
Lesbrief IFFR: PORFOTTO
Duur: 80 minuten

PROGRAMMA:
5 min Uitleg IFFR traject aan de leerlingen

Het programma bestaat uit: 
Voorbereidende les op school waarbij de leerlingen de film PORFOTTO van filmmaker 
Edson da Conceicao bekijken en bespreken. Hierbij is een lesbrief van IFFR beschikbaar. 
De film staat vanaf 8 september op NPO plus en is online gratis te bekijken.

Na de voorbereidende les volgen de leerlingen een workshop a 3 uur bij Digital Playground 
waarin leerlingen een masterclass krijgen van Edson da Conceicao en vervolgens in 
groepjes aan de slag gaan met het maken van een film-/mediawerkstuk geïnspireerd op hun 
eigen wijk. 

30 min Bekijken van de film PORFOTTO van Edson da Conceicao:

https://vimeo.com/365694077 
ww: Porfotto2019 

10 min Nabespreken film PORFOTTO
Filmanalysevragen:

1. Wat denk je dat de titel Porfotto betekent?
Antwoord: Porfotto is straattaal voor ‘Rotterdam’.

2. Je kunt de film drie delen opdelen; begin, midden en eind. Leg kort uit waar die drie 
delen uit bestaat. 
Antwoord:  
Begin: In het begin leren wij kort de jongens kennen. We zien voor het eerst wat 
voor type jongens dit zijn, straatschoffies die een overval hebben gepleegd. Ze 
mogen het tegen iemand zeggen, moeten voorzichtig zijn en niet met elkaar gezien 
worden.
Midden: We leren ze nu écht kennen in hun normale omgeving. 
Kyon komt thuis en wordt op zijn plek gezet door zijn zussen. 
Moreno zwerft rond over de straten van Rotterdam en is eenzaam. 
Em heeft een moeilijke relatie met zijn moeder en heeft de zorg over zijn broertje. 
Moreno zoekt hij Kyon op in de shisha lounge. Hij overtuigd Kyon geld uit te geven, 
waardoor Daniel ziet dat Kyon ontzettend veel geld op zak heeft. Kyon wordt in 
elkaar geslagen door Daniel en zijn geld wordt afgepakt. Aangekomen bij Em wil 
Kyon wraak nemen, maar niemand ziet het zitten en de vrienden gaan uit elkaar.
Eind: De jongens gaan alle drie hun eigen kant op. Kyon gaat op zoek naar Daniel, 
nadat hij Em’s wapen heeft gepakt en schiet hem neer. Kyon vlucht voor zijn daden.
Moreno is opzoek naar Kyon. Hij komt aan bij het huis en vind de zussen van Kyon 
die nog gezellig aan het nagenieten zijn van een avondje stappen. Moreno vindt 
eindelijk de gezelligheid die hij zocht.
Em komt erachter dat Kyon zijn wapen heeft gepakt en probeert hem te bereiken. 
Omdat hij zijn broertje heeft kan hij niet zomaar weggaan. Zijn moeder komt na een 
avondje stappen dronken thuis. Hij wil zo snel mogelijk weggaan maar zijn moeder 
heeft zijn hulp nodig. Hij blijft thuis en zo eindigt de film.

https://vimeo.com/365694077


3. De filmmaker komt uit de wijk Spangen, waar de film over gaat. Hoe denk je dat dit 
van invloed is op de film?
Antwoord: Edson heeft verschillende echte verhalen uit de wijk samengevoegd tot 
deze drie personages. De fi lm is gedraaid in Spangen en Rotterdam West. Waardoor 
veel elementen uit de wijk herkenbaar zijn. 

4. Hoe kun je de karakters van de drie jongens omschrijven? Wat is hun verhouding?
Antwoord:  
Em is de leider van de groep. Hij is waarschijnlijk ook met het plan gekomen om de 
overval te plegen. In het begin is hij degene die de regels voor de jongens opstelt. 
Em is serieus en heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn vrienden en 
gezin.
Kyon is de jongste van de groep. Niemand neemt hem echt serieus en hij wordt 
constant gekleineerd door zijn omgeving. Hij wil, net als Em, ook serieus worden 
genomen. Daarom neemt hij de woorden van Em “Respect moet je afdwingen” dan 
ook heel serieus.
Moreno zit tussen Kyon en Em in. Hij is geliefd door veel mensen. Kent veel plekken 
waar hij kan ‘chillen’ in de buurt. Moreno is dakloos, heeft geen contact met zijn 
familie en voelt zich daardoor vaak eenzaam. 

5. Wat denk je dat de filmmaker over wilde brengen op de kijkers? Wat is volgens jou 
de boodschap/moraal van de film?
Antwoord: Niets is wat het lijkt. We zien vaak mensen slechte dingen doen, maar 
weten vaak niet waarom ze het doen. De wereld kijkt heel zwart/wit naar deze type 
jongens. Filmmaker Edson heeft het grijze gebied proberen te belichten. 
Met het eind vertelt Edson dat deze drie jongens niet de enige zijn, maar dat er 
ontzettend veel verhalen in wijken, zoals Spangen, schuilen. 

