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“Kadeketten en Zeezotten” is een kunsteducatief project 
waarbij twee klassen met elkaar in contact gebracht worden en 
samen werken naar een artistiek eindproduct.

De scholen werden door vzw De Batterie gekozen omwille van 
het feit dat beide scholen in een havenbuurt liggen. 
De Leidstarschool ligt aan de Brusselse haven, Roezemoes ligt 
in Zeebrugge waar je niet naast de haven kan kijken. Het leek 
ons interessant om te zien hoe het gegeven van de haven en 
de inwoners van hun buurt het leven bepaalt van de kinderen. 
De haven verbindt beide groepen.

Het artistieke eindresultaat waar beide klassen aan werken 
wordt een ilm. De kinderen stellen hun buurt voor aan de 
ander aan de hand van personages die, volgens hen, belangrijk 
zijn voor de buurt waarin ze wonen. 

Alle personages én hun omgeving worden ilmisch in beeld 
gebracht door de kinderen. Het geheel wordt gemonteerd tot 
één documentaire over twee havenbuurten, gezien door de 
ogen van de kinderen die er leven.

De doelstelling van het project is om Brussel kenbaar te maken 
bij de kinderen van Zeebrugge en om de kinderen van 
Brussel kennis te laten maken met een andere stad, een stad 
aan de zee, Zeebrugge. Door samen te werken aan een artistiek 
product en door in contact te komen met de andere klasgroep, 
worden vooroordelen doorbroken en wordt de blik van de 
kinderen verruimd. 
Omdat we merken dat deze manier van werken wel degelijk 
vruchten afwerpt en de beoogde doelstellingen bereikt worden, 
willen we de methodiek en het proces van dit project uitgebreid 
documenteren en uitschrijven in een draaiboek. 
Zo kunnen leerkrachten of andere kunsteducatieve 
organisaties het project hernemen, of er bepaalde zaken uit 

overnemen. 



Projectverloop

Voorbereiding

Na een bezoek aan beide scholen was het duidelijk dat de 
betrokken leerkrachten en directies enthousiast waren om mee 
te stappen in het project Kadeketten&Zeezotten. 
In overleg met de leerkrachten werden zowel in Laken als in 
Zeebrugge data vastgelegd waarop we met de leerlingen aan 
de slag konden gaan.

Tijdens een eerste atelier in de klas werd het project duidelijk 
geschetst en werden de kinderen enthousiast gemaakt. Wat 
zeer belangrijk is voor het slagen van het project. Aan de hand 
van verschillende ilmfragmenten dompelden we de kinderen 
onder in een nieuwe wereld. 
Wat is een documentaire ilm en wat is verschil met een 
ictieilm? 

We analyseerden verschillende ilmfragmenten, deze gaven de 
kinderen een duidelijk beeld welk soort ilm we gingen maken. 
De ilmfragmenten waren niet meteen de meest voor de hand 
liggende, maar de kinderen stonden er duidelijk voor open.



L’attente (1.)  (Lise Van Den Briel - 2008)  is een korte, ingetogen 
documentaire zonder voice-over of andere tekst over een
parking in Calais. Die pure visuele vertelling bracht een gesprek 
op gang over beeldkader, klankgebruik, portret (zowel van 
mens als van plaats).

Van Daguerreotypes (2.)  (Agnes Varda - 1976)  toonden we het 
eerste kwartier. De nadruk lag hier vooral op: Hoe vertellen 
beelden ons iets over de tijd waarin de ilm gemaakt werd? 
Zijn er zaken anno 2015 anders, of net hetzelfde? De ilm is in 
het Frans, maar dankzij ondertiteling begrijpen we toch wat er 
gezegd wordt. We overliepen ook andere methodes om te 
vertalen zoals bv dubben.

Het gebruik van een voice-over toonden we aan de hand van de 
introductie van de personages in Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain (3.)  (Jean-Pierre Jeunet - 2001). 

Dat documentaire ons kan meenemen naar geheel andere 
streken toonden we aan de hand van Desert Haze (4.) 
(Soie Benoot - 2014).  Deze ilm is ook uitermate geschikt om 
camerabewegingen te illustreren.

Doorheen het proces refereerden de kinderen nog vaak naar 
de fragmenten, dus als referentiekader was dit een goeie 
methode.



