
Lesmateriaal    The   Centrifuge   Brain   Project  
 

Regisseur:  Till   Nowak  
Land:  Duitsland  
Jaartal: 2011  
Lengte: 7’  
Thema’s: Waarheid/Geloofwaardigheid  
Genre:  Mockumentary  
Link   naar   film: h�ps://vimeo.com/58293017   
Schooltype: Vmbo/Havo/Vwo  
Leerjaar: 3/4/5  
Lesdoelen:  

1. De   leerlingen   leren   hoe   non-fic�e   elementen   kunnen   worden   ingezet   in   fic�e.  
2. De   leerlingen   leren   wat   een   Mockumentary   is.  
3. De   leerlingen   leren   hoe   fic�e   geloofwaardig   over   kan   komen.  

 
 
  

https://vimeo.com/58293017


 

Dimensie :   

 

  FASE   1  FASE   2  FASE   3  FASE   4  

Doel  Verwach�ng/   voorspellen  Kijken/   herkennen  Analyseren  Nabespreken  

CKV  Verkennen  Verbreden  Verdiepen  Verbinden  

Context  Theorie   over   de   regisseur.  
  
Noem   3   belangrijke   aspecten   van   een  
documentaire   waardoor   jij   kan   geloven  
dat   iets   echt   is.  
  
Theorie   over   verschillende   types  
documentaire.  
Waaronder   mockumentary.  
  
De   schaal   van   echt   naar   niet   echt.   

 Soms   gaan   er   wel   eens   dingen   mis   in  
pretparken   of   op   een   kermis.   Heb   je  
hier   wel   eens   verhalen   over   gehoord?  
Door   op   deze   herkenning   in   te   spelen  
kunnen   we   elementen   geloven.   

Sommige   mensen   zouden   eerder  
door   hebben   dat   dit   niet   echt   is   dan  
anderen,   hoe   komt   dit?  
  
Wat   is   de   waarde   van   een  
mockumentary   als   deze?  
(entertainment?)  
(bevragen   fake   news?)  
  
 
 

Iden�teit  Klassikaal:   Wie   hee�   wel   eens   eerder  
een   mockumentary   gezien?   Wat   maakte  
dat   je   door   had   dat   het   niet   echt   was?  
  
Heb   je   wel   eens   een   documentaire  
gezien   die   heel   overtuigend   was,   vertel  
hier   over.   Hoe   kwam   dit?  

 Als   je   niet   had   geweten   dat   het   een  
mockumentary   was,   wanneer   had   je  
dan   doorgekregen   dat   het   niet   echt   was  
en   waarom?  
 
 
 



  
Ahv   synopsis:  
Wat   verwacht   je   van   deze  
mockumentary?   Wordt   dit   informa�ef?  
Wordt   dit   leuk?  
Waarom   denk   je   dat?   

Filmanalyse  
 

Een   mockumentary   werkt   het   beste  
wanneer   het   soms   lijkt   dat   het   waar   had  
kunnen   zijn.   Hoe   kan   deze  
mockumentary   jou   doen   geloven   dat   het  
echt   gebeurd   is?  

Wat   voor   camerastandpunt   wordt   in  
het   interview   gebruikt?  
  
Wat   zijn   de   2   belangrijkste   decors   die  
worden   gebruikt?  

Wat   is   het   effect   van   het  
camerastandpunt   in   het   interview?  
  
Wat   is   het   effect   van   het   decor   en   props  
in   het   laboratorium?  
 
Waarom   komt   de   wetenschapper   in  
eerste   instan�e   over   als   een   expert?   

Narra�ef  -  
 

Op   welke   manieren   wordt   het   verhaal  
aan   ons   verteld?  

In   welke   volgorde   wordt   het   verhaal  
verteld?  
Waarom   wordt   het   verhaal   verteld  
vanuit   de   wetenschapper?  
Welke   momenten   vallen   op   en  
waarom?   
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Achtergrondinforma�e  
 
Synopsis:  
De   korte   film   "The   Centrifuge   Brain   Project"   laat   zien   de   meest   verbazingwekkende   a�rac�es   in   het   pretpark   die   ooit   zijn   verzonnen.   De   film   volgt   een  
wetenschapper   die   de   geschiedenis   van   een   experimenteel   proces   uitlegt   waarbij   spectaculaire   pretparka�rac�es   worden   gebruikt   om   het   menselijk   brein  
te   bestuderen.   Naarmate   het   verhaal   vordert   worden   beelden   van   verschillende   ri�en   getoond   waarbij   de   een   nog   fascinerender   en   ongelooflijker   is   dan   de  
andere.   De   a�rac�es   werken   in   de   veronderstelling   dat   "de   zwaartekracht   een   vergissing   is".   Deze   korte   film   tart   de   realiteit   en   laat   zien   wat   voor   geweldige  
dingen   kunnen   worden   bedacht   en   op   scherm   kunnen   worden   vertoond.   Verbeeldingskracht   wordt   in   zeer   hoge   mate   gebruikt   in   'The   Centrifuge   Brain  
Project'.  
 
