
Waar gaat Free as a Bird over? 

Ariana (12) danst samen met haar hond en tevens beste 
vriend, Mikey, door het leven. Helaas ligt er een tijdbom 
op de loer: twee waardeloze nieren. Als deze nog verder 
achteruitgaan, moet ze aan de dialyse, waarbij ze een slan-
getje in haar buik krijgt. Dat lijkt Ariana vreselijk, want dan 
kan ze niet meer dansen. Omdat de tijd begint te dringen, 
besluit ze zelf op zoek te gaan naar een donor middels een 
online oproep. Ariana gaat vol goede moed aan de slag. 
Dat valt nog niet mee, want ze focust haar camera veel 
liever op de leuke kanten van het leven. Op Mikey bijvoor-
beeld, of om te laten zien hoe goed ze kan dansen. Een 
liefdevol portret van een jong meisje dat ondanks haar 
ziekte plezier maakt en (bijna) altijd vrolijk is.

Opdrachten



• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je de volgende vraag beantwoorden:
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 

speelfilm en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 

Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en waar heeft dat mee te maken, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire willen 
zien of maken? 

De volgende vragen kun je beantwoorden als je het ver-
schil kent tussen een speelfilm en een documentaire. 

De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire. 
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-
taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je ‘speelfilm’ en ‘documentaire’ ook door elkaar 
gebruiken? Waarom wel/niet? 

• Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘In een docu-
mentaire zie je altijd de werkelijkheid zoals die is.’ Licht 
je mening toe. 

De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud. 

• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 
woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleg-
gen, mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival hebt bezocht: wat voor 
soort festival was dat? Als je nog nooit een festival hebt 
bezocht: wat voor soort festival zou je wel eens willen 
bezoeken?

• Stel dat jij IDFA zou organiseren, wat heb je dan allemaal 
te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan star-
ten? Probeer minimaal vijf taken te bedenken.

Lees het stukje ‘Waar gaat Free as a Bird over?’ en beant-
woord daarna onderstaande vragen:

• Ariana gaat dansend door het leven en heeft tegelijker-
tijd te maken met twee nieren die niet goed functio-
neren. Ze focust het liefst op de leuke kanten van het 
leven. Hoe reageer jij op tegenvallers in je leven? Leid je 
jezelf af, kun je juist aan niets anders denken of gebeurt 
er iets anders? Leg je antwoord uit. 
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• Ariana is soms bang dat ze niet meer kan dansen in de 
toekaomst, als haar nieren achteruitgaan. Stel dat jij 
een nierziekte zou krijgen, waar zou jij dan mee moeten 
stoppen? Hoe zou je dat vinden, denk je? 

• Ariana is dol op haar hond Mikey, die haar veel steun 
geeft. Wie of wat geeft jou steun als je dat nodig hebt, 
en op welke manier? 

• Welk beeld krijg je van de hoofdpersoon in deze do-
cumentaire, Ariana, op basis van de filmbeschrijving? 
Welke karaktereigenschappen denk je dat ze heeft? 
Bedenk er minimaal vier. 

In Nederland hebben we een donorwet. Iedereen vanaf 
achttien jaar krijgt het verzoek om te laten weten of hij/
zij donor zou willen zijn. Wanneer je geen reactie geeft, 
word je automatisch als donor geregistreerd. Dit noem je 
‘actieve donorregistratie’. 

• Wat zou een voordeel zijn van actieve donorregistratie, 
denk jij? Leg je antwoord uit. 

• Zou jij donor willen worden, denk je, en waarom wel/
niet? 

• Welke mensen in jouw omgeving staan geregistreerd 
als donor? Mocht je geen idee hebben, vraag het dan 
eens na (bij je vader/moeder/opa/oma/buurman/etc.) en 
noteer je antwoord later. 

Annelies Kruk, de maker van Free as a Bird, heeft veel 
ervaring met het maken van jeugdprogramma’s en -docu-
mentaires voor de televisie. 

• Wat is jouw favoriete televisieprogramma en wat vind je 
daar zo leuk aan? 

• Stel je eens voor dat jij een kindertelevisieprogramma 
zou maken. Waar zou het programma over gaan en 
waarom? 

• Stel je nu eens voor dat jij een jeugddocumentaire zou 
maken. Waar zou die dan over gaan en waarom? 

• Wat lijkt je leuker om te maken: een televisieprogramma 
of een documentaire? Leg je antwoord uit. 

In de eerste vraag heb je –nog voordat je Free as a Bird 
gezien had– nagedacht over de hoofdpersoon uit de film, 
Ariana, en haar karaktereigenschappen. Inmiddels heb je 
de documentaire gezien. 
• Hoe kijk jij na het zien van de film naar Ariana? Zie je 

vooral een meisje dat vrolijk in het leven staat en blij is 
met haar hond, haar danspassie, haar vriendinnen en 
haar familie of zie je vooral een meisje met een nier-
ziekte? Leg je antwoord uit. 
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• Wat waren je eerste gedachten over Ariana en haar 
karaktereigenschappen? Welke dingen had je goed 
voorspeld? 