(1)  l’attente Lise Van Den Briel

(2.) Daguerreotypes Agnes Varda

(3.) Le fabuleux destin d’amelie poulain Jean-Pierre Jeunet

(4). Desert Haze Soie Benoot 



Daarnaast brachten we de buurt van de kinderen in kaart. 
In groepjes werden delen van hun stad of dorp subjectief 
uitgetekend.  Alle plekken die ze kennen en die voor hen 
belangrijk zijn probeerden ze op de kaart uit te tekenen. 
Hierna werd een klassikaal gesprek gehouden over de buurt en 
hun bewoners en kwamen al snel enkele personages naar voor, 
de eerste fundamenten van de ilm werden gelegd.

Door de eigen buurt te onderzoeken worden deze kinderen zich
bewust van de stad waarin ze wonen. Beide groepen ilmden 
de volledige klas (één voor één) als voorstelling van de klas aan 

de andere groep. 





Een tumblr-pagina werd aangemaakt zodat de kinderen van 
beide groepen via dit medium op de voet kunnen volgen wat er 
in de andere stad gebeurt. 

http://kadekettenenzeezotten.tumblr.com

Na het eerste atelier werd aan de kinderen een opdracht 
meegegeven; iedere groep kreeg een polaroidcamera. 
De opdracht luidde: 
Denk na over welke personen uit de buurt belangrijk zijn voor 
jullie. Welke personen kunnen een goed personage worden 
voor de ilm? 

Ga langs bij deze personen, leg het project uit, neem een 
polaroid foto en noteer hun contactgegevens. 
We wezen de kinderen er op dat er ook zoiets bestaat als 
portretrecht. In elk contact met iemand die misschien in de ilm 
zal komen, moet er gepolst worden of die persoon er wel mee 
instemt om in beeld te komen. 
We spraken ook af dat er niet zomaar van alles online geplaatst 
zou worden.

Dit alles werd verzameld in een archief per klas.





Eerste ilmateliers

We  startten het project op met vier verschillende ilm- en 
geluidateliers. We leerden de kinderen vier keer op een andere 
manier kijken door hen telkens de opdracht te geven om te 
ilmen vanuit een andere invalshoek.  Ook werd al een eerste 
onderzoek gedaan naar het opnemen van omgevingsgeluid. 

In de eerste ilmateliers leerden we hen de basistechnieken en 
kregen de kinderen ook de juiste terminologie aangeleerd.
Elke oefening werd geïllustreerd met ilmfragmenten. Aan de 
hand van verschillende oefeningen gingen de kinderen zelf aan 
de slag. 

De basis-ilmtaal werd meegegeven. ‘Camera loopt’ en ‘cut’ 
werden van in het begin de gebruikte taal en op deze manier 
werd ook de ernst waarmee we deze ilm willen maken
 duidelijk. 



Atelier 01
Handelingen onderzoeken

In het eerste atelier werden allerlei verschillende handelingen 
op verschillende ilmtechnische manieren onderzocht. 

Camerastandpunt:

Een camera hangt boven een tafel: verschillende handelingen 
worden onderzocht en in beeld gebracht.

Experiment met licht:

Een blackbox werd opgebouwd, met zwarte doeken en extra 
belichting experimenteren we met verschillend licht: 
Hoe ilm je dit? Hoe breng je dit in beeld? Welk gevoel roept dit 
bij je op? 

Focus op beweging en lichamelijkheid:

Een schouderstatief met twee camera’s wordt gedragen, we 
onderzoeken welke verschillende camerastandpunten op deze 
manier mogelijk zijn. Dit onderzoeken we op verschillende 
locaties. 

Geluidsatelier:

We luisteren naar verschillende soundscapes. 
De focus ligt op het luisteren; 
Wat hoor je? Waar ben je? Beschrijf de omgeving? 
Welk gevoel komt in je op?









Atelier 02

Beeldkader en compositie:

De kinderen kiezen een foto die ze zelf naspelen en in beeld 
brengen. Hierbij letten ze vooral op de compositie van het 
beeld. Ze leren werken met statief, letten op een rechte 
horizonlijn, spelen met voorgrond, achtergrond en 
scherpte-diepte. Oefening wijde shot (mens in omgeving), 

medium shot (mens & handeling) en close ups (mens & emotie). 

Camerabeweging:

De kinderen brengen een actie in beeld adhv een beweging; 
travel met cineskates/ een rugshot / uit de hand geilmd/ met 
shoulderrig/ … 

Geluiden sprokkelen:

De kinderen gaan per twee op stap en zoeken “dicht geluid” en 
“omgevingsgeluid”.  Ze maken een geluidsband met geluiden 
gesprokkeld in de school. Ze ontdekken het verschil tussen 
omgevingsgeluid en dicht-bevreemdend geluid.





