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Joosje Duk • 2017 • 9 min • Korte film
Je hebt de korte film Night gezien, waarin vier
vriendinnen samen uitgaan in een hippe club. Hun
relatie verandert nadat ze een ongemakkelijke
interactie met de bewaker van de club hebben.
In deze lesbrief beantwoord je in totaal 7 vragen over
de film.

Leerdoelen
Na deze les kan je:
•
•
•

de gevolgen van beeldvorming en vooroordelen benoemen;
stilstaan bij de betekenis van taal;
artikelen benoemen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Na de film
Vraag 1. Wat voor indruk heeft de korte film Night op jou
gemaakt? Leg uit waardoor je die indruk hebt gekregen.
Vraag 2. In de film worden de stereotype rollen
letterlijk omgedraaid. Waarom heeft de filmmaker
hiervoor gekozen denk je?

Vraag 3. De film gaat ook over de manier waarop er met elkaar wordt gepraat en wat er wordt gezegd. De boodschap hiervan is: taal en gedrag is niet onschuldig. Woorden doen ertoe, want taal kan
iemand kwetsen. Ook al is de boodschap misschien niet zo bedoeld.
A.
Geef een eigen voorbeeld waarin je merkte dat ‘taal kan kwetsen’.
B.
Bekijk schema 1 ‘Uitspraak en Boodschap’. Vul het schema aan met twee voorbeelden uit 		
de film. In de linkerkolom schrijf je een uitspraak op die je tijdens de korte film is opgevallen.
In de rechterkolom schrijf je op wat de mogelijke betekenis van deze uitspraak zou kunnen 		
zijn. Je schrijft dus op welke boodschap deze uitspraak overbrengt. In het schema hebben 		
we alvast twee voorbeelden uit de film gegeven.

Schema 1.
Uitspraak

Boodschap

“Oh, jij komt hier wel vandaan.”

Je lijkt op een buitenlander.

“Ik denk dat je het een beetje gevoelig
opvat.”

Je overdrijft.

Vraag 4. De film speelt zich af in New York. Denk je dat dit soort dingen ook bij jou in de buurt
gebeuren?
• Zo nee, waarom denk je dat dit soort dingen niet bij jou in de buurt gebeuren?
• Zo ja, waarom denk je dat dit soort dingen bij jou in de buurt gebeuren?

Vraag 5. De meisjes reageren op het moment van de ongemakkelijke interactie met bewaker amper
op zijn gedrag. Hij krijgt zelfs 40 dollar toegeschoven om het meisje binnen te laten.
A.
Hoe zou jij reageren als iemand van jouw vrienden/familie zo behandeld zou worden?
B.
Hoe zou jij reageren als iemand jou zo zou behandelen?

Vraag 6. Na de ongemakkelijke interactie met de bewaker van de club hebben de vier meiden een
discussie over het voorval in een restaurant. Als ze gaan slapen hebben ze het voorval nog steeds
niet uitgesproken. Wat denk jij dat belangrijk is om te bespreken wanneer ze de volgende ochtend
wakker worden?

Vraag 7. Hieronder zie je vier mensenrechten. Welk twee mensenrechten passen het beste bij de film
Night? Leg uit waarom jij dat vindt.
Artikel 1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd
met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2. Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Artikel 3. Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 9. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

