Suspense in blue chip
producties
Over de vorming van suspense in Winter, een aflevering van Frozen Planet

Abstract
Er zijn veel verschillende soorten wildlifefilms. In dit onderzoek ligt de focus op de
blue-chip producties, waar het draait om indrukwekkende natuur en spectaculair
gedrag van dieren, zonder tussenkomst van mensen of politiek. Middels een
tekstanalyse van een aflevering van Frozen Planet wordt er aangetoond dat suspense
de drijvende kracht achter dit soort series is. Dit genre kan, net als horrorfilms, niet
zonder suspense. Samen met het literatuuronderzoek naar suspense en identificatie
met karakters, is er aangetoond dat de middelen die nodig zijn voor alignment of
allegiance ook aanwezig zijn in series die niet-menselijke hoofdpersonen hebben. Dit
onderzoek vormt de basis voor de specificiering van het genre blue chip producties,
dat zowel fictie als non-fictie is.
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Inleiding
Natuurfilms, wildlifeseries, natuurdocumentaires; verzamelnamen voor de enorme
hoeveelheid films en series die iets met de natuur te maken hebben. Door de jaren
heen zijn er veel vormen van natuurfilms geproduceerd, waardoor het een moeilijk te
definiëren genre is. Robert Dingwall en Meryl Aldridge omschrijven het als een
belangrijk, maar problematisch genre dat tussen educatie en entertainment in zit.1
Morgan Richards voegt hier aan toe dat wildlifefilms en -series sinds eind jaren ’90
transformeerde van een stabiel en voorspelbaar genre naar een van
dynamische

en

hybride

vormen

van

televisie.
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Deze

hybride

de meest

vormen

van

widlifetelevisie zijn volgens Aldrigde en Dingwall op te delen in zeven3 subgenres. Twee
van deze subgenres zijn samen goed voor meer dan de helft van alle producties van
wildlifeseries: presenter-led en blue chip producties. Ook in andere academische
literatuur 4 worden deze twee subgenres gezien als bepalend in de discussie over
wildlifefilms.
De focus van dit onderzoek ligt op de blue chip producties. Blue chip producties
is een verzamelnaam voor wildlifefilms en -series met hoge productiebudgetten en
hoge productiewaarden.5 Richards voegt hier aan toe:
The term blue chip has typically come to refer to wildlife programs that depict
spectacular or action-packed animal behavior in timeless natural landscapes, and are
careful to erase or exclude any human presence acting on or within the animal habitats
depicted as well as any traces of their modes of construction.6
Derek Bousé beargumenteert dat deze films draaien om spectaculair gedrag van
dieren: ze maken gebruik van een dramatische verhaallijn, maar onthouden zich van
politiek, mensen en historiche referentiepunten. 7 Deze blue chip producties worden
vaak aangeduid als natuurdocumentaires, maar Bousé stelt dat dit ten onrechte
gebeurd. Op verschillende vlakken, zo stelt Bousé, kan het model voor het maken van
documentaires niet worden toegepast op films waar wilde dieren de hoofdpersonen
zijn. Zowel conceptueel, technisch, procedureel, formeel en thematisch verschillen
deze films met andere documentaires. 8 Bousé beargumenteert dat de duidelijke
dramatische verhaalstructuur nog het meest lijkt op het Hollywood-model. Omdat blue
chip producties over de natuur gaan, is het belangrijker in dit soort films dan in
Hollywood-films om de dingen zo natuurlijk mogelijk in beeld te brengen. De beelden
Dingwall en Aldridge, Wildlife, 1
Richards, 11.
3 De zeven subgenres die worden aangehaald in Dingwall en Aldridge, Teology, 443: presenter‐led, blue chip producties, scientific
educational, research team, extinct, reality attacks en making‐offs.
4 Bosswall, Mills en Willock
5 Killborn, 4
6 Richards, 13
7 Bousé, Wildlife Films, 14‐15
8 Bousé, Nature Documentaries, 121
1
2
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van een blue chip productie zijn net zo goed gemanipuleerd als die in andere films,
alleen blue chip producties claimen dat ze de werkelijkheid laten zien.9 In theorieën
over documentaires worden blue chip producties niet expliciet genoemd en ook in
theorieën over fictiefilms lijkt dit ‘genre’ te worden overgeslagen. Volgens Bousé
moeten blue chip producties daarom gezien worden als een apart genre, met haar
eigen conventies zodat deze films en series beter geapprecieerd kunnen worden.10 Een
genre dat een mix van beiden is: ‘entertaining blends of fact and fiction’.11
Een element van de dramatische verhaallijn in blue chip producties is
suspense.

12

Suspense is een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met

horrorfilms en thrillers.13 Maar hoe functioneert suspense in dit ‘nieuwe’ genre, een
genre dat noch fictie, noch non-fictie is? In dit onderzoek ligt de focus op de middelen
die suspense kunnen veroorzaken en wordt getracht inzicht te geven in de manier
waarop suspense wordt in blue chip producties, door middel van de volgende
hoofdvraag:
Hoe wordt suspense gecreëerd in blue chip producties en welke middelen worden daar
voor ingezet?
Bestaande onderzoeken naar suspense zijn vaak gericht op de kijker en in
welke mate hij suspense ervaart. 14 Aan de hand van een aantal verhalen die op
verschillende manieren worden verteld wordt de kijker gevraagd in welke mate hij
suspense heeft ervaren. Er wordt hier geen aandacht besteedt aan de middelen die
gebruikt worden om deze suspense te ervaren. Om deze middelen die bijdragen aan
suspense in blue chip producties bloot te leggen is een tekstanalyse uitgevoerd op een
aflevering van een blue chip productie. Hier is gekeken naar de narratieve en filmische
elementen die suspense kunnen veroorzaken. Het model van Brewer en Liechtenstein15
is gebruikt om de analyse te structureren. Grootste speler op de markt van blue chip
producties is The BBC’s Natural History Unit. Zij produceren rond de 1000 uur aan
wildlife materiaal per jaar en hebben met voice-over Sir David Attenborough een
goede reputatie opgebouwd als het gaat om blue chip producties. Series als The Living
Planet, Earth, Blue Planet of The Frozen Planet worden over de hele wereld verkocht.16
Elk van deze series bestaat uit zes tot acht afleveringen van ongeveer 50 minuten.17
Naast de tekstanalyse zijn er theorieën over suspense van ondere andere Dolf
Zillmann, Charles Derry en Seymour Chatman besproken. Murray Smith is aangehaald
Bousé, Wildlife Films, 18
Bousé, Nature Documentaries, 135
11 Bousé, Wildlife Films, 88
12 Cottle, 90
13 Derry, 9
14 o.a. Brewer en Lichtenstein, Jose en Brewer.
15 Brewer en Lichtenstein, Stories, 14
16 Cottle, 89
17 Wikipedia, Frozen Planet.
9
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in de discussie over de manier waarop identificatie bijdraagt aan de mate van
suspense. Dit onderzoek tracht via de tekstanalyse en literatuuronderzoek meer inzicht
te geven in een zeer specifiek onderdeel van blue chip producties. Op deze manier kan
het bijdragen aan de discussie over dit genre en een goede basis vormen voor
vervolgonderzoek in vergelijking met andere genres. Ook laat dit onderzoek zien in
welke mate suspense van belang is in andere genres dan horror of thriller.
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Suspense
Suspense is een begrip dat door theoretici18 vaak in verband wordt gebracht met de
spanning die wordt opgebouwd in thrillers of horrorfilms. Suspense wordt volgens Noel
Carrol omschreven als een emotionele reactie op narratieve ficties. 19 Volgens Dolf
Zillmann wordt deze emotionele reactie als volgt gecreëerd: ”Suspense is the likely
suffering of the protagonist. It is impending disaster, manifest in anticipated agony,
pain, injury and death.”20 De kijker krijgt meer informatie dan de protagonist en ziet
het naderende onheil.21 Zillmann stelt dat hoop en vrees onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn in de emotionele reactie die suspense produceert.22 Deze reactie is
gebaseerd op een van het volgende: een angst dat een gewenste uitkomst niet
gebeurt; een angst dat een ongewenste uitkomst wel gebeurt; de hoop dat een
gewenste uitkomst wel gebeurt; de hoop dat een ongewenste uitkomst niet gebeurt;
een mogelijk combinatie van deze angsten of wensen.23 Deze emoties kunnen volgens
hem ontstaan als reactie op het hele narratief of als reactie op scènes of sequenties.24
Een film hoeft niet constant suspenseful 25 te zijn om te zorgen dat de kijker toch
suspense ervaart. Dit onderscheid wordt ook wel macro- en microsuspense genoemd.
Zo worden films van Alfred Hitchcock (the Master of Suspense)26 gezien als zogeheten
suspense thrillers27, het hele verhaal is suspenseful. Maar, er zit ook microsuspense in,
die de kijker kan ervaren in sommige spannende scènes.28 Voorbeelden van films en
uitspraken van Alfred Hitchcock zijn onvermijdelijk in de discussie over suspense en
worden door bovengenoemde theoretici gretig aangehaald. Echter, hoewel volgens
Derry suspense onmisbaar is in horrorfillms, wordt het ook gebruikt in andere
genres. 29 Seymour Chatman stelt dat suspense in fictiefilms een middel is voor
narrative progression; het stuwt het plot voort. De kijker ervaart suspense door een
gevoel van onzekerheid dat wordt gecreëerd door hetgeen wat kan gebeuren.30
Hans Wulff voegt een belangrijk element toe aan suspense: anticipatie. Zonder
anticipatie van de kijker kan hij volgens Wulff geen suspense voelen. Deze anticipatie
is belangrijk omdat de kijker de mogelijke gevolgen kan bedenken door dingen die hij
weet buiten de tekst om: algemeenheden over het leven en psychologie, maar ook
over het genre en de narratieve vertelstructuren.31 Door middel van het genre weet de

Onder andere Carrol, Zillmann, Tan & Diteweg.
Carrol, 75
20 Zillmann, 4
21 Derry, 24
22 Zillmann,4
23 Carrol, 76
24 Ibid., 74
25 Ibid.
26 Derry, 3
27 Ibid., 7
28 Ibid., 25
29 Ibid.
30 Chatman, 19
31 Wulff, 5
18
19
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kijker wat hij kan verwachten. 32 Maar, hoewel de genres constant veranderen en
dynamisch zijn, stelt Lothar Mikos: “All promise an experience of excitement and
suspense in the form of thrill. Each sticks, in its own way, to the given conventions of
its genre.” 33 Suspense wordt gevormd binnen de kaders van een genre. Hoewel
duidelijke genreconventies van blue chip producties ontbreken stelt Bousé dat deze
producties een combinatie zijn van non-fictie science en fictie storytelling.34 Volgens
Bousé hebben zij een klassiek model van actie, drama en karakter nodig om populair
te zijn. Het publiek moet de dramatische verhaallijn kunnen herkennen, ookal kunnen
de karakters (wilde dieren) niet voor zichzelf praten.35 Omdat blue chip producties een
combinatie zijn van fictie en realiteit is het van belang dat theorieën en middelen om
suspense te creëren zowel uit fictie als non-fictie literatuur gehaald worden.
De manier waarop suspense georganiseerd is in een narratieve structuur leggen
Brewer en Lichtenstein uit aan de hand van de suspense discourse organization.36 Hier
stellen zij dat er een geïnitieerde gebeurtenis nodig is. “An initiating event is an event
which could lead to significant consequences (either good or bad) for one of the
characters in the narrative.”37 De kijker moet weten dat er iets staat te gebeuren en zo
wordt er aangegeven dat de suspense begint. Ook moet deze geïnitieerde gebeurtenis
een

uitkomst

hebben.