Atelier 03 

Ondertussen zijn de personages min of meer gekozen. 
In het derde atelier starten we terug met het bekijken van een 
ilmfragment met klemtoon op de omgeving. 

In dit atelier gaan de kinderen in kleine groepjes op stap en 
brengen ze de omgeving van het gekozen personage in beeld 
en wordt het geluid van de omgeving opgenomen.

Beeld: 

-Hoe breng je de ruimte / omgeving in beeld? 
-aandacht voor licht en relectie
-Wat is er belangrijk in de omgeving ? 
-technisch: hoe zoom je / scherpstellen / longshot/ …
-we oefenen op panbeweging
-we spreken hier en daar winkeliers en passanten aan om te    
vragen of we ze mogen ilmen in hun actie

Geluid: 

-Hoe gaan we goed om met een micro?
-We ondervinden dat luisteren achter een micro geen goed 
idee is.
-Hoe nemen we geluid van omgeving / de ruimte op? 
-Hoe luister je naar de omgeving? 

Al gauw werd duidelijk dat het werken in kleine groepjes het 
interessantst was. Zo had elk kind efectief een taak en werd 
vermeden dat sommigen er maar gewoon bijstonden.
De kleine groepjes en de duidelijke opdrachten zorgden ervoor 
dat de kinderen gefocust bleven tijdens het volledige atelier.







Atelier 04 

groep 1: Beeldanalyse

De groepen bekeken het geilmde beeldmateriaal en 
ontdekten de kracht van montage. 
Hoe kunnen we wijde en dichte beelden gaan combineren? 
Op welke manier kan audio het beeld versterken of het beeld in 
een andere sfeer plaatsen?

De kinderen maakten een scenario per personage. 
Wat weten we allemaal van ons personage? 
Hoe kunnen we die persoon verrassend in beeld brengen?

groep 2: Uitwisseling voorbereiden

Hoe willen we de andere groep in ons dorp/stad ontvangen? 
In overleg verdeelden de kinderen de verschillende taken onder 
elkaar: eten maken, de school versieren, de ontvangst 
organiseren, een speech, de uitnodiging,... 



Atelier 05
De uitwisseling

De ontmoeting:

Na de eerste ilmateliers groeide de nieuwsgierigheid naar de 
andere groep sterk.
Beide groepen gingen ook bij elkaar op bezoek. Iedere klas 
heeft de andere groep op hun persoonlijke manier ontvangen.
Zo kwam de school van Zeebrugge (Roezemoes) eerst naar 
Brussel, waar ze warm onthaald werden met allerlei lekkere 
hapjes die ouders met de kinderen hadden klaargemaakt.

‘s Middags werden de gasten getrakteerd op een menu gekozen 
door de kinderen, ouders kwamen hier volop meehelpen. 
Een rijkelijk gedekte tafel zorgde voor een feestelijk geheel van 
deze dag.
In de namiddag verkenden de gasten opnieuw een ander stuk 
van de gaststad, dit opnieuw onder begeleiding van de lokale 
klas.

De fysieke uitwisseling is cruciaal in dit project. De kinderen 
leren elkaar en elkaars stad kennen. Rondgeleid worden in een 
vreemde stad door de bewoners zelf heeft altijd een 
meerwaarde. Door het feit dat ze beiden werken aan een 
gemeenschappelijk artistiek product ligt de nadruk niet zozeer 
op het verschil, maar op het gemeenschappelijk doel. 

Uit de evaluatie met de kinderen achteraf, bleek dat dit ook 
hetgeen is wat hen het beste bijgebleven is. Het contact met de 

andere groep.





Interviewtechnieken 

In overleg gingen de kinderen op zoek naar interessante vragen 
voor hun personage. Het inzicht werd meegegeven dat de 
vragen vaak worden weggeknipt in documentaires. 

Als voorbeeld toonden we Doel (Dries Jacobs - 2011). 
We wezen de kinderen er ook op dat je meer informatie krijgt 
bij het stellen van een open vraag, dan bij het stellen van een 
dan bij het stellen van een gesloten vraag. 

In dit atelier zitten zowel enkele kinderen uit Zeebrugge als 
Brussel. Beide groepen gingen in spelvorm elkaars personage 
raden. Wanneer er een open-vraag gesteld worden krijgen ze 
een punt, wanneer er een gesloten vraag gesteld wordt, wordt 
er een punt afgetrokken.
De kinderen zochten in dialoog met de andere stad naar goeie 
vragen voor hun personage.



