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Top of flop in filmland

WEETJE

Wist je dat
Toy Story 4 in de
top 3 van beste
animatiefilms van
2019 stond?

Bij het maken van een film komt veel kijken. Het bedenken van het verhaal, zoeken
naar acteurs, de opname en het editen van de beelden. Dit alles draagt bij aan het
succes van een film. Door veel films en hun succes of flop te analyseren wordt het
voorspellen van succes door computerprogramma’s steeds nauwkeuriger.
Opdracht 1

Maak een groepje van vier en kies uit een van de volgende films:
• Huisdiergeheimen 2
• Hoe tem je een draak
• Ferdinand
Wij kiezen


Jullie gaan nu 2-3 trailers van de gekozen film bekijken. Open hiervoor de volgende links en bekijk de trailers:
Huisdiergeheimen 2
https://www.youtube.com/watch?v=IDwLGZmTTXs
https://www.youtube.com/watch?v=YxnBs3da5hU
https://www.youtube.com/watch?v=ciLwI4Tr5_A
Hoe tem je een draak
https://www.youtube.com/watch?v=aGpkBMigX_k
https://www.youtube.com/watch?v=sb5DUGfNS_E
Ferdinand
https://www.youtube.com/watch?v=khSCDYMdwuY
https://www.youtube.com/watch?v=_oVmpS82elM
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Wat vinden jullie de beste trailer? Motiveer je antwoord.

Opdracht 2

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt die jullie gemaakt hebben. Wat maakt deze trailer beter dan de
andere trailers die er van de film waren?
Dit gaan jullie nu uitzoeken. Bekijk zo nogmaals alle trailers en ieder van jullie let op één van de volgende
punten.
a. Positieve of negatieve zinnen. Noteer na elke zin een + bij een positieve zin “Ga je mee uit?” en een –
bij een negatieve zin “Nee ik wil niet naar de dierenarts!!” en een 0 wanneer je de zin neutraal vindt.
b. Aantal personages dat je in de trailer ziet. Tel figuranten niet mee. Noteer bij elk personage met een +
en een – of het personage de held of juist vijand is, geen van beide? Noteer dan een 0.
Heeft de hoofdpersoon een assistent?
c. Tel alvast hoe vaak er door je groepje gelachen werd tijdens het kijken van de trailer.Tel elke keer dat
iemand lacht. Lacht het hele groepje om een scene? Dan is er dus keer gelachen.
d. Moet de hoofdpersoon iets op gaan lossen? En kun je al uit de trailer halen hoeveel tegenslagen de
hoofdpersoon krijgt? Is er een vijand?

WEETJE

Opdracht 3

Bekijk de resultaten!
a. Geef elke positieve zin een +1 en een negatieve zin een -1.Tel al deze punten
bij elkaar op (bijvoorbeeld -1 + 1 + 1 – 1 – 1 = - 1).

Wist je dat de
1878
eerste film in
d? De film
gemaakt wer
n serie van
bestaat uit ee
el na elkaar
sn
e
24 foto’s di
erden. In
afgespeeld w
je een paard
deze film zag
galopperen.

utube.com/
https://www.yo
45NR6qE
watch?v=Bmuo

b. Heeft de hoofdpersoon een assistent?
Hoeveel personages zag je in de trailer? Tel al deze punten bij elkaar op.

c. E
 r werd

keer gelachen.

d. Op te lossen:
Er zijn waarschijnlijk

tegenslagen

Uit onderzoek blijkt dat een goede film ongeveer evenveel positieve zinnen als negatieve zinnen bevat.
Was dit bij jullie favoriete trailer ook het geval?
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Opdracht 4

Vergelijk: Wat zijn de verschillen tussen de trailer die jullie als favoriet kozen en de andere trailer(s)?
Schrijf in de tabel hieronder alle uitkomsten en vergelijk deze.
Trailer 1

Trailer 2

(Trailer 3)

a)

b)

c)

d)

Dit was de favoriet!

Wat valt jullie op?

Opdracht 5

Stel je een perfecte dag voor: het is zonnig weer en je mag helemaal zelf kiezen wat je gaat doen.
Schrijf hieronder op wat je zal gaan doen.
Dag

Wat trek je aan

Wat ga je doen?

Wat ga je eten?

Stel je nu voor dat elke dag zoals deze dag zou zijn. Wat zijn daar de voordelen en nadelen van?

Zou jij zo een dag elke dag willen?
ja / nee
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