• Welke dingen klopten juist niet? 
• Welke karaktereigenschappen uit vraag 1 zou je aanvul-

len nu je de film gezien hebt en meer over Ariana te 
weten bent gekomen? Leg per eigenschap ook uit in 
welk stukje van de documentaire je dat gezien hebt. 

Ariana praat niet graag over haar gezondheid. 
• Welke redenen geeft ze daarvoor in de film?
• Wat zou jij doen als je Ariana was: wel of juist niet over 

je gezondheid praten? 
• Zijn er onderwerpen waarover jij niet met anderen praat 

en waarom wel/niet? 
• Wat zou een voordeel kunnen zijn van het bespreken 

van ingewikkelde onderwerpen met mensen om je 
heen? 

De titel van deze documentaire is Free as a Bird (letterlijk 
vertaald: vrij als een vogel). 
• Waarom zou de maakster de film deze titel hebben 

gegeven, denk je? 
• Welke beelden in de film vind jij passen bij deze titel en 

waarom? 
• Stel dat deze documentaire nog geen titel had, welke 

titel zou jij dan hebben gekozen en waarom? 

De maker van Free as a Bird, Annelies Kruk, is altijd op 
zoek naar onderwerpen voor haar films. Voor deze film 
kwam ze via een arts in het ziekenhuis terecht bij haar 
hoofdpersoon, Ariana. 
• Stel dat jij een documentaire zou maken, waar zou die 

dan over kunnen gaan? 
• Waar zou jij je hoofdpersoon voor jouw film kunnen 

vinden en hoe zou je dat aanpakken? 

Ariana vond het erg spannend om een oproepje te maken 
en posten voor een donornier. Het zou veel leuker en 
makkelijker zijn om een TikTok te plaatsen waarin ze ge-
woon lekker aan het dansen is. Uiteindelijk lukt het haar 
met de hulp van haar broer toch om het te doen. 
• Stel dat jij het oproepfilmpje voor Ariana zou maken, 

hoe zou het er dan uitzien? Wat zou je sowieso van haar 
willen laten zien? 

• Noem één (of meer!) pluspunt(en) van het filmpje zoals 
het uiteindelijk geworden is. Wat vond je er goed aan? 

• Probeer je nu eens voor te stellen dat jij in Ariana’s 
schoenen staat: hoe zou je het dan vinden om je filmpje 
te posten en waarom?
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Annelies Kruk, de maker van Free as a Bird, heeft een 
paar van haar favoriete scènes niet gebruikt voor deze 
documentaire.

• Wat is jouw favoriete scène uit Free as a Bird en waar-
om? 
• Wat vind je ervan dat een filmmaker soms zijn of haar 

favoriete scène uit een film haalt? Licht je antwoord toe. 

Free as a Bird heeft een open einde, omdat de maker 
vooraf niet kon voorspellen of Ariana een donor zou vin-
den en hoe snel dat zou gebeuren.
• Wat vind jij ervan dat deze film een open einde heeft? 
Leg je antwoord uit. 
• Wat zou jouw droomeinde van deze film zijn? Met an-

dere woorden: hoe zou de film aflopen als jij het voor 
het zeggen had en alles mogelijk was? 

De filmmaker en Ariana willen de kijkers van deze film 
graag een wijze les meegeven. Jouw leerkracht kan je 
daar meer over vertellen, nadat je de volgende vraag 
hebt beantwoord: 
• Wat heb jij geleerd van het zien van deze documentaire? 

Welke wijze les(sen) haal je eruit?

We kunnen ons voorstellen dat je ook nieuwsgierig bent 
naar hoe het nu met Ariana gaat. Om die reden heb-
ben we persoonlijk contact met haar gezocht. Voordat 
je hoort of leest hoe het echt met haar gaat, mag jij de 
volgende vraag beantwoorden: 

• Hoe denk je dat het met Ariana gaat? (Denk bijvoor-
beeld aan: haar gezondheid, haar hobby’s, school, haar 
hond Mikey en alles wat er verder bij jou opkomt).

Creatieve opdracht A: oproepje
Maak –alleen of in een tweetal– een oproepje namens 
Ariana, voor een donornier. Bedenk van tevoren goed wat 
je wilt zeggen of laten zien. Het filmpje mag maximaal 30 
seconden duren.

Creatieve opdracht B: strip met beeld en tekst
Benodigdheden: papier en pen of laptop/computer en 
een envelop. 
Instructie: schrijf een brief aan Ariana over wat je van 
Free as a Bird en haar oproepfilmpje vond en wat je haar 
toewenst voor de toekomst. 

Stuur je brief op naar educatie@idfa.nl 



Free as a Bird
Annelies Kruk, 2021, 15 minuten
Free as a Bird kwam tot stand in samenwerking met
Tangerine Tree en KRO-NCRV
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