Filmatelier tijdens de Uitwisseling

Hoe brengen we de andere stad in beeld? 
Terwijl de ene groep het interview-atelier doorliep, gingen anderen 
in kleinere groepjes de stad in. De groepen werden gemixt. Samen 
een beeldkader zoeken, een statief waterpas zetten,... Een goeie 
manier om het ijs te breken, erin te vliegen en samen een ilm te 
maken. Tijdens die momenten is er in aantal en duur niet zo heel 
veel geilmd. Er werd eerder traag en in overleg gewerkt om ook tijd 
en ruimte te laten voor kennismaking. 

De focus ligt op wat anders en wat er vergelijkbaar is. Beide buurten 
liggen aan een haven, maar opvallend is dat de haven voor de 
kinderen in Zeebrugge een realiteit is, terwijl de kinderen in Laken 
zich niet zo bewust zijn van de haven.

We gingen in verschillende ilmateliers te werk waar we met de hele 
groep de nadruk legden op verschillende interviewtechnieken, 
verschillende ilmbewegingen, bevreemding opzoeken en in beeld 
brengen, het geluid van de stad opnemen, tram als travel door te 
stad gebruiken, …

De gelijkenissen of verschillen met hun eigen stad werden onder-
zocht en vastgelegd via foto, ilm en geluid. Hierbij werden de 
ilmtechnische kennis van de eerste ilmateliers toegepast en 
ingeoefend.

Tijdens de uitwisseling staat de kennismaking tussen de twee 
groepen centraal, maar daarnaast werden ook verder 
ilmateliers gegeven. De kinderen werden in gemixte groepjes 
ingedeeld.



2 . communicatie 
tussen de twee klassen:

De Kadeketten en Zeezotten

Het contact tussen de twee klassen is zeer belangrijk in dit 
project, en daar hebben we met de Batterie de nodige 
aandacht voor. Beide groepen werden immers door ons aan 
elkaar verbonden. Per stad/groep voorzien wij twee 
personen die de klas begeleiden. Enerzijds een ilmmaker voor 
de ilmtechnische ateliers en daarnaast een productieleider.  
De communicatie werd ingezet door een aantal doelbewuste 

opdrachten in de loop van het project.

Videoportret 

Tijdens de eerste ontmoeting van de atelierbegeleiders met de 
leerlingen, kreeg de klas de opdracht om zich voor te stellen 
aan de andere klas door een videoportret te maken. Dit werd 
op de Tumblr pagina gezet, zodat beide groepen elkaar konden 

zien.

Postkaartjes

Er werden postkaartjes van beide klassen naar elkaar verstuurd 
met telkens een persoonlijke vraag over hun stad / dorp / 
omgeving / interesses / …

De nieuwsgierigheid naar de andere groep groeide, naast de 
blog zorgden deze postkaartjes voor een eerste echt  contact 
met de andere groep.





De blog

Gedurende het hele project werd een blog bijgehouden:

www.kadekettenenzeezotten.tumblr 

Wat vooral een enorme nieuwsgierigheid opleverde bij beide 
scholen.
Na ieder atelier werden beelden- ilmpjes of geluidsfragmenten 
op de blog gezet zodat het project na de atelieruren 
ook bleef verder leven en de beide groepen op deze manier 
nieuwsgierig werden naar elkaar toe. 
Zo zien we wat de andere groep, die dezelfde ateliers kreeg, 
deed met het materiaal. Dit zorgde voor een wederzijdse 
artistieke bestuiving.  Het zorgde er ook voor dat de kinderen 
thuis aan vrienden en familie over het project konden praten 
en konden tonen waar ze mee bezig zijn.



Productiedagen
Opgedeeld in ilmcrews maken de kinderen een portret van 
hun personage. Iedere kind had tijdens de ilmateliers zijn 
talent gevonden en kon de functie opnemen die hem/ haar het 
beste lag (cameraman, geluidsman of interviewer).

Door het werken in kleine groepjes kon ieder zich goed focus-
sen, ieder had een belangrijke taak op zich. Dit zorgden ervoor 
dat elk kind aan het werk was tijdens de productiedagen. Dat is 
niet alleen veel leuker voor de kinderen zelf, maar is ook zeer 
belangrijk om de focus te behouden. Iedereen is betrokken, 
iedereen is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Postproductie: 
Voor het project van start ging werd er beslist om de kinderen 
niet te betrekken bij de montage van de ilm. Dit was een puur 
praktische overweging. 
Montage is een zeer subjectief en tijdrovende bezigheid. 
Het zou veel te veel tijd nemen om dit met de kinderen samen 
te doen. In één van de ateliers werd er wel aandacht besteed 
aan découpage, de mogelijkheden van beeldwissels en de 
kracht van klank. Dit werd gedaan met de beelden die op dat 
moment al gemaakt waren door de kinderen, zodat ze toch een 
goeie notie hebben van montage.









