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Doelgroep
3e kleuter & 1e leerjaar

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om film breed in je lessenpakket te 
integreren. We reiken je tools aan om je leerlingen de film 
op een actieve, creatieve en kritische manier te laten 
beleven. Naast deze lesmap hebben we nog meer in huis. 
je vindt het overzicht achteraan in deze lesmap. 

lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

afspeellijst �
Bij Molly Monster is een uitgebreide afspeellijst 
beschikbaar op Youtube met beelden van de making of, 
interview- en filmfragmenten. Je kan deze fragmenten 
inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. je vindt er 
tal van leuke en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking.

Molly Monster
Workshop bij de film voor 3de kleuter
Wil je jouw klas diepgaand laten experimenteren met deze 
film? Boek dan een filmworkshop van JEF.

Ga mee op een avontuurlijke tocht door het kleurrijke 
Monsterland. Ontdek hoe Molly Monster tot leven komt. 
Experimenteer met de stop-motion techniek. Samen met 
Molly maken we ons eigen filmpje. Wanneer komt haar 
broertje uit het ei? Tel jij mee af? alle info.
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In de pers
“Een volmaakt verhaal over draakachtige wezens op  
avontuur die de allerkleinste entertaint. (...) Je wacht 
eeuwen op een allegorie die kan vatten hoe kleuters zich 
voelen met de komst van een nieuw broertje of zusje en 
dan krijg je zowel The Boss Baby als Molly Monster  
tegelijkertijd.” (the Irish times)

“Molly, een grappig geel monstertje op dunne pootjes, richt 
zich tot het jongste publiek in een vrolijke, muzikale film. 
Hoewel ze soms een beetje prikkelbaar is, heeft ze geen 
vijanden, enkel vrienden. Dat verklaart misschien waarom 
het in Monsterland zo’n vrolijke boel is: een wereld die  
tot leven komt in een explosie van uitbundige kleuren en 
opgewekte muziek, en waarin de koddige Molly ons  
rondleidt met veel gevoel voor humor.” (JEF)

“Alles in Molly Monster klingelt, slungelt, stuntelt, zwengelt, 
zweeft, giechelt of glibbert kleurrijk door elkaar. (...)  
De film mikt duidelijk op een jong publiek (vanaf 4 jaar) en 
zal ongetwijfeld aanslaan.” (Filmmagie)

Introfilm �
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. Het werd gemaakt door 
Cinekid tijdens hun filmfestival in 2017.

Synopsis
Molly Monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar nieuwe 
broertje uit het ei kruipt dat mama heeft gelegd. Dat  
gebeurt ver weg achter de Wilde Heuvels, op het  
Eiereiland, waar kleine monsters ter wereld komen. Maar 
hoe kan ze haar beste vriend Edison aan het verstand 
brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn? Bezorgd reist Molly 
haar ouders achterna. Zo begint een avontuurlijke tocht 
doorheen een kleurrijke wereld: Monsterland.

technische kaart
Een animatiefilm van Ted Sieger, Matthias Bruhn 
en Michael Ekblad
CH, DE, SE, 2015, 72 min., Nederlands gesproken 

Scenario   John Chambers
Productie  josef Burri, Michael Ekbladh,  
   richard lutterbeck, Elena Pedrazzoli, tanja  
   Reichert-Facilides, Dieter Reinhold, Alexandra  
   Schatz &ted Sieger
Muziek   annette Focks & ted Sieger
Montage  Melanie Hartmann
Cast   Kim van Zeben (Molly) 
   Marcel jonker (alfredo) 
   Mitchell van den Dungen Bille (Opwindbeestje) 
   Marjolein algera (Mama Etna) 
   louis van Beek (Papa Popo) 
   rutger le Poole (Santiago),...
Distributie   JEF
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https://www.youtube.com/watch?v=v1VGZiOFemU&index=12&t=0s&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r


Wie maakte de film?
Molly Monster werd gemaakt door ted Sieger. Sieger is een 
schrijver en animator uit Zwitserland en vader van twee kinderen. 
Ondertussen werd hij ook al opa. Veel verhaaltjes over Molly 
Monster plukte hij uit zijn eigen familieleven: 

“Mijn kinderen en kleinkinderen zijn niet altijd blij met de 
manier waarop ik hun belevenissen vertaal naar de 
‘monsterwereld’. Soms moeten ze erom lachen, maar soms 
hebben ze er een hekel aan.” 