Tussen

deze

twee

gebeurtenissen

wordt

de

suspense

opgebouwd. De suspense is volgens Brewer en Lichtenstein opgelost wanneer het
outcome event (de uitkomst) gepresenteerd wordt.38 Jose en Brewer beargumenteren
in hun artikel dat er niet alleen onzekerheid over de uitkomst nodig is om suspense op
te bouwen. Er moet volgens hen altijd een significant consequence in de uitkomst
zitten om daadwerkelijk suspense op te bouwen. 39 De kijker moet weten dat de
protagonist (in het negatieve geval) ‘schade’ ondervindt als hij iets wel of niet doet.

Middelen om suspense te creëren
Omdat suspense een emotionele reactie van de kijker is, is deze zeer afhankelijk van
de kijker; wat de een spannend vindt, hoeft voor een ander niet spannend te zijn.40
Voor dit onderzoek zijn daarom de middelen die deze suspense creëren van belang.
Met andere woorden: de manier waarop de kijker (extra) informatie krijgt met
betrekking tot de protagonist. Suspense kan zowel op cinematografisch niveau als op
narratief niveau worden geïmplementeerd in een verhaal.
Brett Lamb beschrijft in zijn artikel Dial S for Suspense verschillende
cinematografische elementen die suspense kunnen verhogen. Een daarvan gaat over
Mikos, 42
Ibid.
34 Bousé, Wildlife Films, 129
35 Ibid.
36 Brewer en Lichtenstein. 12
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Jose en Brewer, 912
40 Derry,7
32
33

de

verschillende

cameratechnieken.

Handheld-camera

movement

41

wordt

vaak

gebruikt in documentaires en kan suspense verhogen doordat het lijkt alsof de realiteit
toevallig is vastgelegd. Over close-ups stelt Lamb: “close-ups can create suspense
because they put the characters closer to an imagined threat.”42 Ook kunnen close-ups
van een karakter de emoties die zij voelen versterken en overbrengen op de kijker.
Lamb stelt dat kijkers door close-ups eerder geneigd is mee te leven met de
karakters.43 Bousé claimt dat close-ups in blue chip producties vaak gebruikt worden
om een gevoel van intimiteit te geven.44 Een andere manier om suspsense te creëren
is door point-of-view shots te gebruiken, waarin door de ogen van de protagonist
meegekeken kan worden.45 Extreme close-ups zijn er om aandacht te vestigen om
kleine details in een scène. Lamb noemt verder nog canting, waarmee hij een scheef
shot aanduidt. De kijker krijgt zo een ongemakkelijk gevoel en denkt dat er iets mis
is. 46 De hoek waaruit gefilmd is kan ook suspense-verhogend werken: “Shooting
characters from a high camera angle may make them look particularly vulnerable and
increase audience identification with them.”47
Derry noemt montage als belangrijk middel om suspense the creëren. Crosscutting, waar twee of meerdere tegelijkertijd afspelende scènes in beeld worden
gebracht, verhoogt de spanning.48 De tijd-ruimte segmenten krijgen door cross-cutting
een andere invulling en cross-cutting is zo het visuele equivalent van de term
ondertussen.49 Op deze manier krijgt de kijker dus meer informatie doordat hij weet
wat zich op twee verschillende plekken tegelijkertijd afspeelt. In montage wordt ook
gebruik gemaakt van slow-motion. Volgens Brett Lamb een ideale techniek om scènes
te verlengen en zo de spanning op te bouwen.50
Geluid kan in een films zowel diëgetisch (in het verhaal) als non-diëgetisch
meespelen om suspense te creëren. Veel diëgetische geluiden, zoals het rinkelen van
een telefoon, worden versterkt om suspense te verhogen. 51 Ook non-diëgetische
muziek is belangrijk in horrorfilms; zowel stilte als snelle opzwepende muziek kan het
naderende onheil voorspellen en de suspense verhogen.52
Op narratief niveau speelt de voice-over een belangrijke rol in het vertellen van
het verhaal.53 Volgens Bordwell kan deze verteller een persoon in een verhaal zijn,
maar hoeft dit niet het geval te zijn. Non-characters zijn vertellers die vaak gebruikt

Lamb, 75
Lamb, 76
43 Ibid.
44 Bousé, Intimacy, 3
45 Lamb, 76
46 Ibid., 75
47 Ibid.,79
48 Derry, 36
49 Verstraten, 83
50 Lamb, 79
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Chatman, 20
41
42
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worden in documentaires om de kijker (extra) informatie te verschaffen.54 Stella Bruzzi
noemt dit de voice-of-god. 55 In blue chip producties lijkt dit een extra belangrijke
informatiebron, omdat de dieren zelf niet praten. Dingwall en Aldrigde beargumenteren
dat blue chip producties afhankelijk zijn van een voice-over, omdat: “The audience is
confronted with images and told how to make sense of them through the presenter’s
monologue.”56 Zonder een voice-over zou de kijker het niet begrijpen.

Protagonist en identificatie
Veel theoretici57 gebruiken publieksonderzoeken om de mate van suspense in films te
onderzoeken. Één van de belangrijkste uitkomsten van deze onderzoeken is dat de
mate van identificatie met de protagonist invloed heeft op de mate waarin suspense
ervaren wordt. Hoe meer de kijker zich kan identificeren met de protagonist, hoe meer
zij suspense ervaart wanneer de protagonist in gevaar is.58 Carrol beschrijft dit meer
algemeen en stelt dat de kijker betrokken moet zijn: “In constructing suspense,
authors must find some way of engaging audience concern.”59 Een voorbode voor het
ervaren van suspense is dat de kijker iets moet voelen bij een karakter of gebeurtenis.
Smith stelt dat er een verschil is tussen central en acentral imagining. 60 Central
imagining ervaart de kijker wanneer deze zich volledig in het personage verplaatst en
zichzelf als personage ziet. Hier kan de kijker ook dezelde affectieve reacties hebben
zoals huilen of gillen. Hoewel dit volgens Smith kan voorkomen in een film, gebeurt
het volgens hem vaker dat de kijker acentral imagining ervaart. Hier verplaatst de
kijker zich niet volledig in de toeschouwer, maar is hij wel betrokken. Deze vorm van
engagement heeft niet zozeer met emotionele of fysieke empathie te maken, maar
met cognitieve sympathie.61 Smith beschrijft in zijn artikel een model, the structure of
sympathy, waarin hij stelt dat de kijkersbetrokkenheid plaatsvindt op drie niveaus:
recognition, alignment en allegiance. 62 Recognition gebeurt wanneer de kijker het
karakter construeert als een set van tekstuele elementen. De kijker herkent zo het
karakter en zijn belichaming. Kijkers gaan hier meestal uit van het realistisch model:
zoals zij in de werkelijkheid mensen herkennen aan hun uiterlijk en gedrag, zo
herkennen zij ook personages in de loop van een verhaal.63 Vaak wordt recognition in
andere studies overgeslagen omdat het te voor de hand liggend zou zijn.64 Een tweede
niveau is alignment; hier plaatst de kijker zich in relatie tot de karakters door de mate

Bordwell, 100
Bruzzi, 48
56 Dingwall en Aldridge, 141
57 Onder andere in Brewer, Zillmann en Mikos.
58 Brewer,5
59 Carrol, 77
60 Smith, 36
61 Pisters, 80
62 Smith, 38
63 Pisters, 80
64 Smith, 9
54
55

waarin zij toegang krijgen tot hun acties, wat ze weten en wat ze voelen.65 Spatial
attachement is een begrip dat aanduidt in hoeverre het narratief een of meerdere
karakters volgt. Dit hangt samen met subjective acces; de mate waarin de kijker
toegang krijgt tot de subjectiviteit van de karakters. Dit kan bij elk karakter
verschillen.66 Deze twee begrippen zorgen voor de toebedeling van informatie onder de
karakters en de kijker. Volgen Smith wordt het point-of-view shot vaak ten onrechte
gezien als het middel dat de kijker de meeste informatie verschaft over de
gemoedstoestand van een karakter.67 Hij stelt dat het point-of-view shot meerdere
functies heeft, zoals het kenbaar maken van een karakter, en dat het shot in alle drie
de niveaus van zijn structure of sympathy niet per se nodig is.68 Het laatste niveau wat
Smith aanhaalt, allegiance, komt volgens hem het dichtst in de buurt van de term
‘identificatie’. Allegiance heeft betrekking op het moreel en de ideologische evaluatie
van karakters door de kijker. In hoeverre ‘snapt’ de kijker de acties of gevoelens van
het karakter.69 Smith stelt dat er altijd een zekere afstand bestaat tussen de kijker en
het karakter:
“Neither recognition nor alignment nor allegiance entails that the spectator replicate
the traits or experience the thoughts or emotions of a character. Recognition and
alignment require only that the spectator understand that these traits and mental
states make up the character. With allegiance we go beyond understanding by
evaluating and responding emotionally to the traits and emotions of the character in
the context of the narrative situation. Again, though, we respond emotionally without
replicating the emotions of the character.”70
Met de structure of sympathy laat Smith zien dat de betrokkenheid van de kijker een
dynamisch en niet eenduidig begrip is, waarbij er via narratieve technieken
verschillende vormen van betrokkenheid kunnen worden opgeroepen.71 Smith spreekt
dan

ook

liever

van

plural

engagement

in

plaats

van

identificatie.

