DE RODE BALLON
Lesbrief
Kindermiddag zondag 17 april 2005
De Kindermiddag De Rode Ballon is gebaseerd op de familiefilm Le Ballon Rouge
(1956) van Albert Lamorisse. Het is een poëtische en gevoelige film over een
jongetje en zijn beste vriend, een rode ballon. De film is te vinden op YouTube.

Materiaal
-

1 grote stevige ballon
stevige ballonnen in allerlei kleuren (30)
kleurplaten van de ballon (30)
kleurpotloden, krijt enz.

Regels vertellen
-

Geen limonade meenemen in de zaal.
Geen kauwgum onder de stoel plakken.
Niet rondrennen.
Niet van je stoel af komen.
Niet op de tribune klimmen.
Eerst naar de wc. Papa’s en mama’s ook!

Interview
Jean
-

en John interviewen elkaar:
Ben je horend?
Wanneer ben je doof geworden?
Zijn je papa en mama doof?
Op welke school heb je gezeten?
Wat voor werk heb je gedaan?
Wat is je lievelingskleur?

Vervolgens vragen ze aan de kinderen:
- Wie is doof?
- Wie is horend?
- Wat is jullie lievelingskleur?
Tenslotte vertellen ze het verhaal van de film in het kort.
De film gaat over een jongetje en zijn beste vriendje.
Wie is zijn beste vriendje? Een ballon.

Inhoud film
Een jongetje, Marcel, loopt door de straten van Parijs.
Marcel komt een poesje tegen en hij aait het poesje.
Daarna loopt hij de trappen af.

1

Dan ziet Marcel een rode ballon.
De ballon hangt aan een touwtje aan een lantaarnpaal.
Marcel klimt in de paal en maakt de ballon los.
Hij loopt naar de bushalte en wacht op de bus.
Van de conducteur mag Marcel de ballon moet meenemen in de bus.
Marcel wil de ballon niet loslaten en loopt verder.
Hij is bijna te laat voor school, dus hij moet hard lopen.
Toch komt Marcel te laat op school.
Hij geeft de ballon aan de conciërge.
Na school gaat Marcel naar huis. Het regent.
Hij schuilt onder de paraplu van een man, een paar nonnen.
Marcel loopt de trap op en komt in de flat waar hij woont.
Hij neemt de ballon mee naar binnen.
Dan wordt de ballon naar buiten gegooid door een vrouw.
De ballon blijft voor het raam hangen.
Marcel haalt de ballon stiekem weer binnen.
Een nieuwe dag begint.
Daar is de postbode.
De ballon gaat naar buiten.
Marcel zegt tegen de ballon dat hij zich netjes moet gedragen.
Hij loopt en de ballon volgt hem.
Marcel hoeft de ballon niet meer aan het touwtje vast te houden.
Hij doet een spelletje met de ballon.
Soms rent Marcel heel hard of hij verstopt zich.
Marcel gaat met de bus en de ballon vliegt achter de bus aan.
Marcel en de ballon komen bij de school.
De kinderen proberen de ballon te pakken.
De school begint.
De ballon wil de school in, maar dat mag hij niet.
Hij gaat daarom voor de ramen hangen.
De kinderen zien de ballon.
Marcel krijgt straf van een oude man. Marcel wordt opgesloten.
De oude man gaat weg. De ballon volgt de man en pest hem.
De school gaat uit.
De ballon blijft de oude man volgen, net zo lang totdat de oude man Marcel
vrijlaat.
Marcel loopt naar huis. Hij komt langs een rommelmarkt.
Hij ziet een schilderij van een meisje. Hij kijkt naar het schilderij.
De ballon kijkt naar zichzelf in een spiegel.
Dan komt er een meisje met een blauwe ballon.
De rode ballon volgt de blauwe ballon. De ballonnen maken contact.
Bij het huis van Marcel staan een paar jongens te wachten.
Ze willen de ballon afpakken.
Marcel vlucht met de ballon en gaat naar boven.
Marcel heeft zijn zondagse kleren aan.
Hij gaat met een oudere vrouw naar de kerk.
De ballon vliegt achter hen aan.
De ballon mag de kerk niet in, maar hij gaat toch naar binnen.
Marcel loopt door de straten van Parijs.
Hij gaat een broodjeswinkel binnen.
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De ballon wacht buiten.
De jongetjes pakken de ballon en proberen de ballon kapot te schieten.
Marcel gaat naar buiten. De ballon is weg.
Hij gaat de ballon zoeken en roept de ballon.
Eindelijk vindt hij de ballon en probeert hem los te maken.
Marcel rent hard door de straten. De jongens rennen achter hem aan.
De jongens halen Marcel in en gaan om hem heen staan.
De ballon blijft bij hem.
Een jongetje schiet op de ballon. De ballon loopt leeg en valt op de grond.
Opeens komen er overal ballonnen vandaan, ballonnen in verschillende klueren.
De ballonnen gaan naar Marcel, die verdrietig naast de kapotte ballon zit.
Marcel is blij als hij de ballonnen ziet.
Hij houdt zich aan de ballonnen vast. De ballonnen nemen Marcel mee de lucht
in.

Na de film
1. Vraag een of meer kinderen om het verhaal van de film na te vertellen.
Help de kinderen door af en toe een vraag te stellen.
2. Doe het spel met de rode ballon. De ballon mag niet op de grond vallen of
kapot gaan. De kinderen moeten met elkaar de ballon in de lucht houden.
3. Pauze met limonade.
4. Tekening kleuren van de ballon.
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