LESBRIEF

De beste

DE BESTE ZOMER
Regie: Ulf Malmros  Land: Zweden  J a a r : 2 0 0 0

I N HOUD
De zomer van 1958, ergens in het zuiden van Zweden. Annika

is en ook vreselijk eenzaam. Zelf zijn ze ook eenzaam, maar ze

en Mårten, twee elfjarige weeskinderen die elkaar niet kennen

kunnen het zo goed samen vinden dat ze verliefd worden en

gaan samen logeren op het platteland. Ze zijn uitgenodigd door

besluiten om nooit meer uit elkaar te gaan. Ook met meneer

meneer Johansson, de een beetje vreemde begrafenisonderne-

Johansson hebben ze het beste voor. Ze besluiten om ervoor te

mer van het dorp. Meneer Johansson weet al precies hoe de

zorgen dat ook hij iemand vindt om mee samen te zijn. Hun

zomer eruit zal gaan zien, om zes uur s’ochtends opstaan, bij-

keuze valt op de ongetrouwde schooljuffrouw. Voor zij hun plan

les op school, nuttige dingen doen en niet praten onder het

werkelijkheid zien worden moeten er wel eerst allerlei moeilijk-

eten. Annika en Mårten vinden hem maar een rare snoeshaan.

heden overwonnen worden. Aan het einde van de zomer blijkt

Maar al snel merken ze dat deze vreemde man toch erg aardig

dat dit de beste is geweest die ze ooit hebben meegemaakt.

VRAGEN

• Bang

- Welke problemen kun je krijgen door je te hechten aan
elkaar volgens meneer Johansson?

- Ken je ook een andere situatie waarin je op een andere
manier gereageerd hebt?

- In de film zijn een aantal mensen bang van verschillende dingen.
- Wie zijn dat, wanneer en waarvoor?
Misschien weet je nog dat Mårten bang was tijdens het

• Normaal

- Wat zijn zomerkinderen?

onweer. Hij kroop daarna lekker bij Annika onder de dekens.

- Waarom haalt meneer Johansson zomerkinderen in huis?

De vader van Harald is ook bang. Bang om dood te gaan. Hij

- Zijn Mårten en Annika gewone kinderen? Leg uit.

is erg ziek. Hij wordt boos op meneer Johansson omdat deze

- Waarom kan je volgens Annika beter ongehoorzaam zijn?

nog danst en hij wordt boos op de pianist van het restaurant

- Wat vind jij daarvan?

en de kinderen (in de auto). Die angst kan ook anders uitpak-

- Meneer Johansson zegt dat het beter is om zo lang je kan

ken. De kinderen zijn bang om te worden gescheiden van

een kind te blijven. Waarom zegt hij dat denk je? Ben je het

elkaar. Zo bang dat ze besluiten van het dak te springen als ze

met hem eens?

hun zin niet krijgen. Angst kan dus ook moed opleveren.
- Wat vind je beter, vechten of vluchten? Leg uit.

- Waarom is meneer Johansson een beetje in de war als Erik
Olsson van de kinderbescherming komt kijken?

- Kan jij je herinneren dat je bang was en wat je toen hebt gedaan?

meer weten: beo.nl@planet.nl

