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→ Adams zes jaar aan de film werkte?
→ Ze in eerste instantie in haar eentje werkte aan de  
     film er er uiteindelijk 60 man aan werkten?
→ De film al veel awards binnengesleept heeft op                         
     verschillende filmfestivals over de hele wereld?
→  Het idee van de film gebaseerd is op iemand              
     met autisme die het hele Japanse metrostelsel in             
     zijn hoofd had, terwijl hij dagelijkse dingen niet kon           
     onthouden?
→  Ze voor het maken van de film gesproken heeft   
     met verschillende autisten en experts?

 

Mind My Mind gaat over Chris, een autistische jonge-
man met een obsessie voor modelvliegtuigen. In zijn 
hoofd zit Hans, die zijn hersenen aanstuurt om Chris 
zo goed mogelijk door de dag te helpen. Als Chris de 
zoöloog Gwen ontmoet komt Hans voor een nieuwe 
uitdaging te staan: hoe combineer je autisme met 
liefde?

De film is gemaakt door Floor Adams, een Nijmeegse 
filmmaakster. Zij is sinds 2005 werkzaam als onaf-
hankelijke filmmaakster. Het verhaal van Mind My 
Mind is ontstaan naar aanleiding van haar werk als 
kunsttherapeut in de psychiatrie. 

MIND MY MIND
Karin van den Bosch: 
Het autistische brein is een belangrijke bron van 
studie voor psychologen en neurologen, maar 
autisten zelf voelen zich niet altijd begrepen door 
deze wetenschappers. Karin van den Bosch, een 
onderzoeker die zelf in het autistische spectrum valt, 
probeert het autistische perspectief duidelijker te 
laten klinken in de academische wereld. Van den 
Bosch werkt als freelance onderzoeker, tekstschrijver 
en projectmedewerker.

OPDRACHT
Mensen met autisme hebben vaak moeite met sociale interactie en verwerking van prikkels, zoals geluid 
of licht. De verwerking van informatie in het brein van autisten verloopt moeizaam. Als er teveel wordt 
gevraagd kan zo iemand vastlopen. Dat is ook precies wat er gebeurde bij Chris tijdens het huisfeestje. 
Hoe zou je dit vastlopen kunnen voorkomen?  InScience is, als internationaal wetenschapsfilmfestival, 
benieuwd hoe jullie een festival zouden inrichten wanneer de doelgroep autisme heeft. Dit hoeft niet perse 
een filmfestival te zijn, maar mag ook een muziek, theater of ander festival zijn. Bedenk een concept en maak 
hiervoor een wervingsfilmpje.

→ Zoek op wat de belangrijkste symptomen van autisme zijn. 
→ Bedenk nu op welke manier je een festival kan organiseren waar mensen met autisme ook op een prettige  
    manier bij kunnen zijn. Welke aanpassingen moet je doen? 
→ Schrijf een kort plan voor een festival dat geschikt is voor mensen met autisme waarin je in ieder geval 
    benoemt: wat kunnen de bezoekers doen/zien, hoeveel mensen kunnen er tegelijk aanwezig zijn, wat voor 
    licht gebruik je, wat doe je qua muziek? 
→ Maak nu een wervingsfilmpje voor dit festival. Hoe zorg je dat mensen met autisme zich aangesproken  
    voelen? Wat benoem je in het filmpje, hoe snel is de montage, wat voor muziek gebruik je en wat voor 
    kleuren?  Op welke manier pas je de vormgeving aan de doelgroep aan?
→ Bespreek de verschillende filmpjes met elkaar en bekijk de verschillen. Hoe komt dit? 

Na de film & het nagesprek:
→  Heeft de film jouw mening beïnvloed over   
  autisme? Waarom wel/niet?   
→  Wat was voor jou het belangrijkste wat Karin van  
 de Bosch vertelde?
→ Waarom denk je dat Floor Adams ervoor heeft   
 gekozen om een animatiefilm te maken?
→ Wat vond je van de verhouding tussen Chris en   
 Hans? Wie bepaalde uiteindelijk wat Chris deed?
→ Wat had je ervan gevonden als dit een docu-  
 mentaire was geweest? Was het moeilijker of     
    makkelijker geweest om je in te leven?

NAGESPREK

VERHAAL WIST JE DAT...

Mind My Mind kijk je via verschillende digitale kanalen. Op woensdag 22 april 2020 is een nagesprek over de 
film met Karin van den Bosch uitgezonden via het youtubekanaal en de facebookpagina van InScience.

Je gaat kijken naar Mind My Mind in het kader van wetenschapsfilmfestival InScience. Hier vindt je meer informatie over 

de film, waar je op kunt letten tijdens het kijken van de film en een opdracht om mee aan de slag te gaan.

https://www.mindmymind.nl/screenings
https://www.youtube.com/watch?v=Iz8vkbPaWgM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/insciencefilm