Regisseur:  
Till   Nowak   is   een   digitaal   kunstenaar   en   filmmaker,   geboren   in   1980.   Hij   studeerde   in   2005   af   aan   de   universiteit   voor   toegepaste   wetenschappen   in   Mainz,  
Duitsland.   Hij   is   nu   woonach�g   in   Hamburg.   Het   werk   van   Nowak   is   geëxposeerd   op   honderden   interna�onale   filmfes�vals   en   ontving   meer   dan   40   eerste  
prijzen.   Sinds   1999   runt   hij   zijn   eigen   studio,   FrameboX,   gericht   op   kunst   en   anima�e.  
Till   Nowak,   over   zichzelf:   
"Ik   ben   in   1980   geboren   in   het   kleine   stadje   Mainz   in   het   midden   van   Duitsland.   Mijn   ouders   zijn   kunstenaars   dus   ik   was   al�jd   omringd   door   kunst   en  
crea�viteit.   Toen   we   kinderen   waren   hadden   mijn   broer   en   ik   de   kans   om   veel   met   mijn   vaders   videocamera   en   super-8   camera's   te   spelen   en   kleine  
stop-mo�on   films   te   maken.   Ik   ben   al�jd   gefascineerd   geweest   door   de   emo�onele   impact   van   films   en   de   magie   van   visuele   effecten.   Ik   kreeg   mijn   eerste  
computer   toen   ik   12   was.   De   mix   van   kunst,   film   en   mijn   pc   opende   vele   mogelijkheden   voor   mij   en   ik   begon   heel   vroeg   professioneel   te   werken.   Toen   ik   19  
was   rich�e   ik   mijn   kleine   studio   "FrameboX"   op.   Tegelijker�jd   begon   ik   met   het   studeren   van   media-ontwerp   aan   de   University   of   Applied   Sciences   in   Mainz.  
Eerst   deed   ik   veel   klassiek   printwerk   en   webdesign   maar   in   de   loop   der   jaren   specialiseerde   ik   me   in   computer   gegenereerde   a�eeldingen   en   anima�es.   Dus  
ik   zou   zeggen   dat   mijn   achtergrond   een   mix   is     van   ar�s�eke   invloeden   van   mijn   familie,   films   absorberen   van   voornamelijk   de   Europese   en   Amerikaanse  
filmcultuur   en   een   nerdy   passie   voor   computer   graphics.   Daarnaast   hou   ik   heel   erg   veel   van   de   wetenschap".  
 
 
 
  



LERARENHANDLEIDING  
Naam   van   de   les  The   Centrifuge   Brain   Project  

Duur  45   minuten   les.   
Eventuele   verdiepingsopdracht   als   huiswerk,   tonen   in   een   extra   les   van   45   minuten.  

Omschrijving  Aan   de   hand   van   de   film   The   Centrifuge   Brain   Project   wordt   het   genre   Mockumentary   en   de   thema’s  
waarheid/geloofwaardigheid   besproken.  

Leerdoelen  1. De   leerlingen   leren   hoe   non-fic�e   elementen   kunnen   worden   ingezet   in   fic�e.  
2. De   leerlingen   leren   wat   een   Mockumentary   is.  
3. De   leerlingen   leren   hoe   fic�e   geloofwaardig   over   kan   komen.  

Benodigdheden  Computer,   Beamer/Digiboard  

Werkwijze  Docent   leidt   de   les.   Informa�e   per   slide   staat   in   no��es.   Eventuele   extra   informa�e   staat   in   de   handleiding.  

Synopsis   film  De   korte   film   "The   Centrifuge   Brain   Project"   laat   zien   de   meest   verbazingwekkende   a�rac�es   in   het   pretpark   die   ooit   zijn  
verzonnen.   De   film   volgt   een   wetenschapper   die   de   geschiedenis   van   een   experimenteel   proces   uitlegt   waarbij  
spectaculaire   pretparka�rac�es   worden   gebruikt   om   het   menselijk   brein   te   bestuderen.   Naarmate   het   verhaal   vordert  
worden   beelden   van   verschillende   ri�en   getoond   waarbij   de   een   nog   fascinerender   en   ongelooflijker   is   dan   de   andere.   De  
a�rac�es   werken   in   de   veronderstelling   dat   "de   zwaartekracht   een   vergissing   is".   Deze   korte   film   tart   de   realiteit   en   laat  
zien   wat   voor   geweldige   dingen   kunnen   worden   bedacht   en   op   scherm   kunnen   worden   vertoond.   Verbeeldingskracht  
wordt   in   zeer   hoge   mate   gebruikt   in   'The   Centrifuge   Brain   Project'.  

Regisseur   film  Till   Nowak  

Jaartal,   Land  Duitsland   2017  

Link  h�ps://vimeo.com/58293017  

Genre  Mockumentary  

  