Sieger is al meer dan dertig jaar animator en wordt in Europa bij 
de allerbeste gerekend. aan Molly Monster werd samen met zijn 
team meer dan vier jaar gewerkt. 

ted Sieger

ted Sieger werkte samen met regisseurs Matthias Bruhn en 
Michael Ekblad. Ze kennen elkaar al jaren en zijn dus goed op 
elkaar ingespeeld. Maar ze maakten de film niet alleen: heel 
veel mensen uit verschillende landen hebben aan Molly Monster 
meegewerkt. De opstart van de hele film situeert zich in Duitsland 
en Zwitserland, daarna duurde het nog jaren om de film verder uit 
te werken op allerlei andere locaties.

Filmproductie

Michael Ekblad Matthias Bruhn
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Reacties na de film
Vraag de kinderen na het bekijken van de film naar 
hun eerste indrukken. Die eerste reacties zijn vaak 
erg kostbaar en zetten de kinderen aan het denken. 
Het laat hen een mening vormen over wat ze net 
hebben gezien. Bekijk tips hiervoor in de verzameling 
van werkvormen.

Wist je dat?
In het Duits bestaat er ook een gedichtenboek van Molly Monster 
met versjes voor het slapengaan. je kan dit hier aanschaffen.  
Er bestaat ondertussen ook al een boek over de film!
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.amazon.com/Molly-Monster-Meine-liebsten-Gutenachtgeschichten/dp/3833231394
https://www.bol.com/nl/p/molly-monster-das-grosse-buch-zum-film/9200000058363952/


Gezinsuitbreiding
Molly is in de wolken – binnenkort krijgt ze er een zusje of broertje 
bij! Er zal dus heel wat veranderen. Van een gezinnetje met 
drie, gaan ze naar vier. Plots zal ze de aandacht die ze nu van 
haar ouders krijgt, moeten delen. Wanneer het kleine monstertje 
wordt geboren, mag Molly mee de naam kiezen van haar nieuwe 
broertje.

Start met de vraag wie al grote broer of zus  
geworden is. Is dat leuk of niet? Wat veranderde er 
thuis? 

Is er iemand die binnenkort een broertje of zusje  
krijgt? Laat de kinderen zelf een kaart beschilderen 
om het broertje of zusje van hun klasgenoot te  
verwelkomen. De kaarten kunnen mee in een doos 
met grote broer of zus, die zich trots zal voelen om 
zo’n kostbare schat te mogen dragen.

 � Bekijk zeker ons prikbord op Pinterest voor meer 
inspiratie.

Gevoelens
In Molly Monster komen allerlei gevoelens aan bod, van blijde 
verwachting en extreme vreugde tot angst en jaloezie. Zo is 
Edison bijzonder geprikkeld over het feit dat Molly Monster er een 
zusje of broertje bij krijgt. Hij zal haar nooit meer voor zich alleen 
hebben en is bang dat Molly hem niet meer zal zien staan. 

Inhoudelijke info 6h C
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Herbekijk het fragment van Edison (duur: 01:21) 
in de afspeellijst waarin hij jaloers is en stel 
onderstaande vragen: 

 W Wat is ‘jaloers zijn’?
 W Waarom denk je dat Edison jaloers is?
 W Zijn jullie al ooit jaloers geweest? Wanneer?
 W Wat is er niet leuk aan jaloers zijn? Helpt het om jaloers te 

zijn op iets of iemand?

Benadruk de belangrijke rol die een broer of zus 
heeft en bekijk het fragment (duur: 01:13), waarin  
duidelijk wordt dat Edison niet jaloers hoeft te zijn.

Ook verdriet krijgt een plaats in de film. Herbekijk het 
fragment met het grote babymonster. Molly probeert 
het babymonster te troosten en zegt: “samen zijn we 
met elkaar alleen” - een mooie gedachte. Bespreek 
dit fragment met de kinderen.

 W Eigenlijk zijn we allemaal alleen, ook al zijn we samen. 
Kunnen ze die gedachte begrijpen?

 W Het is veel gezelliger om samen met elkaar alleen te zijn, er 
te zijn voor anderen.

Molly Monster zingt bovendien een geruststellend 
lied voor het grote babymonster. 

 W Hebben jullie ook iets wat jullie kan troosten als je erg 
verdrietig bent? Een liedje voor het slapengaan, een knuffel 
die altijd dicht bij jou is? 

 W Wat maakt jou minder verdrietig wanneer je huilt? 
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https://www.youtube.com/watch?v=6ZNBfV3t1gw&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&t=0s&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qA8Qx_Fp3B8&index=9&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=r40rjVJHU4M&index=5&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r
https://www.youtube.com/watch?v=aYlhvp3hmcg&t=0s&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=aYlhvp3hmcg&t=0s&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=10


Fantasiewereld
In Molly Monster krijgen we te maken met heel wat kleurrijke 
fantasie. Zo wonen Molly Monster en haar gezin op ronde 
bergtoppen, er zijn de Machtige Monsterravijn en de Wilde 
Woeste Heuvels, monsters kunnen bergen zijn, eieren komen uit 
op Ei Eiland en we zien monsterplanten die roze scheetjes laten.

Binnen zo’n fantasiewereld gaan jonge kinderen steeds op zoek 
naar herkenbaarheid en realisme. Hoewel Molly’s gezin in een 
grot woont, herkennen ze een keuken, een badkamer, en een 
slaapkamer waar er overal speelgoed rondslingert.
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In Molly Monster zien we ook heel wat verschillende soorten 
monsters. Een monster hoeft niet altijd griezelig te zijn, maar kan 
ook heel lief zijn.

laat de kinderen hun eigen fantasiemonster maken. 
Kijk op ons prikbord hoe je dit kan doen. Of maak je 
eigen virtuele monster met de apps Monster mingle 
of the daily monster monster maker (enkel iOS vanaf 
eerste graad lager onderwijs).

In de grot waar het monstergezin woont, herkennen 
kinderen meteen een echt woonhuis. Kunnen ze in 
een tekening ook hun eigen ideale kinderkamer in 
een grot ontwerpen? Hoe zouden zij hun ‘grotkamer’ 
ontwerpen? En ja hoor… er mag gerust wat rommel 
op de vloer rondslingeren. 
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/molly-monster/
http://www.cowlyowl.com/apps/monster-mingle
https://itunes.apple.com/us/app/the-daily-monster-monster-maker/id451102546?mt=8


In Molly Monster worden heel wat vervoer- 
middelen gebruikt. Weten jullie nog welke?

Knutsel jullie eigen fantasie vervoermiddel en kijk 
op ons prikbord voor inspiratie. Hoe gekker en 
kleurrijker, hoe beter! Kunnen ze er een fantasierijk 
verhaal bij vertellen? 

 k Wie reist in zo’n voertuig en waarheen? 
 k Zouden ze er zelf in durven reizen? Hoe zou dat 

aanvoelen?

10t I

Q

https://www.pinterest.com/jefindeklas/molly-monster/


Personages
Molly

Molly is een lief monstertje dat binnenkort grote zus wordt van 
je-weet-wel-wie. Ze wil niets liever dan bij haar ouders zijn op het 
moment van de geboorte en alles van heel dichtbij meemaken. 
Molly is de ster van de film: een geel figuurtje met dunne beentjes, 
een beetje prikkelbaar maar ook erg lief. Molly is een kleuter in 
monstergedaante; andere kleuters identificeren zich meteen met 
haar. Zoals ontwikkelingspsychologe andrea Sieger schrijft in 
haar rapport over de film: 

“Wie is Molly Monster? Jijzelf, toen je klein was. De film gaat over 
monsters, maar ook over ons.” 

Molly maakt zelf ook een muts voor haar nieuwe 
broertje of zusje. Op onze filmpagina vind je  
verschillende handleidingen om zelf je Molly Monster 
muts te breien of de muts van in de film te maken. 
je kan bijvoorbeeld je leerlingen de pompons van de 
mutsen laten maken. 