6. Wat viel je op aan het camerawerk? Werd de camera vaak stilgehouden (gefilmd 
vanaf statief) of bewoog deze juist (gefilmd uit de hand)? Wat voor effect gaf dit?  
Antwoord: De film is uit de hand gefilmd. Ook wel ‘handheld’ genoemd. Door te 
kiezen voor zo’n soort stijl krijg je het gevoel dat je als kijker er middenin zit. Je kijkt 
als het ware mee met de personages. In een documentairefilm wordt ook heel vaak 
handheld gedraaid, waardoor Porfotto echt aanvoelt.

7. Als je kijkt naar het gebruik van licht in de film. Was het een lichte film of een donkere 
film? Waarom zou daarvoor gekozen zijn?
Antwoord: Porfotto is een hele donkere fi lm. De fi lm speelt zich af in 1 nacht. Het 
past goed bij het verhaal en het thema van de fi lm. Het donkere in de fi lm versterkt 
het gevoel van wat er wordt verteld. We weten vanaf het begin al dat wij niet naar 
een vrolijke fi lm gaan kijken.

Reflectievragen voor de leerling:
1. Wat is het eerste woord dat bij je opkomt bij het denken aan de film?
2. Welk moment was voor jou het meest opvallend? Wat betekent dit moment voor je? 
3. Vertelt het verhaal jou iets nieuws voor je of zie je de situatie uit de film terug in jouw 

wijk of omgeving? Vertel er eens iets over.
4. Als jij in de schoenen van een van de jongens zou staan, hoe zou je je dan nu 

voelen? 
5. Komt de film realistisch of onrealistisch op je over? Kun je dat uitleggen?
6. In de film wordt straattaal gesproken. Waarom denk je dat de filmmaker dat 

belangrijk vond?



7. Heb je gelet op de muziek tijdens de film? Kun je uitleggen wat de muziek toevoegt 
aan de film?

8. Hoe eindigt de film? Wat vindt je ervan dat het zo eindigt? Hoe zou jij de film laten 
eindigen?

15 min Associatieopdracht
De leerlingen gaan in een kring staan. De docent heeft een bal in haar handen. 

Oefening:
Laat de leerlingen eerst de bal naar elkaar overgooien om te oefenen. Als leerling A de bal 
wil overgooien moet hij of zij oogcontact hebben met diegene waar de bal naartoe gegooid 
wordt.

Opdracht:
Spelregels
De docent spreekt een thema af met de klas waarop geassocieerd gaat worden die te 
maken heeft met de film, bijvoorbeeld ‘Rotterdam’. Tip: Kies een thema uit waar de 
leerlingen iets vanaf weten, zodat ze hier op kunnen door associëren. 
De associatie die de leerlingen gaan delen bestaat uit 1 woord. Herhalen van woorden is 
toegestaan en als iemand even niks weet kan die ‘pas’ zeggen om de snelheid erin te 
houden. Probeer de groep een constant tempo aan te laten houden.
Sommige antwoorden kunnen verrassend of grappig zijn, maar alle associaties die een 
leerlingen deelt zijn goed.
Een leerling met een duidelijk handschrift (en die snel kan schrijven) schrijft de associaties 
op het bord of op een groot vel papier, zodat deze achteraf goed door iedereen gelezen kan 
worden.

Aan de slag
De docent maakt oogcontact met leerling A en gooit de bal over naar leerling A en spreekt 
tegelijkertijd de eigen associatie uit. Dit herhaalt zich totdat de docent vraagt voor een 
laatste ronde. 
Leerling A benoemt zijn of haar associatie bij het thema en klapt daarna in de handen om de 
volgende aan te wijze. Leerling A kijkt een willekeurige leerling B aan. Leerling B noemt 
vervolgens weer eerst de associatie en geeft de klap door aan de volgende leerling.
Na de opdracht worden de associaties opgenoemd en opgehangen in de klas, zodat alle 
leerlingen het goed kunnen zien.

10 min Kies een wijk
Ter voorbereiding op de workshops bij Digital Playground maken de leerlingen groepjes van 
3 leerlingen. Ze bespreken met elkaar uit welke wijk ze komen, kiezen een van deze wijken 
waar ze vervolgens bij Digital hun film over gaan maken. Ze schrijven hun associaties bij de 
gekozen wijk op in een mindmap. Zie voorbeeld mindmap ‘shinging Rotterdam’.

Spelregels:
1. Iedereen heeft een dikke stift. 
2. Zet de naam van de wijk in het midden van het grote vel papier.
3. Zet een streep waar je jouw associatie bij schrijft of tekent.

10 min Presenteren
Elke groep presenteert kort de gekozen wijk met daarbij de mindmap en leest de associaties 
voor aan de rest van de klas. De leerlingen mogen vragen stellen. De mindmap wordt 
gefotografeerd door de leerlingen (daarom is het beruik van een dikke stift van belang) en 
ingeleverd bij de docent die de mindmap vervolgens meeneemt naar Digital Playground.



  


