje: “Minderjarige zonder bege-
leider”. (zoals kinderen die alleen 
het vliegtuig nemen).

2 Deze dialogen lijken wat abstract, 
maar kan je beter in de context plaat-
sen als je de film zag!P 32 P 33

http://www.youtube.com/watch?v=k14G6qT_YkI&feature=related
http://www.youtube.com
http://www.imdb.com/title/tt0432283/quotes
http://www.imdb.com/title/tt0432283/quotes
http://www.imdb.com


VRAGeN: 
-Wat vonden jullie van de dialogen?
-Heb je alles begrepen? 
-Zijn de dialogen geschikt voor 
jonge kinderen?

Muziek
De regisseur kiest voor een aan-
stekelijke mix van (klassieke) film-
muziek en popdeuntjes die worden 
aangewend om het verhaal en de 
bijgaande emoties te ondersteunen 
of van een dubbelzinnige commen-
taar te voorzien. Ook het kinder-
liedje over de boeren wordt enkele 
malen doorheen de film gebruikt. 
Hebben de leerlingen op de muziek 
gelet? Vonden ze die goed?
lookiNG FoR A Fox!  

De song van Clarence Carter werd 
gebruikt voor de trailer van de film. 
Een heerlijk vlot nummer… Het 
komt echter niet in de film voor. 
Je vindt het nummer hier, kan die-
nen als sfeermaker in de klas?
kan je niet doorklikken? Ga naar 
www.youtube.com met zoekterm 
“Clarence Carter Looking for a Fox”
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Fiche voor de leerlingen
Op de volgende pagina vind je een fiche voor de leerlingen. Daarop staan 
een aantal weetjes, citaten en vragen die met de film te maken hebben. Je 
kan deze fiche gebruiken als leidraad tijdens de bespreking van de film
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http://www.timeout.com
http://www.nrc.nl/film
http://www.villakakelbont.be
http://www.jeugdfilmfestival.be
http://www.youtube.com


Wat is stop motion? 
Maak een flipboekje en het 
principe van film wordt 
meteen duidelijk.

Homemade
Alles in deze film is speciaal gemaakt: de poppen, decors, tot 
de kleinste elementen in de film toe. kan je je voorstellen hoe 
ze die maakten? Wes Anderson is de regisseur die de touwtjes 
in handen had. Hij werkte met een gigantisch team aan deze 
film.

Filmpjes kijken op Youtube!
Om te weten hoe deze film werd gemaakt, be-
kijk je best enkele filmpjes! Ga naar YouTube en 
zoek op volgende termen.
De Making of: “Making Fantastic Mr. Fox”
De stemmenregie: “Fantastic Mr. Fox – foxy 
voices” (met oa George Clooney)
Ook de making of op de dvd van de film is ge-
weldig.

Spits je oren!
Herkende je bekende acteurs in de film 
(stemmen van de personages)?
Is geluid en muziek belangrijk volgens jou?
kijk naar een stukje film zonder geluid. kan 
je nog volgen?
ken je een voorbeeld van een bekende 
soundtrack of filmtune?
Wat vond je van de dialogen in de film. Heb 
je alles begrepen?

Fantastische Mr. Roald Dahl
ken je het boek waarop deze film 
is gebaseerd: De fantastische Me-
neer Vos? ken je nog andere boe-
ken van de schrijver Roald Dahl? 
Vond je die goed of niet? ken je 
nog andere boeken van hem die 
werden verfilmd?

Quote van Wes Anderson 
(regisseur van de film): “Mr. Fox is de die-
renversie van Roald Dahl.” 
Wat zou hij daarmee willen zeggen?

Fiche Voor de 
LeerLingen

oNliNe FilMFicHe!
Surf naar www.filmfiches.be en 
laat je (sterren)mening achter 
bij de film die je zag. Je vindt er 
ook You Tube-fragmenten, extra 
beeldmateriaal en weetjes over 
de film op terug.

http://www.filmfiches.be
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