5

8 Femmes
François Ozon, Frankrijk, 2001
Marcel: papa
Gaby: vrouw van Marcel. moeder van Suzon en
Catherine
Suzon: stiefdochter van Marcel
Catherine: dochter van Marcel. zus van Suzon
Pierette: zus van Marcel
Mamy: schoonmoeder van Marcel
Augustine: verliefd op Marcel. zus van Gaby
Louise: minnares van Marcel, dienstmeisje
Mme.Chanel: kokkin
Farnoux: compagnon van Marcel. minnaar van
Gaby en Pierette
Film?
~Waar gaat deze film over?
~Waarom is deze film zo 'populair' denk je?
~Is het daarom een goede film?
~Waarom is een film een goede film?
~Welke overeenkomsten met toneel zie je in de
film?
~Welke verschillen met toneel zie je in de film?
~Een eerdere film van deze regisseur heette
'Sitcom". Wat betekent sitcom?
~Waarom zitten er liedjes in de film? Informatie.
~Waarom is er een film van dit toneelstuk
gemaakt?
~Wat is het verschil tussen film en toneel?
~Wat zijn de overeenkomsten tussen film en
toneel?
~Wat in deze film is niet van deze tijd?
~Van welke tijd is het wel?

~Wat weet je van die tijd?
~Hoe weet je dat?
~Wat zegt dat over het onderzoek van de regisseur m.b.t. tot deze film?
~Wat in deze film is wel van deze tijd?
~Is er een wereld buiten het huis?
~Leg uit waarom dat zo is.
~Welke instrumenten, technieken gebruikt de
regisseur om dit verhaal te isoleren?
~Wat is de consequentie daarvan voor 'de werkelijkheid' en 'de waarheid' in het verhaal?
~Zou dit verhaal in de toekomst kunnen spelen?
~Welke sfeer levert de 'beeldtaal' van deze film
op? Andere wereld, sprookje
~Beschrijf de sfeer van de film.
~Waarom laat het hert geen sporen na in de
sneeuw?
Liedje 1.
Catherine. ‘Papa je bent niet meer bij de tijd’.
~Waar zijn de honden?
~Wie erft er van Marcel?
~Wie is er uiteindelijk met het geld vandoor?
~Hoe kom je te weten wat er allemaal gebeurd is?
Liedje 2
Augustine. ‘Ik wil wel maar ik kan niet’.
~Wie liegt er in de film?
~Wie spreekt de waarheid in de film?
~De werkelijkheid niet vertellen als er niemand
naar vraagt. Is dat liegen?
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