Edison

Edison is Molly’s beste vriend. Wanneer hij hoort dat ze binnen-
kort een grote zus wordt, is hij jaloers. Hij is bang dat de nieuwe 
baby hem zal vervangen. Met wie moet hij dan spelen? Andrea 
Sieger: “In de animistische of magische fase van de kindertijd 
krijgt alles leven ingeblazen, alles is mogelijk. Molly’s favoriete 
speelgoedje is ook haar beste vriend en vertrouweling.”
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Mama Etna 

Etna is de lieve mama van Molly en binnenkort ook van een 
tweede monstertje. Wanneer ze bevalt van haar ei, regelt ze alles 
tot in de puntjes om papa Popocatapetel al broedend richting Ei 
Eiland te kunnen brengen.

Papa Popocatapetel

Popocatapetel is de zorgzame papa van Molly. Wanneer mama 
Etna een ei legt waaruit een klein monstertje zal komen, doet hij 
er alles aan om het ei warm te houden en uit te broeden zoals het 
hoort. Samen met mama Etna trekt hij richting Ei Eiland.

Mogelijke vragen

 W Ei Eiland is een bijzondere plek waar monstertjes geboren 
worden. Is dit ook zo bij mensen? Trekken zij ook naar een 
speciale plek om hun kinderen op de wereld te zetten? 
Weet je op welke plek jij op de wereld kwam? Ging jouw 
mama bevallen in het ziekenhuis, thuis of op nog een 
andere plek? 

 W Zou jouw papa ook een traantje hebben gelaten toen jij 
werd geboren, net als papa Popocatapetel? Waarom huilen 
mensen bij een geboorte? 

 W Wat weet je over jouw geboorte? Doen er verhalen de 
ronde over wat er toen gebeurde? 

Oom Alfredo & Oom Santiago 

Molly’s twee ooms moeten voor haar zorgen terwijl mama en 
papa richting Ei Eiland vertrekken, want Molly is nog te klein om 
mee te gaan. Wanneer ze Molly en haar vriend Edison toch kwijt 
geraken, gaan ze snel op zoek en reizen het duo achterna.
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Animatiefilm
Bekijk in onze afspeellijst het filmpje Making of Molly Monster 
(01:48 - 05:10). Daar kom je te weten hoe de animatiefilm tot stand 
kwam. 

Ga naar de verzameling van werkvormen en leer hoe 
je zelf een flipboekje kan maken. Zo kan je aan je 
leerlingen tonen hoe het principe van een animatie-
film in elkaar zit.

Muziek
De film komt niet alleen tot leven door de vele mooie tekeningen, 
maar ook door de prachtige muziek, gemaakt door annette Focks. 
Bekijk op de afspeellijst vanaf 05:17 het filmpje Making of Molly 
Monster en ontdek hoe dit in zijn werk ging. 

 � De originele Duitse soundtrack kan je hier kopen en 
beluisteren.

leer samen met de klas een troostend lied.  
Er bestaan er heel wat. je kan het liedje uit  
Molly Monster nemen, maar denk bijvoorbeeld ook 
eens aan de volgende nummers:

 � De Dijk - alles komt goed 

 � Herman Van Veen - Alles komt goed 

 � Fratsen - alles komt goed 

 � thomas Berge - alles komt goed

Maak het niet te moeilijk voor de kinderen en werk 
bijvoorbeeld met het refrein. je kan natuurlijk ook zelf 
een origineel klaslied bedenken met een eigen ritme. 
Hiervoor kan je de toca Band app gebruiken en de 
kinderen leren experimenteren met ritmes en geluid. 
Wanneer ze zich nog eens zorgen maken thuis of 
op school, kunnen ze dit neuriën, in hun hoofd laten 
afspelen of meezingen uit volle borst.
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https://www.youtube.com/watch?v=5NH1cR--04Q&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=2
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=5NH1cR--04Q&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=2
https://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/art/annette-focks-molly-monster-der-original-soundtrack-zum-kinofilm/hnum/4477024?iampartner=spon1&awc=201&awa=1015&kw=null&pos=1t1&gclid=CjwKCAiAx57RBRBkEiwA8yZdULoilMxttDBNQpjRmUm_oKmPX92ZAh08d-1cesDLWLN
https://www.letssingit.com/de-dijk-lyrics-alles-komt-goed-met-thomas-acda-5krmtp3
https://muzikum.eu/nl/123-85-110292/herman-van-veen/alles-komt-goed-songtekst.html
http://fratsen.webstek.info/teksten/alles-komt-goed
https://genius.com/Thomas-berge-alles-komt-goed-lyrics
https://tocaboca.com/app/toca-band/


Kleur
De animatiefilm van Molly Monster zorgt voor een ware kleuren- 
explosie op het scherm. Volwassenen moeten hier soms even 
aan wennen, maar kinderen vinden dit fantastisch! 

Dit vormt het ideale startpunt voor enkele leuke  
opdrachten rond kleur met de klas. 

 � Kijk voor voorbeelden op ons Pinterest prikbord.
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Stemmen
Naast alle bovenstaande elementen, maakt ook het geluid deel 
uit van een animatiefilm. Op onze afspeellijst vind je het filmpje, 
waarin o.a. stemactrice Kim van Zeben uitlegt hoe dit gebeurde. 

Om stemacteur te worden, moet je het prettig vinden 
om stemmen na te doen. je moet ook vindingrijk zijn, 
zodat je bij verschillende personages of voorwerpen 
de gepaste stemmetjes kunt bedenken. Doe de test 
in jullie klas. Kunnen de kinderen een stoel laten 
spreken? Hoe zou een appel klinken? En het bord-
krijtje? Spreekt een kast hoog of laag, snel of traag, 
vrouwelijk of mannelijk?

laat de kinderen in kleine groepjes samen zitten – elk kind heeft 
een knuffel. Dikke grote beren, kleurrijke beren, saaie beren, 
kleine beren, oude beren… die ze eventueel meebrengen van 
thuis. je kan ook aan de slag met de App ChatterPix kids (gratis 
in de app Store) waarmee je objecten kan laten spreken. 

Geef hen elk een kaart met een thema waarover ze kunnen 
praten (een wandeling in het bos, voetbal op de speelplaats, het 
avondeten, naar bed toe gaan,…). Elk kind komt één voor één 
aan de beurt. Ze leren antwoorden bedenken, luisteren naar 
elkaar, een gesprek verder bouwen en een verhaal vertellen.  
Het is heel belangrijk dat ze letten op de intonatie en de opbouw 
van de stemmen: 

 k Hoe luid spreekt hun beer? 
 k Spreekt hun beer traag of heel snel?
 k Spreekt hij dialect of algemeen Nederlands?
 k Aan wie denk je bij het nadoen van deze stem?  

(je opa, een vrouw die je zag op straat, een heks uit een 
sprookje, een muis,…)

 k Spreekt de beer super laag of heel hoog, en waarom?

taal
In de film die jullie zagen met de klas, praat Molly Monster Neder-
lands. Molly is echter een tekenfilmfiguur, en zopas zagen jullie 
dat op dit figuurtje verschillende stemmen kunnen opgenomen 
worden. Molly Monster kan dus ook andere talen spreken!  
Bekijk hier hoe Molly klinkt in het:

 � Duits (speelduur: 1:43 min) 

 � Engels (speelduur: 1:33 min) 

 � Spaans (speelduur: 1:57 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=BZdtBV0e-aQ&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=3
https://itunes.apple.com/us/app/id734046126?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://www.youtube.com/watch?v=0ttho03bVJc&t=23s&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vIIePjLDAPQ&index=9&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r
https://www.youtube.com/watch?v=GSIXGyOGbis&list=PLdKaY1_rO61ZLjrekmUSIZMezzFVQen-r&index=10


 � Neem een kijkje op het Pinterestbord dat we speciaal voor 
Molly Monster maakten. je vindt er verschillende inter-
essante video’s, extra knutseltips bij de opdrachten, de 
filmposter, … 
 
Tip: Op dit prikbord staan beelden handig gegroepeerd in 
secties. Die kan je enkel zien als je bent ingelogd via jouw 
Pinterest account.
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en VOEten. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
Er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. Meer info

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. Meer info
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De Filmclub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 als begeleider van De Filmclub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en  
kritische manier met de hele klas. Op jouw school of in het  
naburige cultuurcentrum. Meer info

Masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. Meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge samen-
spraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan de  
specifieke noden en wensen van de deelnemers. Meer info

Installaties 
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze 
installaties hier. 
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een onge-
wone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer 
informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het Youtube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps. 
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. Meer info

JEF festival
jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in antwerpen of Brugge. Meer info
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