
C i t y   P l a z a    H o t e l 

 

 

City Plaza Hotel is een documentaire over het meisje Zhenos van 11 jaar dat met haar 

familie is gevlucht uit Afghanistan. Ze hebben al in veel landen gewoond en hebben geen 

vaste woonplaats. Ze wonen nu tijdelijk in een hotel in Griekenland en weten niet hoe de 

toekomst eruit ziet. Waarschijnlijk moeten ze binnenkort weer terug naar een 

vluchtelingenkamp in Griekenland. Zhenos heeft veel meegemaakt tijdens de oorlog en 

heeft er nachtmerries over. Ze weet niet goed waarom ze boos is vanbinnen.  

 

Over de filmmakers: 

Anna-Paula Hönig studeerde aan de Sorbonne in Parijs, King’s College in Londen en 

Universidad del Cine in Buenos Aires. Ze heeft meerdere korte films geregisseerd en werkt 

nu aan haar eerste speelfilm. Violeta Paus studeerde in Chili en Argentinië. Naast filmmaker 

is ze multimediakunstenaar. 

 

Bespreek met je groepje 

- Heb jij een idee waarom Zhenos boos zou kunnen zijn? Leg eens uit. 

- Als je kijkt naar het camerawerk, kun je dan zien of het uit de hand gefilmd is of 

vanaf een statief (stilstaande beelden). (antwoord: het is vanuit de hand gefilmd, ook 

wel handheld genoemd in het Engels). 

- Waarom denk je dat de regisseur voor filmen uit de hand gekozen heeft? (antwoord: 

de camera kan dichterbij komen als je deze vasthoudt, dit zorgt ervoor dat je de 

emoties van iemand beter kunt zien en dit kan ervoor zorgen dat je je goed in kunt 

leven in de persoon). 



- City Plaza Hotel is een documentaire waarin het verhaal vanuit hoofdpersoon Zhenos 

wordt verteld. Op welke manier heeft de maker ervoor gezorgd dat we niet alleen 

zien hoe Zhenos woont en leeft in het hotel maar dat we ook voelen hoe de situatie 

voor haar is / is geweest? ( antwoord : De maker heeft gekozen voor een voice over 

zodat de kijker weet hoe Zhenos zich voelt. Ook heeft de maker gekozen voor een 

uitgebreide scène waarin Zhenos vertelt over nachtmerries die ze heeft n.a.v. de 

vlucht uit Afghanistan en we als kijker meegaan in haar nachtmerrie  waarbij we 

dreigende beelden zien van oorlog en oorlogsgeluiden horen, neerstortende 

bommen etc., op deze manier ervaren we als kijker hoe die nachtmerrie voor Zhenos 

is, hierin neemt de maker dus wat meer vrijheid binnen de documentaire-vorm) 

- Op welke manieren komt het thema strijd allemaal  terug in de film?  

( antwoord: Zhenos ervaart strijd met de tijd en met de situatie zoals die is, ze kan 

niet naar school, ze kan niet verder met haar leven, alles staat in de wacht. Het liefst 

zou ze ook stoppen met groeien zolang ze in deze situatie zit. Zhenos ervaart strijd 

letterlijk de strijd van de oorlog, dit zien we als ze vertelt over vroeger en we beelden 

van de oorlog zien. 

- Op welke manier heeft de maker het gevoel van wachten ( strijd met de tijd)  in 

beeld gebracht? ( antwoord : De kijker volgt Zhenos letterlijk in haar dwaaltocht 

door het hotel, de camera wandelt mee en we gaan mee naar de kamer waar de 

familie woont, naar de keuken, we zien dat de kinderen zich vermaken met kleuren 

of spelletjes maar vooral voelen we dat ze worstelen  met de tijd en dat de dagen 

steeds hetzelfde zijn, toch maken de kinderen er  het beste en vinden ze altijd ruimte 

om te spelen, bv. door verstoppertje te spelen. Het gevoel van wachten wordt 

versterkt  doordat we steeds vanuit Zhenos’ oogpunt door het hotel wandelen en we 

scenes zien van hoe zij de dag doorkomt en dat die dagen steeds hetzelfde zijn). 

 

  



M a n e n 

 

 

Manen gaat over een visser die probeert een vis te vangen, net als de vogel. Als de visser de 

vogel wil neerschieten raakt hij de maan en een gedeelte van de maan valt op de aarde. Dit 

veroorzaakt een tsunami die ze allebei overleven en daarna zit de boot vol met vis. 

 

Over de filmmakers: 

Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie Dessertine en Estelle Saint-Jours studeerden 

allemaal aan ArtFX, een animatieschool in Montpellier in Frankrijk. Hun afstudeerfilm 

Manen is door heel Europa op filmfestivals vertoond. 

 

Bespreek met je groepje:  

- Kun je vertellen waar het verhaal over gaat?  

- Kun je nogmaals vertellen waar het verhaal over gaat en dan in drie zinnen: 1 zin 

voor het begin, 1 zin voor het midden en 1 zin voor het eind.  

- Op welke manier komt het thema strijd terug in de film? (Antwoord : de visser en de 

vogel strijden allebei om dezelfde vis. Vervolgens ontstaat een  gezamenlijke strijd 

tegen de zee die ze verliezen ( alles is verwoest) maar ze winnen tegelijkertijd omdat 

alle vis in  de verwoeste boot terecht is gekomen. Er is genoeg voor allebei waardoor 

de strijd is opgelost.  

- Op welke manier hebben de makers ervoor gezorgd dat je meeleeft met de strijd 

tussen de visser en de vogel? ( Antwoord :  

1)door de opbouw van het verhaal leef je mee met iedere stap in het verhaal en blijf 

je nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren.  



2) Ook hebben de makers gebruik gemaakt van grappige personages en maken de 

verschillende karakters van de vogel ( brutaal, niet bang) en de visser ( chagrijnig, 

nors) de strijd extra grappig. 

3) Daarnaast zijn de beelden heel mooi en soms erg realistisch ( de enorme golf die 

op hen afkomt) gemaakt en word je door de rijke  stijl van animatie ( prachtige 

kleuren en rijk uitgewerkte beelden) volledig meegenomen in het verhaal. 

 

  



B e l l e s   E t o i l e s 

 

 

Belles Etoiles  

De stille Jeanne wordt op school gepest, het meeste door Ami en haar vriendinnen. Na 

school komt ze erachter dat Ami en haar moeder uit huis zijn gezet en in hun auto moeten 

wonen. In eerste instantie gebruikt Jeanne deze kennis om Ami terug te pakken, maar als 

Ami vervolgens ook gepest wordt, krijgt Jeanne medelijden. 

Belles Etoiles gaat over strijden met elkaar, buitensluiten, pesten en vriendschap tussen 

leerlingen op een basisschool. 

Over de filmmakers: 

Naïma Di Piero studeerde aan La Femis in Parijs. Naast haar werk als filmmaker is ze actief 

als docent. Ook was ze zes jaar lang actief bij UNESCO. Elhadj Sidibé ontdekte het filmmaken 

tijdens een workshop van Le collectif Tribudom, waar zowel hij als Di Piero aan verbonden 

zijn. 

mag uitgebreider beschreven 

 

Bespreek met je groepje: 

- Waarom denk je dat de filmmaker deze film gemaakt heeft? 

- Wat zou de boodschap zijn van de filmmaker? 

- Welke scene uit de film is je het meest bijgebleven en waarom? 

- Op welke manier komt het thema strijd terug in de film? ( Antwoord : het thema 

strijd komt op meerdere niveaus terug. Jeanne ervaart strijd  met Ami omdat ze 

wordt buitengesloten en gepest. Ami ervaart later ook strijd met haar vriendinnen 



en klasgenoten omdat ze zich anders voordoet dan ze is en haar armoede wil 

verbergen. Zij wordt later buitengesloten en gepest door haar klasgenoten omdat ze 

vlekken op haar kleren heeft en vaak hetzelfde draagt. Op dat moment voelt ze 

dezelfde vernedering als Ami.  

- Waarom heet de film Belles Etoiles ( Mooie sterren)? (Antwoord: de titel heeft te 

maken met de sterren die Jeanne in haar kamer heeft en waar ze s’avonds voor het 

slapengaan naar kijkt, later geeft ze die sterren aan Ami om ook naar te kijken zodat 

ze kan dromen over een andere wereld. De sterren staan symbool voor 

verbeeldingskracht en de verzoening tussen de meisjes. Omdat Jeanne zich kan 

verplaatsen in de  situatie van Ami, begrijpt ze beter waarom ze zo heeft gedaan en 

vergeeft ze Ami voor haar pesterijen. Ami begrijpt beter wat ze Jeanne heeft 

aangedaan doordat ze zelf gepest wordt en durft eerlijk te zijn over zichzelf en haar 

situatie omdat Jeanne haar niet veroordeelt en haar vriendin wordt. Ze helpen elkaar 

en zijn dus beide een mooie ster voor elkaar. 

 

  



T u r n    i t   a r o u n d  

 

 

TURN IT AROUND is een fictiefilm waarbij een meisje, Esther, wordt uitgescholden door een 

oude vrouw die ze wilde helpen, alleen omdat ze zwart is. De oude vrouw is iemand die 

bedelt op straat, omdat ze ziek is. Esther wil geen wraak nemen op de vrouw. Op een 

gegeven moment heeft een vriend van haar een idee. Met hun vriendengroep maken ze een 

dans voor de oude vrouw die ze voor haar op straat gaan opvoeren. Het geld dat ze ophalen 

van hun publiek wordt door het meisje gegeven aan de oude vouw. De oude vrouw is haar 

heel dankbaar. 

Over de filmmaker: 

Boaz Oleander is een Israëlische filmmaker. Samen met het Lahav team, een organisatie in 

Tel Aviv die zich inzet voor kinderen die te maken hebben met discriminatie en samen met 

de kinderen zelf heeft hij de film gemaakt.  

 

Bespreek met je groepje: 

- Is deze film een documentaire of een fictiefilm? (antwoord: fictiefilm). Waarom denk 

je dat? (Antwoord : de film is een fictiefilm maar wel gebaseerd op waargebeurde 

verhalen van de kinderen, ook is er gefilmd op de plekken waar zij wonen en leven 

dus er zitten veel documentaire-elementen in) 

- Wat valt je op aan het begin van de film? (antwoord: een korte making of van de 

film).  

- Waarom zou de filmmaker deze keuze hebben gemaakt? 

- Wie zie je in beeld tijdens deze making of? (antwoord: cameraman, geluidsman en 

regisseur). Waarom denk je dat de filmmaker dat heeft gedaan? 

- Laat de making of aan het begin van de film zien: https://vimeo.com/335611924 

En vraag: Wie weet wat de cameraman op zijn rug heeft en waar de camera aan vast 

zit? (antwoord: dit is een steadicam, een hulpmiddel voor de camera om de 

https://vimeo.com/335611924


bewegingen van de beelden zo soepel te laten bewegen, zodat het beeld niet teveel 

gaat schokken). 

- Op welke manier komt het thema strijd terug in de film? ( Antwoord: deze 

film gaat letterlijk over de strijd die deze kinderen in Israel dagelijks leveren 

t.a.v. racisme en discriminatie. Allemaal hebben ze ervaring met vervelende 

situaties zoals in de film wordt getoond. De echte verhalen van deze kinderen 

zijn het uitgangspunt geweest voor de film  en de kinderen die in de film 

spelen zijn geen professionele acteurs . De kinderen hebben in de film de 

strijd met de oude vrouw gewonnen door van iets negatiefs iets positiefs te 

maken. Daarvoor hebben ze samengewerkt en een dansvoorstelling gemaakt 

waarin ze zich via hun dans uitspreken en zo strijden tegen het racisme van 

de vrouw.  

- Waarom denk je dat de maker ervoor heeft gekozen om niet met 

professionele kinderacteurs te werken?( Antwoord : de makers wilden dat de 

film echt een samenwerking was met de kinderen en dat de kinderen ook 

veel inspraak zouden hebben in het filmproces. Omdat de kinderen allemaal 

zichzelf spelen voel je als kijker dat het verhaal echt van hen is, dat zij dit 

meemaken en dat dat ook de kracht is van deze film. Het is een film vanuit de 

ervaringen van de kinderen, het is hun strijd en zij hebben de oplossing voor 

de strijd ( Turn it around)  bedacht. 

  



J o v a n n a   f o r    f u t u r e  

 

 

Jovanna for future 

Jovanna vindt dat volwassen leiders van Nederland niet de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om iets te doen aan de klimaatverandering. Daarom gaat ze zelf de strijd aan voor 

het klimaat. Dit doet ze door haar leven aan te passen, anderen te inspireren door met hen 

in gesprek te gaan en te demonstreren. 

 

Jovanna zegt in de film: ‘Als kind kan je natuurlijk niet stemmen en dan is staken eigenlijk de 

enige manier hoe je je mening kan uiten’.  

Vraag aan de leerlingen: 

- Wie heeft er weleens gestaakt en waartegen of waarvoor dan? Als je nog niet 

gestaakt hebt, waar zou je tegen willen staken? 

 

Jovanna vind het soms ook moeilijk dat ze niet alles kan doen wat ze graag zou willen doen, 

omdat ze moet denken aan het klimaat. Ze vindt het bijvoorbeeld jammer dat ze geen 

mona-toetje kan eten, omdat het is plastic verpakt zit.  

Vraag aan de leerlingen: 

- Wat zou jij moeilijk vinden om niet meer te doen of te kopen, omdat het slecht is 

voor het milieu?  

 

vragen : 

● Op welke manier heeft Mirjam Marks (de documentairemaker) Jovanna’s verhaal 

gefilmd? ( Antwoord: ze heeft gekozen voor een meer registrerende manier van 



filmen waarbij je Jovanna leert kennen door dat wat ze vertelt en het tonen van haar 

omgeving en de dingen die ze doet.  

● Op welke manier heeft Mirjam Marks het verhaal van Jovanna in een groter 

perspectief geplaatst? ( Antwoord: door gebruik te maken van de climate clips die 

kinderen van over de hele wereld hebben opgestuurd). 

● Welke functie hebben de climate clips nog meer als je denkt aan de opbouw van de 

film, hoe het verhaal verteld wordt? ( Antwoord : ook qua vorm hebben de climate 

clips een functie omdat ze voor meer afwisseling in het verhaal zorgen en een hele 

andere vorm hebben dan de documentairebeelden die door Mirjam Marks zijn 

gefilmd.  

 

  



M i s g u i d e d 

 

 

Misguided is een animatiefilm over Tom. Hij is een slechte blindengeleidehond. Hij is meer 

geïnteresseerd in spelen met tennisballen dan in het veilig houden van zijn baasje. Die loopt 

zonder zijn hond zomaar een bouwterrein op, waar de ene na de andere gevaarlijke situatie 

ontstaat. 

 

Over de filmmaker: 

Sanghyun Kim studeerde aan het Ringling College of Art and Design. Zijn debuutfilm 

Misguided is vertoond op festivals over de hele wereld. De film won de prijs voor Beste 

Animatie op Feel The Reel International Film Festival in Edinburgh, Schotland. 

 

Bespreek met je groepje:  

● Heb jij je wel eens laten verleiden door iets leuks waardoor je voor iets anders in de 

problemen kwam? 

● Op welke manier heeft Tom de strijd gewonnen of verloren? ( antw. hij heeft de bal 

te pakken, maar zijn baasje niet beschermd, die is door toeval gered) 

● De animatiemakers hebben ervoor gekozen om het verhaal te vertellen met de hond 

als hoofdpersoon. Waarom denk je dat ze daarvoor gekozen hebben ( bv. i.t.t. de 

oude man?). ( Antwoord: De hond is het personage waar het meest mee gebeurt, hij 

laat zich leiden door zijn instinct maar heeft eigenlijk een andere taak, die strijd zorgt 

voor veel grappige momenten.) De oude man zorgt met zijn gedrag voor veel paniek 

bij de kijken alhoewel je vanaf het begin wel aanvoelt dat het goed komt omdat het 

verhaal een comedy is. 

● Hoe zou je de stijl van de animatie omschrijven? Is het  een stijl die je herkenbaar 

vindt? (De stijl van de animatie lijkt enigszins op de populaire Pixar of Dreamworks 

stijl, de sfeer van de beelden is grappig en vrolijk, een cartooneske stijl waarvan je 

weet dat het allemaal goed afloopt.) 