Op beide plaatsen sluit een ilmpremière het project af.
Het eindresultaat wordt als het ware een document over de 
verbinding tussen twee plaatsen. De gekozen personages uit 
Zeebrugge en Brussel leiden ons rond in één geilmde realiteit 
waarbij het onderscheid tussen de 2 plekken soms niet meer 

zichtbaar is.

70 MIJL
IN VOGELVLUCHT

PREMIERE  

12 juni 19 uur 

GC Nekkersdal
Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken

EEN FILMISCH PORTRET VAN 2 HAVENWIJKEN. 

Fundamenteel anders maar toch ook gelijk. 70 mijl ver en toch 

dichtbij. Kinderen van Leidstar school in Laken en van Roezemoes 

in Zeebrugge werkten samen aan een documentaire. 

Met de camera in de aanslag en interviewtechnieken onder de 
knie brachten ze hun stad in beeld aan de hand van ilmische 
portretten van zelfgekozen personages. Dit zijn de mensen die 

voor deze kinderen de stad maken, de stad kleuren, de stad 

een gezicht geven. 

19 juni 19 uur 

CC Scharpoord
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

De ilm 



EEN FILM VAN Hazal Akin, Mehmet Bajrami, Niels Bekaert, Jens Braet, 
Jelle Calus, Lize Dekeirsschieter, Arnoud Devoogdt, Tijmen De Wit, Zoë 

De Witte, Bixenti Ducoulombier, Laurens Duthieuw, Imrane El Hadou-

te, Lout El Hadoute, Lina El Harouati, Dzhem Erhan Ibrahim, Ana Fle-

seriu, Inès Haddouch, Souhayla Khalifa, Nazar Kursun,  Suhana Hus-

sain, Rasmus Lahti, Imane Ouelaa, Violeta Petrosyan, Serhat Sahin, 

Aleyna Sayir, Boubacar Soumare, Gazi Tuncer, Menekse Tuncer, Eliza Van-

torre, Zsoia Vantorre, Olivier Verslype EEN PRODUCTIE VAN vzw de Batterie 

IN SAMENWERKING MET Leidstar school Laken, Roezemoes Zee-

brugge, Kobe Wens en Fairuz MET STEUN VAN de Vlaam-

se Overheid (coördinatie Brussel) en Stichting Koningin Paola 



De Expo
Naast de première-vertoning van de ilm is er ook een expo te 
zien met beelden, geluidsfragmenten, archiefmateriaal en noti-
ties van de kinderen.
Hiermee willen we het proces kleurrijk schetsen en proberen 
we het proces duidelijk te illustreren adhv verschillende foto’s 
en geluidsfragmenten. De expo toont foto’s van het project 
waar vooral het proces in beeld wordt gebracht. 
Van de eerste communicatie tussen beide groepen tot de 
polaroid-foto’s van de gekozen personages, de eerste schetsen, 
… 

De tentoonstelling is niet alleen bedoeld voor de betrokkenen 
en hun familie maar ook voor mensen uit bijvoorbeeld het 
onderwijs kan dit project een inspiratie vormen. 



Vzw De Batterie is een kunsteducatieve organisa-
tie die zich richt op het ontwikkelen en uitvoeren van
intensieve, artistieke parcours met kinderen en jongeren. 
Het accent ligt op kunstbeleving en de confrontatie met 
diverse kunstbewegingen en culturen.
Van hieruit willen we een samenwerking opstarten met 
kunstenaars om kinderen voor de kunsten warm te maken, 
hun ogen te openen en samen met kinderen en jongeren tot 
volwaardige artistieke realisaties te komen; De Batterie zet 
langdurige projecten op touw uit de overtuiging dat enkel 
deze intensiteit tot duurzame veranderingen kan leiden. In 
de projecten werken kinderen uit kwetsbare groepen samen 
met kinderen uit het reguliere publiek. Door uit te gaan van 
de gezamenlijke creatie en niet van het ‘verschil’ tussen beide 
groepen wordt de maatschappelijke integratie bevordert en 
stigmatisering vermeden. 
De Batterie ontwikkelt co-producties en maakt verbindingen 
met actoren uit het onderwijs-, welzijn-, en culturele sector. 

www.debatterie.be
facebook: De Batterie



Een project van vzw De Batterie met steun van:




