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Benodigdheden:

je verschillende departementen van de

Scherm om ﬁlmscène te herhalen

ﬁlm. Deze kun je klassikaal tonen of ze
zelf laten bekijken. Leerlingen gaan in

Voor deze werkvorm is het nodig om

groepjes aan de slag met het werkblad en

eerst de ﬁlm De Oost te kijken.

krijgen een ﬁlmelement om de scène mee
te analyseren: geluid & ﬁlm,

Doelen:

cinematograﬁe, art direction, acteerspel en

Leerlingen herkennen ﬁlmische

montage.

elementen in De Oost ; leerlingen

Het werkblad kan de leerlingen helpen

verbinden de ﬁlm met de context;

om stap voor stap te analyseren, je kunt

leerlingen verbinden de inzet van

deze stappen ook klassikaal bespreken.

ﬁlmische elementen met het
makersperspectief; leerlingen verbinden
het makersperspectief aan een scène;

Onderdeel 3 Klassikaal
reflecteren | 5-10 minuten:

leerlingen leren over verschillende ﬁlm

Bespreek (zonder werkblad) eerst wat de

departementen.

bevindingen zijn
van elk groepje. In dit klassikale gesprek

Werkwijze:

staan de volgende vragen centraal:

In deze werkvorm analyseert de klas een

Wat wilden de ﬁlmmakers bereiken

scène uit De Oost. De werkvorm gaat in op

met deze scène? En zie je dit in de rest

de martelscène van Agus. De martelscène

van de ﬁlm terug?

is een vrij heftige scène, je kunt ook een
scène analyseren met het werkblad. Tips

Extra vragen die kunnen helpen zijn:

van ons:

• Hoe werken de verschillende

- ‘Ook onze koningin’
- ‘Burgers in het nauw’

departementen samen?
• Wat voel je zelf bij deze scène? Is dat
denk je wat de makers willen dat je voelt?

Onderdeel 1
Woordweb | 5-10 minuten:
De leerlingen maken in tweetallen of

Hoe dragen de ﬁlmische departementen
bij aan dit gevoel?
Met wie kijken we mee in deze scène?

Bespreek klassikaal welke woorden ze

Hoe dragen de ﬁlmische middelen

hebben opgeschreven. Wil je dieper

daaraan mee?

woorden die met elkaar te maken hebben
markeren en bespreken waarom deze
woorden met elkaar verbonden zijn.

Onderdeel 2
Analyseren | 15-20 minuten:
Leerlingen analyseren een fragment. Dit
doen ze door zelf een ﬁlmdepartement te
vormen. Verdeel de departementen en
kijk de scène nogmaals. In de bijlage vind

Johan gaat in deze scène
een verandering door. In
het begin twijfelt hij over
het aanzetten van de
autoaccu en hiermee het
plegen van geweld. Maar
later in de scène doet hij
het met volle overgave,
zelfs zonder order van
zijn kapitein. De
ﬁlmmakers zetten alle
middelen in om deze
verandering te tonen. De
camera blijft door middel
van close-ups dicht op
Johan, we zien zo goed
zijn emotie en gaan mee
in zijn verandering. De
cameraman/ﬁlm ﬁlmt De
Turk van beneden
(kikvorsperspectief), hij
lijkt zo nog groter en
baziger en op die manier
kijken we mee vanuit
Johans ooghoogte. In de
montage schakelen we
veel tussen de 3
personages. Zo voelen we
dat de spanning in de
kamer om te snijden is.
Ook de muziek wordt
steeds spannender, de
tonen zwaarder en het
ritme sneller. De acteurs
bevinden zich in een
kleine ruimte, het voelt
beklemmend. Er is weinig
te zien in de ruimte zodat
de focus ligt op de accu en
andere middelen die
gebruikt worden voor het
martelen. Het
camerawerk benadrukt de
emoties en daarmee het
(vaak stille) acteerspel van
de acteurs.

• Wat verandert er in deze scène?

groepjes een woordweb over ‘De Oost’.

ingaan op het woordweb? Laat leerlingen

Martelscène

Mogelijke
vervolgopdracht:
Werkvorm ‘Doeopdracht ﬁlmposter in
multiperspectief’.

WERKBLAD

Analyseren van een
scène
Onderdeel 1 Woordweb | 5-10 minuten:
Maak in tweetallen of een groepje een woordweb over de ﬁlm De Oost. Waar gaat de ﬁlm over?
Schrijf alle woorden op die in je opkomen.

Onderdeel 2 Analyseren:
Jullie worden opgedeeld in groepjes. Elk groepje wordt een verschillend ﬁlm departement. De ﬁlm departementen
zijn: Geluid & muziek, cinematograﬁe, art direction, acteerspel en montage. Op de volgende pagina vind je meer
informatie over deze verschillende departementen. Lees dit goed door voordat je gaat analyseren. Volg de volgende
stappen met je groepje bij het kijken van het fragment. Gebruik eventueel een blaadje of schrift om je antwoorden
op te schrijven.
Mijn groepje heeft de regie over (omcirkel):
Geluid & muziek

Cinematograﬁe (camera)

Art Direction

Beschrijf wat je allemaal ziet en hoort vanuit jouw departement?

Waarom wordt jouw departement zo ingezet, denk je?

Wat wil de ﬁlmmaker laten zien met deze scène?

Hoe zie je dat terug in het werk van jouw departement?

Acteerspel

Montage

Regie

ACHTERGROND
INFORMATIE

WIE ZIJN DE MAKERS
VAN de oost?
Aan de Oost werkten bijna 300 mensen mee. Film kent veel verschillende afdelingen en beroepen.
Hieronder worden een paar departementen uitgelicht:
REGIE
Jim Taihuttu is de regisseur van De Oost. Als regisseur
ben je de creatieve leider van een ﬁlm. De regisseur
interpreteert het scenario of ﬁlmscript, kiest de stijl
van de ﬁlm en stuurt de acteurs en crew aan. Dit gaat
in goed overleg met de hoofden van andere
ﬁlmdepartementen.
Wil je meer weten over wat regie in film inhoudt. Zoek de
volgende begrippen eens op: makersperspectief, scenario
en scène.

GELUID
Geluid in film kent verschillende departementen. We hebben
het dan over direct geluid, dit zijn geluiden die op set zijn
opgenomen en geluiden die later worden toegevoegd in de
postproductie (de fase na het opnemen van de film). Tijdens
het opnemen van de film wordt geluid opgenomen door een
geluidsman of -vrouw. In de montage wordt geluid gemixt
door de sound designer, dan worden er vaak nog
(folie)geluiden toegevoegd. Daarnaast is er ook nog
filmmuziek, dit is bestaande muziek of muziek die speciaal
gemaakt wordt voor de film. Voor De Oost werd de filmmuziek
gemaakt door Gino Taihuttu. Hij componeerde muziek
speciaal voor deze film.
Gino: “Wat belangrijk was aan het maken van de muziek van De Oost is
dat de muziek subtiel bleef, want de ﬁlm is al erg groots daarbij vond ik het
belangrijk dat je ook in de muziek hoorde dat de ﬁlm zich afspeelt in
Indonesië, daarom heb ik vooral veel Indonesische instrumenten gebruikt.”

Wil je meer weten over wat geluid in ﬁlm inhoudt? Zoek
de volgende begrippen eens op: volume, toonhoogte,
stemmen en klankkleur.

Cinematografie
De Director of Photography (DoP) is de
cameraregisseur. De DoP maakt de vertaalslag van het
script naar hoe de ﬁlm is opgenomen. Hij beslist door
middel van verschillende lenzen, soorten ﬁlmshots en
licht hoe de ﬁlm er visueel uit gaat zien. Lennart
Verstegen is de DoP van De Oost.
Wil je meer weten over wat cinematografie in film
inhoudt? Zoek de volgende begrippen eens op: long shot,
medium shot, close up, kikker-perspectief,
vogelvluchtperspectief, camerabeweging, kadrering en
licht.

Lennart: “Met het camerawerk voor De Oost hebben we de ﬁlm enerzijds
het gevoel meegeven dat het hier gaat om een historisch verleden dat
werkelijk heeft plaatsgevonden. Anderzijds moet de ﬁlm werkelijk beleefd
kunnen worden alsof je zelf - met de kennis van nu - in die tijd begeeft.”

ACHTERGROND
INFORMATIE

WIE ZIJN DE MAKERS
VAN De oost?
Art direction
Binnen art direction gaat het om de beeldende vormgeving van een ﬁlm. De art-director heeft de leiding
over hoe de omgeving en decors er uitzien. Veel dat je
in de ﬁlm ziet wordt speciaal voor de ﬁlm gemaakt of
gezocht. Dit betreft decors maar bijvoorbeeld ook
rekwisieten of props (dit zijn alle voor-werpen die
gebruikt worden om de ﬁlmset in te richten). Artdirector Lieke Scholman ontwierp en bouwde met haar
team een heel legerkamp maar maakte bijvoorbeeld
ook de brief van Johans vader. Lieke werkte tijdens De
Oost veel samen met de regisseur Jim en DoP Lennart.
Wil je meer weten over wat art direction in ﬁlm
inhoudt? Zoek de volgende woorden eens op:
attributen, achtergrond, kleuren of tinten en props.

Lieke: “Het mooiste compliment wat ik kan krijgen, is als iets eruitziet
alsof het altijd zo is geweest.”

Acteerspel
Martijn Lakemeier speelt in De Oost de rol van Johan.
Een acteur krijgt een rol meestal door eerst een auditie of
casting te doen. Met een casting director en de regisseur speel
je een scène. Zo zoekt de regisseur de beste acteur voor de
rol. Meestal doet een acteur goed onderzoek om het karakter
te leren kennen.. Samen met de regisseur repeteert de acteur
voor de draaidagen om de juiste manier van spelen te vinden.
Wil je meer weten over wat acteerspel in ﬁlm inhoudt?
Zoek de volgende woorden eens op: expressie, mimiek,
gesties en dialoog.

Montage
In de montage wordt het gemaakte beeld op set geknipt
en aan elkaar geplakt tot een lopend verhaal. Dit wordt
gedaan door de editor, in nauwe samenwerking met de
regisseur. Er zijn verschillende vormen van monteren.
Een scène krijgt vaak betekenis door het tempo waarop
je van shot naar shot gaat. Een film kan chronologisch
gemonteerd worden, van het begin tot het einde. In De
Oost zien we ook veel flashforwards. Dan wordt er in de
film vooruitgeblikt naar wat er nog moet gebeuren in
de toekomst. Aan De Oost werkten de editors Mieneke
Kramer en Emiel Nuninga.
Wil je meer weten over wat montage in ﬁlm inhoudt?
Zoek de volgende woorden eens op: overgangen in
montage, montage ritme en tijdsverloop binnen het
ﬁlmverhaal (ﬂashbacks of ﬂashforwards).

