DE GROTE BOZE VOS

FILM FACTS
HET VERHAAL
Regisseur: Benjamin Renner & Patrick Imbert

Niets is zo rustig en kalm als je denkt op deze boerd-

Land: Frankrijk

erij. De dieren zijn een beetje in de war: een konijn

Jaar: 2017

dat de rol van de ooievaar overneemt en kippen die

Lengte: 01:23 min.

jagen op vossen, terwijl een vos moeder speelt voor de

Leeftijd: 5+

kuikentjes en een eend de Kerstman speelt. Alles staat

Taal: Nederlands gedubd

op zijn kop. Een geweldig grappige, gekke en liefdevolle
animatiefilm in drie delen, over dieren op het

THEMA’S VAN DE FILM

platteland.

• Boerderijleven/ platteland
• Zorgen voor elkaar

TRAILER:

• Wisselende machtsverhoudingen

https://youtu.be/qmvksoTuUWc

• Dieren met menselijke trekken
• Mislukkingen
• Humor
• Weerbaarheid

AWARDS
• César voor beste animatie film.

CINEKID VERTELT
WAAROM DEZE FILM?

KERNDOELEN

De film is een prachtige vertaling van stripboek naar

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis

film. De karakters uit de film hebben stuk voor stuk

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel

hun eigen hilarische persoonlijkheden met menselijke

erfgoed.

trekken. De avonturen die de dieren meemaken zijn

Dit doen we door kinderen in aanraking te laten komen

meeslepend en zitten vol verassingen en geestige on-

met een evenwichtig aanbod aan bijzondere films en

verwachtse gebeurtenissen. De schetsachtige lijnen om

bijbehorende opdrachten.

de personages heen benadrukken de animatie, waardoor het lijkt alsof je naar een levend prentenboek kijkt.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inricht-

De verhaalstijl is toegankelijk, zit vol pakkende grapjes

ing van de eigen omgeving te vergelijken met die in

en sluit heel goed aan bij zowel jonge kijkers als een

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de

volwassen publiek.

perspectievenlandschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.
Het bekijken van een Cinekid film opent nieuwe
werelden en breektgrenzen.
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te
reageren.
Na aﬂoop vanhet filmbezoek is er aandacht voor reﬂectie. Na de vertoning zelf, in filmzalen, of met behulpvan
lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor aansluiting op de
kerndoelen Nederlandse taal, dieook weer een samenhang hebben met mediawijsheid’ . Daarbij gaat het over
zichzelf informeren, feiten en meningen onderscheiden’
en . deelnemen aan discussie’.

KARAKTERS

GROTE BOZE VOS

HET VARKEN

HET KONIJN

DE EEND

De vos is zichzelf even

Het varken is geordend,

Het konijn is niet al te

De eend is een nuchtere,

een beetje kwijt. Aan

huiselijk en makkelijk

snugger. Hij is

snel gepikeerde

de ene kant wil hij een

in de omgang. Hij is

onverantwoordelijk,

persoonlijkheid. Hij

lekker kippetje grijpen

meestal in de weer in zijn

enorm onhandig en

kan soms wat klagen en

en oppeuzelen maar het

moestuintje waar hij

onvoorspelbaar. Waar

negatief zijn. Zelf is hij

lukt hem maar niet om

alles onder controle

het konijn is, worden

nogal overtuigd van zijn

dit voor elkaar te krijgen.

heeft. Tenminste…

meestal veel brokken

goede ideeën, die in prak-

Zijn jacht vaardigheden

zolang de andere boerd-

gemaakt, dus maken dat

tijk meestal toch behoor-

zijn niet echt om over

erijbewoners niet in de

je wegkomt als hij in de

lijk tegenvallen.

naar huis te schrijven.

buurt zijn. Het varken

buurt is!

Misschien heeft hij toch

heeft meestal goed

een klein hartje en een

doordachte ideeën. Hij

zwak voor de lieve

neemt wel het voortouw

pluizige kippetjes.

in de groep.

VOOR HET KIJKEN
DOEN
In deze film zijn de rollen van die dieren op de

Alle kinderen kiezen een dier en verbinden hieraan

boerderij een beetje door de war geschopt. De dieren

een karaktereigenschap (deze houden ze geheim voor

gedragen zich anders dan we normaal van deze dieren

zichzelf ). Voorbeelden:

verwachten. De kippen jagen en de gemene boze vos

• Lieve kip

blijkt ineens heel lief te zijn voor de kleine kuikentjes.

• De stoere kever

De dieren in de film hebben ook menselijke trekjes.

• De bange tijger

Sommige dieren slapen in een gewoon bed en werken

• De domme mus

in de moestuin, de kinderen gaan naar school en de

• De luie zeehond

waakhond leest de krant met een kopje koﬃe.
Een voor een mogen de kinderen uitbeelden welk dier
GESPREK

ze zijn met hun karaktereigenschap. De andere kin-

Als jij een dier zou zijn wat zou dit dan zijn? Kan je een

deren mogen raden. Als het dier en de karaktereigen-

belangrijkste karaktereigenschap toewijzen aan jouw

schap is geraden krijgt het kind een sticker met naam

dier? Hoe beweeg je? Wat voor geluiden maak je? Met

plus karaktereigenschap van het beest op de borst van

welk ander dier kan je goed opschieten? Welk dier zou

het kind geplakt.

je misschien liever willen opeten?

NA HET KIJKEN
DOEN
De verhalen uit de film zijn geïnspireerd op gebeurtenissen

Verdeel een liggend A4 velletje in zes vakjes: drie boven en

op het platteland die Benjamin Renner (de regisseur van de

drie onder. Teken hier jouw eigen stripverhaaltje in. Wie

film) zelf mee maakte als kind. Als kind maakte hij

weet kan je dit verhaal later ook eens verfilmen!

tekeningen voor al zijn familieleden. Hij tekende kleine
boerderijdieren met verschillende menselijke
karaktereigenschappen. Hij maakte dan een klein

EXTRA’S
Verhaal over maakproces- Engels gesproken:

stripverhaaltje over het dier dat hij zelf had bedacht. Omdat

https://vimeo.com/244466485-

hij geen geld had voor cadeautjes gaf hij deze kleine
stripverhalen cadeau als er iemand jarig was in zijn familie.

Frans gesproken niet ondertiteld:

Later heeft Benjamin een stripboek van al zijn

https://youtu.be/W49RQ5CJjs0

boerderijverhalen gemaakt. Dit is uiteindelijk verfilmd tot
deze film.
GESPREK
Is er een bijzondere, leuke of vreemde gebeurtenis in jouw
leven waar je een stipje van zou willen/kunnen maken?
Bedenk voor jezelf een gebeurtenis.
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