De

informatievoorziening speelt hier een belangrijke rol: hoe meer informatie er gegeven
wordt, zowel over de karakters, als de hoeveelheid informatie die de karakters weten,
hoe meer de kijker alignment of allegiance kan ervaren.
Deze theorie gaat echter over fictie-films waarin de kijker zich identificeert met
menselijke hoofdpersonen. Voor dit onderzoek is het nodig dat er een vertaalslag
gemaakt wordt naar dieren in fims. Als de protagonisten dieren zijn, spreekt men dan
nog steeds van recognition, alignment of allegiance? Jennifer K. Ladino geeft in haar

Ibid.
Ibid.
67 Ibid.
68 Smith, 9
69 Smith, 9
70 Ibid. 10
71 Pisters, 83
65
66
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analyse van twee wildlifefilms een logische manier om identificatie mogelijk te
maken. 72 Ze stelt dat de representatie van dieren in wildlifefilms op een typische
manier gebeurt. In deze narratieven worden menselijke acties, normen en waarden
overgebracht op de kijkers voorstelling van de dieren. 73 Met andere woorden, er
worden

mensenlijke eigenschappen

aan

niet menselijke dieren

of voorwerpen

toegekend. Volgens Bousé is de voice-over het belangrijkste middel om dieren een
gezicht te geven: “the film narrator could fill in for us the animal’s thoughts and
feelings, their appetites and passions, their joys and sorrows.”74 Aldridge en Dingwall
noemen dit personificatie van de dieren. Zij geven een voorbeeld waarin een ijsbeer en
haar jong worden afgeschilderd als een alleenstaande moeder met haar kind die maar
moeilijk rond kunnen komen en dringend eten nodig hebben.75 Hoe meer de dieren
worden neergezet als personen, hoe meer de kijkers zich betrokken kunnen voelen bij
het lot van deze dieren. Bousé zegt in een interview dat programmamakers hierop
inspelen en dat zij rekening houden met ‘audiences responses to human attitudes in
wildlife films’.76 Programmamakers, zoals hijzelf, projecteren automatisch hun eigen
normen en waarden op de film en dit is volgens Bousé onvermijdelijk.77 Zo noemt hij
het taalgebruik van de voice-over belangrijk voor personificatie. Bousé herinnert zich
een voorbeeld: Wanneer er bij vogels sprake is van copulatie met meerdere dieren als
overlevingsstrategie, noemt de voice-over dit ‘het hebben van affaires’. Volgens Bousé
kunnen, door het gebruik van simpele humane termen, de kijkers zich meer verwant
voelen met de karakters/dieren, het wordt herkenbaar. Bousé gaat in zijn interview
nog een stapje verder en zegt dat het eigenlijk allemaal menselijke verhalen betreft
die als het ware geacteerd worden door dieren. Hij vraagt zich daarom af: “Are these
films about people using animals as kind of to displace human conflicts into a safe
realm where they can be examined?78 Hij suggereert dat deze films er zijn om sociale
mythes te ontrafelen of na te spelen, en op deze manier sociale normen en waarden
demonstreren. 79 Er wordt daarom in blue chip producties veel gesproken over
verschillende familiaire banden in natuurfilms, omdat het publiek dit begrijpt.80
Samengevat is suspense het voelen van onzekerheid over de uitkomst van een
gebeurtenis. Het is de angst dat de protagonist iets overkomt of de wetenschap dat de
protagonist iets (ergs) staat te gebeuren. Om de kijker extra informatie te verschaffen
dan de informatie waarover de protagonist beschikt, worden middelen om suspense te
creëren zowel op cinematografisch als narratief niveau geïmplementeerd in een
verhaal. Derry geeft aan dat montage een belangrijk middel is om spanning op te
Ladino, 73
Ladino, 73
74 Bousé, 46
75 Dingwall en Aldridge, 143
76 Wildlifehistory.org
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
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voeren. Door middel van cross-cutting kan de kijker zien wat er ondertussen op een
andere

plek

gebeurt.

Verschillende

cameratechnieken

kunnen

een

persoon

kwetsbaarder doen lijken of stellen de kijker in staat zich te identificeren met de
hoofdpersoon (zoals bij een close-up). Diëgetisch geluid, zoals het rinkelen van een
telefoon, wordt vaak versterkt om zo meer spanning op te bouwen. Ook non-diëgetisch
geluid, zoals muziek, wordt op deze manier gebruikt. Op narratief niveau speelt de
voice-over in blue chip producties een belangrijke rol en verschaft het de kijker van
cruciale informatie. Suspense wordt eerder gevoeld door kijkers die zich identificeren
met de protagonist. Ze moeten begaan zijn met het lot van protagonist. Smith noemt
drie niveaus van kijkersbetrokkenheid: recognition, alignment en allegiance. Hoewel de
kijker bij het ervaren van allegiance emotioneel kan reageren, blijft er een zekere
afstand en stelt Smith dat de kijker nooit emoties van de protagonist kan kopiëren.
Door menselijke eigenschappen aan dieren of voorwerpen toe te kennen, kunen kijkers
zich ook meer betrokken voelen bij het lot van dieren en ook dit kan leiden tot meer
suspense.
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Casus en methode
Frozen Planet is een van de grote series van de BBC en wordt als volgt door de BBC
omschreven: “Frozen Planet takes you on the ultimate polar expedition. This landmark
series brings to the screen the frozen wildernesses of the Artctic and Antarctic as you
have never seen them before, and may never see them again…”81 De serie Frozen
Planet bestaat uit zes afleveringen van elk vijftig minuten. In 2011 zijn deze wekelijks
uitgezonden op de BBC en op 29 november 2011 startte de serie in Nederland waarna
zij wekelijks werden uitgezonden bij de EO. De serie is in verschillende andere landen
uitgezonden en is er een DVD-box uitgegeven. Voor deze analyse is de originele
engelse aflevering Winter 82 geanalyseerd. Deze aflevering is de vijfde uit de serie
Frozen Planet en laat de winter zien in de poolgebieden. De dieren die in deze
aflevering uitgelicht worden zijn de ijsbeer, de brileider, de eider, de wolf, de bizon, de
veelvraat, de raaf, de woelmuis, de laplanduil, de wezel, de keizerspinguïn, de
kabeljauw en de weddelzeehond. Ze hebben allemaal maar een doel: overleven. De
voice-over David Attenborough vertelt het verhaal van de winter, maar elk dier krijgt
aandacht en de aparte verhalen worden soms met en soms zonder duidelijke
aansluitende overgangen getoond.
Dit onderzoek tracht de vorming van suspense in blue chip producties in kaart
te brengen door middel van een close reading van de de aflevering Winter. Deze close
reading komt voort uit de suspense discourse organization van Brewer en Lichtenstein.
Zij stellen dat er een geïnitieerde gebeurtenis nodig is, zodat de kijker weet wanneer
de suspense begint. Er wordt een gebeurtenis voorgesteld die ervoor zorgt dat de
kijker zich ongerust maakt over de gevolgen voor de protagonist. Wanneer er een
uitkomst wordt gegeven is de suspense opgelost. De hoeveelheid tijd die er tussen de
geïnitieerde gebeurtenis en de uitkomst geplaatst is, is belangrijk voor de analyse
omdat daar suspense wordt opgebouwd. Wat gebeurt er in de tussentijd en welke
middelen worden gebruikt op deze spanning op te bouwen?
De analyse bestaat uit twee lagen: een narratieve laag en een filmische laag.
De narratieve laag wordt gevormd door een beschrijving van het plot, de acteurs, het
genre en de nadruk van het verhaal. Wat zijn terugkerende elementen in het verhaal
en wat stuwt het plot voort? De filmische laag gaat over de middelen die ingezet
worden

om

suspense

te

creëren.

Onder

andere

Lamb

en

Derry

beschrijven

verschillende manieren om de kijker van meer informatie te voorzien dan de
protagonist:

cameravoering,

voice-over,

montage

en

geluid.

De

aflevering

is

gedetailleerd en per shot uitgeschreven in de bijlage en bevat de volgende informatie:
tijdscode, cameravoering, beeld, voice-over tekst, diëgetisch geluid en muziek. Voor
Www.bbc.com
Frozen Planet, Winter, Rachit Dalal, BBC, 2011, Televisie
De 52‐minuten durende uitzending werd op 23 november 2011 voor het eerst op de BBC uitgezonden en trok toen 8.290.000
kijkers.
81
82
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de cameravoering worden verschillende afkortingen gebruikt die zijn uitgeschreven in
de bijlage.83 EX W-pan betekent bijvoorbeeld extreme wide shot waarin een pan wordt
gemaakt. Ook voor de muziek is een notatieschema gebruikt. De muziek in Frozen
Planet is speciaal gemaakt voor de serie door George Fenton and the BBC Concert
Orchestra. De soundtrack is verzameld op cd met 34 composities die samen 74
minuten duurt. Voor deze analyse is het interessant om te noteren in welke mate de
muziek aanwezig is. Er is daarom gebruik gemaakt van dynamiektekens in de muziek.
Gematigd luid of sterk wordt bijvoorbeeld aangegeven met mf (mezzoforte).84
Aan de hand van Brewer en Lichtenstein wordt gekeken naar de tijd tussen de
geïnitieerde gebeurtenis en de uitkomst. Wanneer en op welke manier wordt er een
gebeurtenis geïnitieerd? Ook de mate waarin events geïnitieerd worden is belangrijk
om te bepalen of er sprake is van een suspense serie of een serie die scènes of
sequenties

heeft

waarin

suspense

kan

worden

gecreeërd.

Nadat

de

serie

is

uitgeschreven wordt in de analyse een vijftal dieren behandeld die exemplarisch zijn
voor de hele aflevering. Het zijn dieren die de meeste tijd en aandacht kregen in de
serie en dus als de belangrijkste protagonisten gezien kunnen worden.
Omdat er meer suspense gevoeld wordt naarmate de kijker zich meer
betrokken voelt, is er in de analyse gekeken naar manieren waarop de kijker dit zou
kunnen ervaren. Er is onderzocht of er menselijke acties en gevoelens toegekend zijn
aan dieren en op welke manier dit gebeurt.

83
84

Zie bijlage 1
Zie bijlage 2

Analyse
Narratieve laag
De aflevering van Winter begint met een intro van Frozen Planet. De openingsmuziek
van George Fenton en the BBC Concert Orchestra, leidt ons crescendo naar een halve
wereldbol waar de woorden Frozen Planet verschijnen. Dan een shot van donkere
bergen waar wind en sneeuw overheen razen, met hard geluid van razende wind. De
voice-over maakt duidelijk wat de kijker ziet: “The polar winter”. Meer shots van wind
en bergen. “This is the planet at it’s most hostile.” De kijker ziet bergen en een donker
silhouet van een gedaante dat lijkt op een ijsbeer. “Those that stay here at this time,
must face the hardest condition on earth.” De ijsbeer loopt uit beeld en de titel van de
aflevering verschijnt: Winter. Een aantal dingen worden duidelijk uit de titel en de
openingssequentie. De aflevering gaat over winter op de polen. Het is er koud en de
dieren die overwinteren, in ieder geval de ijsbeer, gaan het zwaar krijgen; een
geiniteerde gebeurtenis. Het seizoen is een duidelijk element dat het plot voortstuwt.
Zo weet de kijker van de vorige afleveringen Autumn, Spring en Summer, dat in deze
aflevering de hele winter tentoongesteld wordt. Op dit moment heeft de kijker alleen
het silhouet van een ijsbeer gezien, maar zij weet (onder andere door de conventies
van het genre) dat er meer dieren in beeld komen. De aflevering laat achttien soorten
dieren zien, die allemaal anders omgaan met de moeilijkheden die de winter met zich
meebrengt. De vraag die zich aan de kijker opdringt is: Welke dieren overleven de
winter en welke dieren overleven niet? Dit is de rode draad van de aflevering en is
gebaseerd op macrosuspense; de kijker krijgt niet gelijk antwoord op deze vraag maar
moet hier de hele aflevering voor kijken. Dat er achttien verschillende soorten dieren
in de aflevering zitten heeft ook gevolgen voor de spatial attachment. In het narratief
wordt vaak van karakter gewisseld en deze verschuivingen hebben als gevolg dat de
dit de kans op alignment vermindert. Immers, als er een specifiek dier gevolgd zou
worden, kan de kijker de hele aflevering informatie krijgen over dit dier en dit dier
beter leren kennen. Bij meerdere karakters wordt de aandacht verdeeld en is er
minder tijd om de diepte in te gaan.
In het verhaal van Winter zit een zekere chronologie in tijd die parallel loopt
met het seizoen. Via animaties ziet de kijker hoe het ijs van de noordpool zich,
naarmate de winter zich verder ontwikkelt, langzaam over de wereldbol verspreidt. Op
22 minuten, de helft van de aflevering geeft de voice-over aan: “mid winter in the
northern forests”. Op de helft van de aflevering is de winter ook precies op de helft. Er
is een duidelijk begin van de winter, een mid-winter en het einde van de winter. Door
middel van shots van het landschap (zonder dieren) en veel wind/sneeuw/ijs, vertelt
de voice-over hoe ver we in de winter zitten. Gure beelden na aankondiging van de
midwinter laten de kijker zien dat de winter op zijn hoogtepunt is. Hard geluid van
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snijdende wind wordt afgewisseld met shots waarin de kijker bijna niks anders ziet dan
voorbijrazend sneeuw en ijs. De voice-over zegt: “Further north in the high arctic, the
sun has been below the horizon for months. And it'll be several more before it appears
again.” Alle shots zijn donker en er is geen zonlicht te zien. Naarmate de winter
vordert en de zon langzaam terugkomt worden de beelden van de landschappen ook
lichter. Deze kleine intermezzo’s, waarin een tijdsbepaling wordt gegeven die
ondersteund wordt door shots van landschappen, vinden we vooral terug in de
aankondiging van de ergste winterdagen. In vijf kleine intermezzo’s (late autumn, frost
is coming, winter deepens, midwinter, darkest months) wordt de opbouw van de
winter aangekondigd. Slechts twee intermezzo’s (sun returns, winter is almost over)
vertellen de kijker dat de lente er aan komt. Het valt op dat vooral de kou en de
strengheid van de winter benadrukt worden in plaats van bijvoorbeeld de schoonheid
van deze omstandigheden. De voice-over eindigt zijn verhaal met een quote die nog
eenmaal de gevaren van de winter benadrukt: “But there are only a special few, north
and south, who can survive winter at the farthest ends of our planet.” De suspense die
vanaf de eerste geïnitieerde gebeurtenis is opgebouwd, is opgelost omdat de winter
afgelopen is. Een uitkomst (of de dieren het hebben overleeft) heeft de kijker gehad
door de aflevering heen. Sommige dieren overleven wel en sommige dieren niet.
Filmische laag
De filmische laag wordt bekeken aan de hand van de middelen die voor suspense
kunnen zorgen. Deze middelen zijn het best te beschrijven aan de hand van
microsuspense; verschillende scènes of sequenties waarin suspense is opgebouwd.
Aan de hand van vijf dieren; de ijsbeer, de zee-eenden, de muis, de bizon en de
pinguïns, wordt er gekeken naar de opbouw van suspense.
Sommige dieren, zoals de ijsbeer, komen gedurende de aflevering vaker terug.
De kijker ziet de ijsbeer voor het eerst in de openingssequentie als silhouet, maar
daarna wordt duidelijk dat het ook daadwerkelijk om een ijsbeer gaat. De voice-over
vertelt dat ze op zoek is naar beschutting. Ze zoekt een goede plek om een nest te
graven nu de sneeuw nog niet compleet bevroren is. “If she has choosen well, the
arctic wind will do much of her work for her.” De vraag die geïnitieerd wordt is: Heeft
zij een goede plek gekozen? De kijker hoort de voice-over vertellen dat zodra de
winter inzet, de ijsbeer in haar nest gaat liggen wachten tot het moment dat haar
jongen geboren zijn. Ze is dus zwanger. Na ruim 24 minuten komt er weer een ijsbeer
in beeld. Er wordt door de voice-over gesuggereerd dat het dezelfde ijsbeer is die de
kijker eerder zag. Ze is nu net bevallen.85 De kijker herkent dit daarom als dezelfde
ijsbeer, een vorm van recognition. Maar dit kan onmogelijk dezelfde ijsbeer zijn,
Over deze scène is na de uitzending commotie ontstaan, omdat de bevalling niet opgenomen is in het wild, maar in het
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Een woordvoerster van de BBC zegt hierover dat dit niet anders kan omdat de holen van de
ijsberen te ver onder de sneeuw liggen om te filmen.
85

omdat de scène met de kleine ijsbeertjes is opgenomen in het Ouwehands Dierenpark
in Rhenen. Voor de kijker is het herkennen van dieren problematischer dan het
herkennen van mensen. Recognition is daarom niet zo voor de hand liggend in blue
chip producties als het door veel theoretici wordt aangenomen met betrekking tot
fictiefilms. De geïnitieerde gebeurtenis van de zwangere ijsbeer en de uitkomst hiervan
liggen ver uit elkaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de kijker in deze tussentijd
suspense ervaart, omdat er niets geplaatst wordt in dit discourse 86 wat met deze
ijsbeer te maken heeft. Het gaat in de tussentijd immers over andere dieren. De
sequentie van de ijsbeer bevat veel close-ups van de twee kleine ijsberen die geboren
zijn. De mogelijkheid tot een vorm van betrokkenheid is hier aanwezig door wat de
kijker weet over de dieren en hun (mogelijke) gevoelens. De kijker weet van de kleine
ijsbeertjes dat ze blind geboren worden en honger hebben. Ook weet de kijker van de
moeder dat de geboorte niet makkelijk was. Ze is moe, maar, zo zegt de voice-over:
“Despite her sleepiness, her instinct to nurse is overwhelming.” Er worden op deze
manier menselijke gevoelens (moeheid, honger) en acties (verzorgen van de kinderen)
aan de dieren gekoppeld. Later voegt de voice-over nog een vergelijking toe met
betrekking tot de moedermelk van de ijsbeer en de moedermelk van mensen. De melk
van de ijsbeer is negen keer rijker aan voedingswaarden en zorgt ervoor dat de kleine
ijsbeertjes binnen paar weken in gewicht verdubbelen. Niet alleen worden menselijke
acties gekoppeld aan dieren, maar met deze vergelijking worden overeenkomsten
behandeld (mensen en dieren hebben allebei moedermelk) en snapt de kijker beter
hoe belangrijk moedermelk is voor de kleine ijsbeertjes (het is negen keer rijker aan
voedingswaarden dan menselijke moedermelk). Ook de close-ups van de kleine
kwetsbare

ijsbeertjes

kunnen

de

betrokkenheid

en

het

gevoel

van

intimiteit

versterken.
Zee-eenden, in dit geval brilleiders, worden voorgesteld als een van de weinige
vogels die overwinteren op de Barendzee. Door de kou is de zee bijna volledig
dichtgevroren en de eenden zoeken de laatste gaten in het ijs op. De voice-over
benadrukt dat dit hun laatste toevluchtsoord is, ze kunnen nergens anders heen.
Vervolgens geeft de voice-over een duidelijke significant consequence wanneer hij
stelt: “But it's a gamble and a tremendous risk, especially for the spectacle eider, for
this polinios holds the worlds entire population.” Met een extreme zoom-uit van
bovenaf wordt de hele populatie in beeld gebracht. Er lijkt bewust voor deze highangle gekozen, omdat er ook gekozen kon worden voor shots die vanaf de grond zijn
opgenomen. Deze montage zorgt ervoor dat de zee-eenden er kwetsbaar uit zien. De
kijker hoort via de voice-over dat deze gaten in het ijs hun laatste kans zijn op
overleven. Tijdens de extreme zoom-uit wordt de muziek harder. Na deze opbouw van
spanning, de kijker weet immers dat het gat kan dichtvriezen en de gehele
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eendenpopulatie kan sterven, komt er geen directe uitkomst. Gezien de opbouw van
het narratief is dit logisch, omdat de winter chronologisch wordt weergegeven en het
gat waarschijnlijk pas ergens mid-winter dicht zou vriezen als dat gebeurt. Wel wordt
er een uitkomst gesuggereerd door andere zee-eenden te laten zien die er slecht vanaf
komen. Het is een ander soort zee-eend, die met een kleinere groep een gat in het ijs
heeft gekozen dat langzaam dichtvriest. De zee-eenden sterven langzaam. Op de
achtergrond alleen het geluid van de harde wind. Met een close-up van een dode
bevroren zee-eend wordt duidelijk dat de zee-eenden het verkeerde gat gekozen
hebben. De voice-over onderstreept dit: “These gamblers have lost.” Dat de voice-over
de zee-eenden gokkers noemt is een duidelijke personificatie van de zee-eenden. De
voice-over gebruikt deze humane term, maar kan niet weten of de zee-eenden
daadwerkelijk een dergelijke afweging hebben gemaakt en gegokt hebben. Gokken is
immers een menselijke actie die hier op de zee-eenden geprojecteerd wordt. Het
versterkte geluid van de diëgetische wind en de luide non-diëgetische muziek
onderstrepen de gevaren, terwijl de extreme zoom-out van bovenaf de zee-eenden
nog kwetsbaarder doet lijken.
Als de bizon geïntroduceerd wordt als grootste landdier dat leeft in Noord
Amerika, zegt de voice-over daar vrijwel onmiddellijk achteraan: “Only a large
predator can tackle them” De kijker ziet close-ups van een grijze vacht en spitse oren
en hoort hard gehijg, de muziek wordt harder. Voor ruim tien seconden is onduidelijk
wat voor dier het is en kan de kijker spanning voelen, totdat de voice-over noemt wat
voor dier het is en er twee wolven te zien zijn in een medium shot. De focalisatie
maakt hier een duidelijke shifting van de bizon naar de wolf.
De opbouw van suspense gaat verder als de wolven de sporen van de bizons
hebben gevonden. De muziek neemt toe in intensiteit en de wolven beginnen te
rennen. “They detected a scent, the hunt is on.” De geïnitieerde gebeurtenis, de jacht,
is begonnen. Op dit moment weet de kijker meer dan de bizons: zij lijken immers niet
te weten dat de wolven hun geur geroken hebben en achter hun aanzitten. De voiceover is nu voornamelijk vanuit de wolven gefocaliseerd te zijn en noemt in de jacht
meerdere malen een significant consequence voor de wolven. Zo zegt de voice-over
dat bizons de enige prooi zijn van de wolven in de winter. Maar, een kleine verwonding
kan de wolven fataal worden.

Als een van de wolven een grote bizon heeft

afgezonderd van de groep, zegt de voice-over: “it’s crucial they select the right target.
This one is very big”. Wanneer de wolf besluit dat hij de bizon met rust laat en de
groep achter na gaat, stelt de voice-over dat dit een ‘good decision’ was. Zonder te
weten of de wolf daadwerkelijk de afweging heeft gemaakt en gekeken heeft naar de
grootte van de bizon, stelt de voice-over dat de wolf over een bepaalde vorm van
intelligentie beschikt en een goede beslissing maakt. Hij komt weer bij de groep en de
twee wolven weten samen een kleinere bizon af te zonderen. De muziek die tijdens de

achtervolging crescendo was, valt nu bijna stil. Het gevecht begint, zwaar gehijg en
gejank van de dieren in afgewisselde medium shots en close-ups. Wanneer een van de
wolven zich terugtrekt zegt de voice-over: “The male wolf backs off, perhaps he's
frightened of injury. But the female is more determined, or more desperate.” Door
deze voice-over worden menselijke gevoelens (vastberadenheid en wanhopig zijn) op
de vrouwtjeswolf geprojecteerd. De kijker weet nu meer van de wolf en krijgt zo
toegang tot de subjectiviteit van dit karakter (subjective acces). Het gevecht is nu een
1-op-1 gevecht geworden. De muziek valt bijna stil en in afgewisselde shots van boven
en vanaf de grond wordt het bloederige gevecht weergegeven. Het geluid van hijgende
en jankende dieren overheerst. Dan zegt de voice-over: “Having given so much
already she must make the kill. This is a battle of life and death for them both.” De
spatial attachment is nu weer verschoven naar beide dieren. Toch is het logischer dat
de kijker alignment of allegiance ervaart met betrekking tot de wolf, omdat de voiceover meer over de wolf heeft verteld dan over de bizon, en de kijker de wolf zo beter
kan begrijpen. In dat geval ervaart de kijker suspense door de angst dat een gewenste
uitkomst (de wolf doodt de bizon) niet gebeurt, of de angst dat een ongewenste
uitkomst (de wolf gaat dood) wel gebeurt. De muziek wordt even harder, shots van
bebloede beesten vanuit de lucht en vanaf de grond gefilmd wisselen elkaar af. Dan in
een medium shot vanaf de grond ziet de kijker de twee beesten achter een struik
verdwijnen, de muziek valt langzaam stil en de voice-over zegt: “The bison has no
strength left. The battle is over.” De suspense sequentie van ruim zes minuten komt
hiermee op zijn einde met deze duidelijke uitkomst. Hoewel de kijker deze uitkomst
niet heeft gezien (de wolf en bizon verdwenen achter een struik) maakt de voice-over
het duidelijk: De bizon is dood, de wolf leeft nog en kan eten.
Een kort suspense moment volgt wanneer een woelmuis genoodzaakt is
bovengronds zijn eten te zoeken en door de sneeuw loopt. Door middel van een
extreme close-up zien ziet de kijker een uil die zich omdraait en met zijn twee gele
ogen recht in de camera kijkt. De muziek wordt harder. De uil vliegt op en landt op de
sneeuw, hij kijkt het holletje van de woelmuis in en in slow-motion ziet de kijker dat
de uil met zijn grote poten het hol in duikt. Seconden gaan voorbij voordat de uil in
slow-motion weer opvliegt, zonder woelmuis. De voice-over stelt de uitkomst als volgt:
“The great grey owl is a silent and very skillful hunter, but deep snow can be beyond
it’s reach.” De geïnitieerde gebeurtenis gebeurde in dit geval met een shot-tegenshot
van de woelmuis en de extreme close-up van de uil. Vlak daarna wordt een nieuw
event voor suspense geïnitieerd door de voice-over: “But such snow is no barrier to
one predator.” De muziek wordt luider en de kijker ziet een wezel zijn kop boven de
sneeuw uitsteken. Hij rent door de sneeuw, in een close-up ziet de kijker hem even stil
staan, hij draait zijn kop alsof hij iets hoort en rent weer verder. De voice-over vertelt
de kijker dat de wezel met zijn lange lichaam dezelfde dikte heeft als een woelmuis en
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dus overal kan gaan waar de woelmuis ook kan gaan. De kijker ziet hier het gevaar
aankomen en weet meer dan de woelmuis. Via cross-cutting in het ondergrondse
gangenstelsel van de muis ziet de kijker shots van een woelmuis die langsrent,
gevolgd door een shot van de wezel die ook in een gangstelsel loopt. De dieren lopen
in verschillende richtingen het gangstelsel door, de illusie creërend dat de wezel achter
de muis aanloopt. Na drie shots van de muis, komen de wezel en de muis elkaar
tegen. De wezel doodt de muis en sleept hem mee naar zijn eigen hol. Tussen de
geiniteerde gebeurtenis en de uitkomst wordt hier gebruik gemaakt van de voice-over,
(extreme) close-up, crosscutting en crescendo muziek. Wat opvalt is dat tijdens de
cross-cutting van de muis en de wezel de voice-over niet wordt gebruikt. Ook eerder,
tijdens de hoogtepunten van het gevecht tussen de wolf en de bizon bleef de voiceover stil en laat hij het beeld als het ware voor zichzelf spreken.
De mannetjespinguïns worden na ongeveer 28 minuten voor het eerst
voorgesteld aan de kijker. De voice-over laat weten dat ze al maanden niet gegeten
hebben en de pinguïns staan in een groep dicht tegen elkaar aan om zich te
beschermen tegen de kou. De voice-over initieert een gebeurtenis met een significant
consequence: ”Each has been entrusted with a single precious egg, balanced on the
top of his feet. If the egg were to drop onto the ice, even for a moment, the chick
inside would die. And all this would count for nothing.” Het is duidelijk dat de
mannetjes de winter door moeten en het ei moeten beschermen. Een uitkomst wordt
niet gelijk gegeven. De volgende keer dat deze mannetjespinguïns in beeld komen is
rond de 40 minuten. De vrouwtjespinguïns keren na drie maanden terug van zee en
zoeken de mannetjes op. De voice-over maakt duidelijk dat de vrouwtjes moeten
opschieten: “There is no time to waste. The male emperors are waitng. 70 miles away,
the

males

are

in

desperate

need

of

help.”

De

focalisatie

ligt

hier

bij

de

mannetjespinguïns, de kijker weet dat ze een strenge winter proberen te overleven, ze
bijna uithongeren en dat ze alles doen om hun ei te beschermen en warm te houden.
Wanneer de vrouwtjespinguïns bij de mannetjespinguïns aankomen lijkt er
antwoord te komen op de vraag die de kijker eerder al had: hebben de eieren en
kuikentjes het overleefd? In een close-up tuurt het kuikentje onder de buik van de
vader vandaan. Wanneer de vader het kuikentje aan de moeder overhandigt zegt de
voice-over: “The father finds it hard to let go. Some gentle persuasion is needed. He
has endured the most appalling conditions on earth to ensure the survival of his chick.
And the bond is strong.” Dat de vader niet makkelijk kan loslaten en een sterke band
heeft opgebouwd met zijn kindje zijn voorbeelden van menselijke gevoelens. De kijker
kan hier alignment ervaren, hij kan zich voorstellen wat het mannetje voelt en waarom
hij dat voelt. Via de voice-over wordt duidelijk dat de missie geslaagd is. “The task
that began in autum has been completed. Despite the huge odds against it, the
precious chick has survived the winter and is now with its mother. And she has food.”

Via close-ups wordt het kuiken in beeld gebracht en eet het zijn eerste verse maaltijd
bij zijn moeder. Maar, zo stelt de voice-over, voor sommige moeders is de terugkomst
een teleurstelling omdat hun jongen het niet hebben overleefd. Deze moeders staan
beteutert om een bevroren jong heen. Maar dan gebeurt er iets: de pinguïns kijken
heen en weer, hun kwaken hard en rennen allemaal achter een kleine pinguïn aan die
los is van zijn moeder. “The female's need to nurture remains strong. Any chick that
strays froms its parent is at grave risk of being kidnapped”, stelt de voice-over. Het is
duidelijk dat het hier om het moederinstinct gaat. De pinguïns rennen achter de kleine
pinguïn aan om hem onder haar hoede te noemen. Dan zegt de voice-over: “but the
outcome can be tragic.” De kijker wordt geconfronteerd met een close-up van een
doodgevoren kuikentje die op het ijs ligt. De kijker kan in deze situatie op twee
manieren betrokkenheid ervaren. Zowel voor de moeder, die net haar eigen kind is
verloren en nog kampt met hele sterke moedergevoelens waardoor ze een ander kind
probeert te kidnappen. Hoewel kidnappen niet gewenst is, krijgt de kijker genoeg
informatie om te begrijpen waarom ze dit doet. Ook kan de kijker zich betrokken
voelen met de jonge pinguïn. Hij rent voor zijn leven en is op zoek naar zijn eigen
moeder. De kijker weet dat hij niet lang op het ijs kan blijven omdat hij anders
doodvriest.
Wat opvalt in deze sequentie is dat de voice-over eerst sprak over vrouwtjesen mannetjespinguïns, tot het moment dat ze samen kwamen. Vanaf dat moment
wordt benadrukt dat het om een familie gaat door te spreken over vaders en moeders
in plaats van mannetjes en vrouwtjes.

Constateringen
Vanaf de openingssequentie tot aan de aftiteling worden er in Winter gebeurtenissen
geïnitieerd, met of zonder duidelijke uitkomsten. Het plot wordt voortgestuwd door het
seizoen en hiermee de ontwikkeling van de winter. Zo is er een duidelijk begin en
einde van de winter en dus ook van de aflevering.
Voor het creëren van suspense worden in Winter verschillende technieken
gebruikt. De close-up is een veelgebruikt middel dat wordt ingezt op cruciale
momenten, om bijvoorbeeld de uitkomst te verduidelijken. Zo is er een close-up van
een zee-eend te zien als duidelijk wordt dat het gat dichtvriest en de zee-eenden
doodgaan. Ook een close-up van een doodgevroren pinguïnkuiken verduidelijkt de
gevaren en de negatieve uitkomsten voor de protagonisten. Een andere manier
waarop de close-up wordt ingezet is om intimiteit te creëren met de dieren. Dit
gebeurt in deze aflevering vooral bij jonge dieren, zoals het pinguïnkuiken en de jonge
ijsbeertjes.
Slow-motion beelden worden meestal gebruikt om beelden dramatischer te
doen lijken. Zowel bij de uil die in het hol van de woelmuis duikt, als bij het gevecht
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van de wolf en de bizon worden in deze aflevering slow-motion beelden gebruikt ten
behoeve van de vorming van suspense. Bij de uil versterkt de slow-motion de
suspense omdat de kijker nu langer in spanning blijft of de uil de woelmuis te pakken
heeft. Bij de wolf en de bizon wordt het gevecht, waarbij de voice-over al vertelde dat
het er een op leven en dood is, op dramatische wijze in beeld gebracht door de slowmotion beelden. Ook hier verlengt het de spanning bij de kijker die zich afvraagt wie
het gevecht gaat winnen. Montage werkt ook mee aan het verlengen van de spanning.
Bij de sequentie van de wezel en de woelmuis wordt door cross-cutting duidelijk dat de
wezel achter de woelmuis aan zit.
De voice-over speelt belangrijke rol in deze aflevering, omdat de kijker de op
zichzelf staande beelden anders niet zou begrijpen. Vaak wordt er met de voice-over
een gebeurtenis geïnitieerd of wordt er een duidelijke uitkomst gegeven. Dat de wolf
uiteindelijk de bizon doodt, kan de kijker alleen aannemen van de voice-over omdat
het niet in beeld wordt weergegeven. In het geval van de wolf en de bizon heeft de
voice-over een duidelijk focalisatie. De kijker weet meer van de wolf en is geneigd om
eerder betrokkenheid te voelen bij de wolf dan bij de bizon. Had de voice-over meer
over de bizon verteld, dan had de kijker meer met de bizon kunnen meeleven. Dit zijn
bewuste keuzes van de programmamaker die de beleving van de kijker op deze
manier kunnen sturen. Dit geldt ook voor de pinguïns, waarbij de focalisatie bij het
mannetje ligt. De kijker weet dat het mannetje alles heeft gedaan om zijn kuiken te
beschermen en het moeilijk vindt om los te laten. De moeder, die zich letterlijk drie
maanden lang volgegeten heeft op zee, claimt het kind schijnbaar zonder blikken of
blozen.
In Winter bestaat er een wisswelwerking tussen voice-over, diëgetisch geluid,
muziek en stilte. Hoewel de muziek vaak luider wordt als de suspense wordt
opgebouwd, valt het juist stil op hét moment. Het diëgetisch geluid wordt op deze
cruciale momenten vaak versterkt. Zo was het gejank en gehijg van de wolf en bizon
goed te horen, piepte de woelmuis nog één keer toen de wezel hem doodbeet en
piepte het pinguïnkuiken hartverscheurend toen hij werd achternagezeten door de
moeders.
In de aflevering worden er op verschillende manieren menselijke gevoelens of
acties op de dieren geprojecteerd. Dit gebeurt voornamelijk door de voice-over die,
zoals Bousé al noemde, de dieren een gezicht kan geven. Vaak blijft deze informatie
redelijk beperkt. De dieren zijn bijvoorbeeld moe, doen een gok, hebben honger, zijn
wanhopig, vinden het moeilijk om los te laten of zijn juist vastberaden. In dit geval kan
alignment plaatsvinden, de kijker krijgt inzicht in de gevoelens en acties van de
karakters. In enkele gevallen, zoals bij de mannetjespinguïn, worden de gevoelens
verduidelijkt. De mannetjepinguïn vindt het moeilijk om los te laten omdat hij drie
maanden lang de kou en wind heeft moeten doorstaan en een sterke band heeft

opgebouwd met het kuiken. De kijker kan dit nu begrijpen en deze gevoelens
evalueren, zoals bij allegiance het geval is. Het taalgebruik van de voice-over versterkt
in dit geval het familiegevoel door te spreken over vaders en moeders in plaats van
mannetjes en vrouwtjes.
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Conclusie
In deze scriptie is getracht om de middelen die suspense kunnen creën in blue chip
producties bloot te leggen. Dit vraagstuk is onderzocht middels twee separate
onderdelen; een literatuuronderzoek naar suspense en kijkersbetrokkenheid plus een
tekstanalyse van de aflevering Winter. De volgende vraag geldt als rode draad voor dit
onderzoek:
Hoe wordt suspense gecreëerd in blue chip producties en welke middelen worden daar
voor ingezet?
Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat blue chip producties een subgenre zijn
van wildlifefilms. In deze producties draait het om spectaculair gedrag van dieren,
zonder tussenkomst van mensen of politiek. De dramatische verhaallijn die in deze
producties wordt gehanteerd lijkt nog het meest op het klassieke Hollywood-model.
Suspense is een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met horrorfilms of
thrillers waarbij spanning de boventoon voert. Toch wordt onder andere door Derry
beargumenteert dat suspense ook in andere genres voorkomt. Suspense is een
emotionele reactie van de kijker die wordt gecreëerd door de onzekerheid over het lot
van de protagonist. Vaak weet de kijker meer dan de protagonist en ziet zo het
naderende onheil. De manier waarop suspense georganiseerd is in de narratieve
structuur leggen Brewer en Lichtenstein uit met een geïnitieerde gebeurtenis en een
uitkomst. In de tijd die tussen deze twee events zit, kan suspense worden opgebouwd.
Een significant consequence betekent dat de kijker moet weten dat de protagonist
schade ondervindt als hij iets wel of niet doet. Omdat suspense een emotionele reactie
is van de kijker is het belangrijk om de mogelijkheden tot kijkersbetrokkenheid mee te
laten wegen in het onderzoek naar suspense. Immers, wanneer de kijker meer
betrokken is bij het verhaal of een personage, zal hij meer suspense voelen. Murray
Smith noemt drie niveaus van kijkersbetrokkenheid: recognition, alignment en
allegiance. De informatievoorziening speelt hier een belangrijke rol: hoe meer
informatie er gegeven wordt, zowel over de karakters, als de hoeveelheid informatie
die de karakters weten, hoe meer de kijker betrokken is.
Een blue chip productie bezit zowel macro- als microsuspense en is daarom
zeer suspensful. De macrosuspense bestaat uit de constante dreiging van een groter
gevaar, in dit geval de winter, die in de openingssequentie wordt uitgelegd en
gedemonstreerd. De vraag die zich aan de kijker opdringt is: Welke dieren overleven
de winter en welke dieren overleven de winter niet? Bij elk dier in een blue chip
productie wordt ten minste één gebeurtenis aangekondigd die suspense kan creëren.
Dit zorgt ervoor dat suspense een prominente plaats heeft binnen het narratief van
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blue chip producties. Uit de tekstanalyse kwamen de volgende middelen als meest
evident naar voren met betrekking tot de vorming van (micro)suspense. De
cameravoering wordt in de tijd tussen de geïnitieerde gebeurtenis en de uitkomst
gekenmerkt door close-ups en slow-motion. Er wordt slow-motion gebruikt om
spanning te verlengen, doordat de kijker in afwachting is van de uitkomst. De close-up
wordt voornamelijk gebruikt om de uitkomst te verduidelijken, zoals het laten zien van
een doodgevroren zee-eend wanneer de zee langzaam dichtvriest. Deze shots worden
in de montage op een dramatische manier geordend, waar cross-cutting kan zorgen
voor extra suspense omdat de kijker weet wat er op datzelfde moment op een andere
plek gebeurt. In de aflevering was een zekere wisselwerking van geluid te bespeuren.
De voice-over, die meestal een gebeurtenis initïeerde of een uitkomst gaf, wordt in
blue chip producties vaak ondersteund door de muziek die tijdens de opbouw van de
spanning steeds intensiever aanwezig is. Op het moment van de uitkomst, waar de
suspense wordt opgelost, is deze muziek niet aanwezig en overheerst er stilte of hoort
de kijker diëgetische geluiden. Gejank van de wolven of het piepen van de muis vlak
voor zijn dood zijn voorbeelden van versterkte diëgetische geluiden.
De analyse laat zien dat voor de vorming van suspense, in tegenstelling tot
andere genres, de voice-over in blue chip producties onmisbaar is. Zo speelt de voiceover en grote rol in het initiëren van een gebeurtenis of een uitkomst, maar wordt hij
ook gebruikt om de kijkersbetrokkenheid van blue chip producties te vergroten.
Middels de voice-over komt de kijker meer te weten over de protagonisten. Focalisatie
is hier een belangrijk punt. De maker kiest er in Winter heel bewust voor om de voiceover te focaliseren vanuit de wolf en niet vanuit de bizon als zij in gevecht zijn. Dit
zorgt ervoor dat de maker middels de voice-over de beleving van de kijker kan sturen.
Terwijl de beelden van het gevecht eigenlijk objectief zijn (de wolf en bizon kunnen
immers niet acteren), leeft de kijker eerder mee met de wolf dan met de bizon.
Door menselijke emoties en acties op de dieren te projecteren kan de kijker
zich meer betrokken voelen bij blue chip producties en zo meer suspense ervaren. Uit
de analyse blijkt dat dit veelvuldig gebeurt en deze toebedelingen van emoties kunnen
worden teruggebracht naar de drie niveaus van betrokkenheid van Smith. Het eerste
niveau is recognition: het herkennen van een persoon als personage. In veel
onderzoeken wordt dit niveau overgeslagen omdat dit te voor de hand liggend zou zijn.
Echter, voor wildlifefilms is recognition een interessant gegeven. In blue chip
producties kan de kijker een dier herkennen, maar hoeft dit niet hetzelfde dier te zijn.
De ijsbeer die in de openingssequentie van Winter is niet dezelfde ijsbeer als de kijker
later terugziet met kleine ijsbeertjes. Hoewel de meeste kijkers hier nooit achterkomen
roept dit wel nieuwe vragen op. Was de ijsbeer in het eerste shot überhaupt wel
zwanger of past dit gegeven beter in het verhaal? Recognition in blue chip producties
is geen standaard gegeven, enerzijds omdat het herkennen van dieren voor de kijker

problematischer is dan het herkennen van mensen en anderzijds omdat de maker
illusies kan creëren door te suggeren dat de kijker met hetzelfde dier te maken heeft.
Alignment wordt gevormd door twee elementen: spatial attachment en
subjective acces. In de casus die voor dit onderzoek is gebruikt, is de spatial
attachment erg groot. Er wordt vaak van personage geschoven en de kijker ziet veel
dieren voorbij komen. De subjective acces daarentegen is beperkt, hoewel bij sommige
dieren een inkijkje wordt gegeven in hun emoties en acties. De dieren zijn bijvoorbeeld
moe, wagen een gok, hebben honger, zijn wanhopig, vinden het moeilijk om los te
laten of zijn juist vastberaden. De toegang die de kijker krijgt tot deze subjectiviteit
van menselijke emoties of acties wijst erop dat er sprake kan zijn van alignment.
Uiteraard is dit onderzoek beperkt doordat er maar één aflevering van een blue chip
serie is geanalyseerd. In series waar de spatial attachment kleiner is, en waar er
bijvoorbeeld maar een of twee dieren gevolgd worden in de hele aflevering, is de kans
op betrokkenheid groter. De kijker krijgt dan meer tijd en waarschijnlijk meer
informatie om zo het karakter te leren kennen. In series als Frozen Planet, waar het
plot draait om een seizoen en niet om een dier, is de informatie beperkter.
Het laatste niveau is allegiance, een begrip dat volgens Smith betrekking heeft
op het moreel en de ideologische evaluatie van de karakters door de kijker. In
hoeverre kan de kijker de acties of gevoelens van het karakter begrijpen? In enkele
gevallen, zoals bij pinguïns, worden de gevoelens verduidelijkt. De mannetjepinguïn
vindt het moeilijk om zijn kuiken los te laten omdat hij drie maanden lang de kou en
wind heeft moeten doorstaan en een sterke band heeft opgebouwd met zijn jong. De
kijker kan dit nu begrijpen en deze gevoelens evalueren, zoals bij allegiance het geval
is.
Echter, het is moeilijk om uitspraken te doen of er daadwerkelijk sprake kan
zijn van alignment of allegiance omdat alleen de middelen besproken worden die daar
aanzet tot geven. Dit onderzoek is in deze zin beperkt omdat dit niet zegt of de kijker
op deze momenten ook betrokkenheid voelt en in welke mate. Hoewel het theoretisch
mogelijk

is

om

deze

theorie

toe

te

passen,

zal

de

praktijk,

middels

een

publieksonderzoek moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is. Dit geldt ook
voor het begrip suspense en die middelen die genoemd zijn in dit onderzoek. Voor de
volledigheid

zou

daarom

een

publieksonderzoek

naar

suspense

en

kijkersbetrokkenheid aan dit onderwerp gekoppeld kunnen worden. Wanneer voelt de
kijker daadwerkelijk suspense in blue chip producties en kan deze suspense vergeleken
worden met suspense in andere genres? Dit onderzoek kan ondanks dit gegeven wel
gezien worden als stap in de goede richting. Het geeft inzicht in een subgenre van
wildlifefilms en laat zien dat suspense niet alleen onmisbaar is voor de bekende genres
als horror of thriller, maar ook voor blue chip producties. Dit onderzoek laat zien dat
blue chip producties stevig vasthouden aan de klassieke Hollywood verhaalstructuur,
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waarin het plot voornamelijk gestuwd wordt door suspense. Ook speelt de maker een
grote rol in de fictieve storytelling, met name door de keuze van focalisatie. Het zijn
objectieve beelden die op een zeer subjectieve manier worden beschreven. Wel moge
duidelijk zijn dat er in het genre blue chip producties nog veel te onderzoeken valt. Dit
onderzoek mag dan ook gezien worden als een initiatief wat hopelijk anderen zal
inspireren om het genre wildlifefilms en met name blue chip producties nader te
exploreren.

Media
Frozen Planet, Winter, Rachit Dalal, BBC, 2011, Televisie.
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Bijlage 1: overzicht gebruikte termen cameravoering in de analyse
Basistekens:
CU
close-up
M
medium
W
wide
Voor een close-up of een wide shot kan EX= extreme staan, dit betekent dat dit een
extreem wide shot of een extreme close-up is.
Beweging:
De volgende begrippen worden gebruikt in combinatie met de basistekens om
beweging in het shot aan te geven. Bijv. CU-slowmotion.
Following
Slowmotion
Zoom-in
Zoom-out
Pan
Time lapse
Tilted shot

het beeld volgt wat er wordt beschreve
het beeld wordt vertraagd afgespeeld
het beeld wordt groter gemaakt, er wordt ingezoomd
het beeld wordt kleiner gemaakt, er wordt uitgezoomd
het beeld wordt langzaam naar links of naar rechts bewogen
het beeld wordt heel snel afgespeeld, zodat de veranderingen in
een landschap over een langere periode zichtbaar worden.
het beeld is scheef afgebeeld
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Bijlage 2: Overzicht gebruikte dynamiektekens muziek in de analyse
n

niente

volledig stil

ppp

pianissimo possibile

zo zacht mogelijk

pp

pianissimo

zeer zacht

p

piano

Zacht

mp

mezzopiano

gematigd zacht

mf

mezzoforte

gematigd luid of sterk

f

forte

luid of sterk

ff

fortissimo

zeer luid of sterk

fff

fortissimo possibile

zo luid of sterk mogelijk

Als de muziek luider wordt, is dit aangegeven met crescendo. Wanneer de muziek
minder hard wordt is dit aangegeven met decrescendo.
Bron: Wikipedia. “Dynamiek”. Unknown. 1 maart 2014,
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamiek_(muziek)>
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Bijlage 3: Analyse aflevering Winter in excel-formaat
Tijdscode Voice-over
00.00.00 00.00.30.0
0

Cameravoering Beeld

Geluid - diegetisch Nondiegetisch - geluid Tekst

Halve wereldbol, waarvan er
stukken met ijs bedenkt zijn.
Titel: Frozen Planet

George Fenton and the
BBC concert orchestra opening titles - mf

titel: Frozen
Planet

Een silouet van een ijsbeer
die door de sneeuw ploetert.
snijdende wind f
Wanneer deze uit beeld loopt
verschijnt de titel: winter

muziek crescendo

Winter

Witte bergen

muziek mf

narrated by
David
Attenborough

00.00.30.0
000.00.42.0 the polar winter'
0

M

Donkere bergen waar
sneeuw en ijs over heen
waaien

snijdende wind - f

00.00.42.0
0"This is the planet at it's most
00.00.58.0 hostile"
0

W+M

Donkere bergen waar
sneeuw en ijs over heen
waaien

snijdend wind -f

"Those that stay here at this time,
must face the hardest conditions W+M
00.00.58.0 on earth."
0
The high arctic, in late autumn:
00.01.22.0
empty and abonded, to ice and
W0snow.
"Most animals migrated south,
weeks ago. The ones that stay will
face violet winds, punching
temperatures and months of
darkness."
A female polar bear, searches for
shelter. Other bears are out on
00.01.49.0
the frozen ocean looking for food,
0
but she won't feed again until
next spring
Using as little energy as possible,
she starts to dig a shallow nest.
The snow here is easy to work, its
soft and light. A sure sign that
soon plenty more will accumalte
on this slope as winter advances.
And that is wat she needs.

W - tilted shot
W

Ijsbeer klimt een berg op,
zijaanzicht + van boven

wind - mf

EX.W

Ijsbeer klimt een berg op,
van boven

wind - mf

M
W

Ijsbeer graaft in de sneeuw
Ijsbeer graaft in de sneeuw

graven / wind - mf

IE or OE

IE

00.02.43.0
0-

M
If she has choosen well, the arctic
wind will do much of her work for CU
her

00.03.03.0
0Once the snow here is deep
enough. She will dig down and
00.03.08.0
make a den. Then lie waiting for
0
her cups to be born, as winter
sets in.
00.03.21.0
0
The sea ices already coveres twice
the area it did in summer. Those
00.03.33.0
animals that came down here a
0
few weeks earlier to feed in the
sea, are now locked out.
But there are windows in this
00.03.36.0
white dessert, gateways to the
0
rich ocean below
Most birds migrated south. But in
the frozen Baren sea ducks of one
particular species are gathering
together in a single immense
flock.

Wind over berghelling

snijdende wind- f

Ijsbeer liggend in sneeuw

muziek crescendo f
muziek mf

wind mf

EX.W time lapse

Bergen en wind

EX. CU

Ogen ijsbeer onder de
sneeuw

W - pan

Bergen, wind, sneeuw

W - zoom in

Ijsschotsen

EX. W - zoom in

Open plek in de zee

muziek crescendo p

W

Eenden in de zee

muziek crescendo mp

00.04.16

The spectacle eider .. Hundreds of W
thousands of them.
W - following
EX. W

Opvliegende eenden
Vliegende eenden in lucht shot volgt ze
vliegende eenden van
bovenaf

00.04.53

With the seas that fed them
troughout summer all but frozen,
this is the eiders last refuge.

Eenden landen in open plek
van de zee

00.05.05

Such patches of open water, kept
free of ice by currents, are given
a russian name: polinios.
EX W

W

Stuk open zee waar eenden
in landen

wind mf

muziek crescendo f

muziek mf

muziek mp

wind p

kwaken eenden
decrescendo

muziek mp

muziek crescendo mf

muziek decrescendo mp
kwaken eenden
crescendo

IE

00.05.57

If this polinios stays open this
winter, the ducks would have
avoided an exhausting migration. M

De brileiders op ijsschotsjes
in open stuk water

But it's a gamble and a
tremendous risk, especially for the
spectacle eider, for this polinios
holds the worlds entire
population.
M-W zoom out

Brileiders, zoom uit zodat de
hele populatie te zien is

muziek crescendo - ff

Surrounded by ice, the spectacle
eiders survial depens on this
single vulnerable oasis. And
conditions here can change very
fast.

EX. W

Barend zee met open stuk
waar brileiders zitten

muziek decrescendo mp

M- pan

Harde wind raast over een
stuk land dat bedekt is met
sneeuw

snijdende wind fff

Eenden samengepakt in een
klein gat in de bevroren zee

snijdende wind
crescendo

00.06.08.0
0

00.06.19.0 A smaller pool. Here common
M
0
eiders are learning a bitter lesson. CU
An early winter storm has
caughted them out and the ice is
closing in. The pool is shrinking
and the ducks are freezing to
death.

These gamblers have lost
00.07.01.0
0

W
M
W

kwaken eenden f

OE

Eenden die het koud hebben snijdende wind mp

CU

Bevroren eenden, eenden die
hun best doen om te
overleven
snijdende wind mf

W

Gat in zee bijna
dichtgevroren

snijdende wind mf

CU

Land met sneeuw bedankt,
harde wind

snijdende wind f

As the suns influence continues to
glinkle in the north, the cold
EX W
00.07.06.00pushes south into arctic lands.

Animatie van wereldbol waar
het ijs zich verspreidt

Winter brings a devastately
00.07.21.00destructing force.

W - time lapse

Rivier die langzaam
verandert en de bomen die
langzaam witter worden

geluid van ijsvorming muziek crescendo f

CU- time lapse

Blaadje en tak die langzaam
in ijs veranderen

ijsvorming f

Frost

muziek crescendo mp

muziek f

Ice crystals form as moistures in
the air freezes. Insight

CU - time lapse

Takken waar ijsvorming
optreedt

ijsvorming f

muziek f

Insight plants, the same thing is
happening to the water in their
cells and their saps.

EX CU

ijsvorming

ijsvorming f

muziek f

With these first frosts, most
plants die. Their insights ripped
apart by ice crystals.

CU - time lapse

boomstronk die langzaam
verwijnt onder dikke laag ijs

ijsvorming f

muziek f

Coniforus threes, however, like fer
and pines, can stand very low
CU - time lapse
00.08.13.00tempatures. Its these threes
It's these threes that create the
greates forrests of our planet

W - pan

This is the Taiga

W -pan

It encircles the globe and contains
on third on earth of all the trees
on earth.
EX W - pan
M-pan
As winter deepens, frigid air from
the arctic, meets warm moist air
from the south,
W-pan

producing particularly heavy
00.09.03.00snows.

M-pan

For the big animals of the forrest,
there's no way of hiding from the
CU
00.09.10.00winter

M
CU
CU

tak van een boom, verandert
in ijs
ijsvorming ff
Van boven pannen we over
een dikke rij bomen.
muziek crescendo f
Pan over het land en de
bomen van de Taiga

muziek f

boveaanzicht van de
boomtoppen

muziek ff

pan over besneeuwde bomen en land

muziek f

Bomen die door de wind flink
heen en weer bewegen, ook snijdende wind ff
sneeuwt het hard
crescendo

muziek p

Een zijaanzicht van een
gedeelte van een bizon die
zich langzaam voortbeweegt wind crescendo ff
door de sneeuw en wint
bizongeluid f
M Bizons bewegen zich voort
in de sneeuw
CU poten van bizon met
vastgekleefd ijs
CU kop van bizon met
Bizongeluid f
vastgekleefd ijs
snijdende wind f

But size, for the bison of northern
canada, is in fact their salvation.
Big bodies lose less heat
M

Bizons staat stil in de kou

and can carry more isolation. That
may be why these bison are the
largest land animals in North
W
America
EX W

Een groep bizons bij elkaar in
de sneeuw en wind
snijdende wind f

00.09.44.0 And only a large predator can
0
tackle them

Wolves hunt better in packs, but
there are only two of them here
and the prey they pursue are
giants

EX CU

besneeuwde vacht

snijdende wind f

CU

vacht en oren

gehijg van dier f

CU

Vacht loopt uit beeld

gehijg van dier f

M

Twee wolven bij elkaar

muziek crescendo
gehijg van wolf f

CU

Wolf loopt uit beeld

lopen wolf f

CU

Wolf kijkt rond

muziek crescendo f

M

Wolf loopt door de sneeuw

muziek f

Besneeuwd land en bossen
bovenaanzicht

muziek f

M - following

bovenaanzicht wolven die
een spoor in de sneeuw
volgen

muziek crecendo f

W - following

Wolven lopen door de
sporen

muziek crescendo ff

M - following

Wolf begint opeens te rennen

muziek climax ff

W-following

Wolf rent door de sporen,
snel totdat hij uit beeld rent
(bovenaanzicht)

muziek crescendo mf

W-following

Twee wolven rennen door de
sporen van de bizons

muziek f

W following

Bizons bovenaanzicht,
rennen door de sneeuw

M

Wolf door diepe sneeuw, kijkt
om

A vast Arctic Wilderness stretches
00.10.17.0 all around. In it, somewhere,
0
there are bison
W zoom in
The deep tracks in the snow are
easy to follow, but which way
were the bison going?

00.10.52.0 They have detected a scent, the
0
hunt is on.
Running in the bisons tracks, is
easy. The snow here is
compressed and firm.
At this rate, the wolves will soon
catch up.

They attempt a short cut

snijdende wind f

bizon geluid, ff

muziek crescendo

IE

OE?

muziek f
muziek f

IE

The giant bison can plough on
through virgin snow,

M

Andere wolf rent door diepe
sneeuw

W

Bizons rennen

M

Bizon ploetert door hoge
sneeuw

W
But for the wolves, deep snow is hindrance

muziek f

Bizons hijgen f

De wolven ploeteren door de Geluid wolven in
sneeuw
sneeuw f

CU- slowmotion

geluid wolven in de
voorpoten wolf in de sneeuw sneeuw f

CU- slowmotion

Kop wolf, baant zich een weg Geluid wolven in
door de sneeuw
sneeuw f

W

wolven gaan weer op zoek
naar de bizonsporen

muziek crescendo f

De wolven rennen door
sneeuw, en camera beweegt
langzaam mee totdat de
groep bizons ook in beeld
Wand
- pan
komt
The hunters rejoin the bison's tracks
the contest is
on again
Bizon rent met tong uit zijn
CU- slowmotion
mond
hijgen bizon f

muziek crescendo f
muziek f

CU- slowmotion

Poten van een rennende
bizon

CU-slowmotion

Kop de wolf die door sneeuw
rent
hijgen wolf ff

muziek f

Groep bizons, bovenaanzicht,
worden achternagezeten
door de wolven, die steeds
dichterbij komen

muziek f

The bisons are the only prey here
in winter. The wolves have no
option they must tackle them. But
bison are ten times their size.
W

hijgen bizon mf

muziek f

M

Vooraanzicht bizons, komen
op de camera afgerend

hijgen bizons f

muziek mf

M

Bizons door de sneeuw
rennend

hijgon bizons ff,
vertrapte sneeuw f

muziek f

W- zoom out

Wolven halen de bizons bijna
in

M

Bizons rennend door de
sneeuw vooraanzicht

muziek crescendo ff
Vertrapte sneeuw f

muziek f

In winter the line between life and
death is so narrow, that for a wolf,
even a small injury could be fatal. M-following

bovenaanzicht, een wolf
nadert de achterste bizon
van de groep

It's crucial they select the right
target

M

Een wolf en bizon worden
afgezonderd van de rest, de
wolf loopt op de bizon af

muziek crescendo

M

Wolf rent op de bizon af,
maar draait zich op het
laatste moment om en rent
terug achter de groep bizons
aan

muziek crescendo

M - following

bovenaanzicht groep bizons
met wolf vlakbij. Wolf wordt
bijna vertrapt door bizon en
houdt in.

M

De andere wolf komt opeens
bij en samen weten ze een
kleinere bizon af te zonderen
van de groep

muziek crescendo

M

bizons lopen verder

muziek crescendo

M-following

De twee wolven bijten zich
vast in de bizon, die probeert
door te lopen en trapt de
pijnkreet bizon,
wolven
gehijg wolven F

muziek crescendo

M

wolven grijpen zich weer vast gejank wolven en
aan de bizon
gehijg bizon

muziek p

M

De groep bizon s staat stil en
tuurt in de camera
kreten van bizons

muziek p

W

Wolven vallen de bizon nog
steeds aan, bizon vecht
terug. Ene wolf gaat op
afstand staan.

Bizons en wolven
gehijg f

muziek p

CU

hoofd bizon die de wolf
probeert af te schudden

gehijg bizon f

muziek p

This one is very big. Good
decision

This is smaller, a yearling

00.13.24

Even though its young, its
nonetheless heavier than both
wolves combined and it's
extremely powerful

The male wolf backs off, perhaps
he's frightened of injury. But the
femals is more determined, or
more desperated.

vertrapte sneeuw f

muziek ff

vertrapte sneeuw mf muziek crescendo

00.14.09.00

W - following

Bizon raakt de wolf in zijn
flank en gooit hem over hem
heen. Allebei zitten ze onder
het bloed. Bizon loopt nog
een keer over de wolf heen
en probeert hem te
gejank en kreten van
vertrappen
wolf, gehijg bizon ff muziek p

M

zijaanzicht wolf en bizon
vechten, zitten allebei onder gejank en gehijg van
het bloed
de wolf en bizon ff
muziek p

W

bovenaanzicht wolf en bizon
vechten, zitten allebei onder gejank en gehijg van
het bloed
de wolf en bizon ff
muziek p

M

zijaanzicht wolf en bizon
vechten, zitten allebei onder gejank en gehijg van
het bloed
de wolf en bizon ff
muziek p

Having given so much already she
must make the kill. This is a battle
W-following
00.14.44.00of life and death for them both.

bovenaanzicht wolf en bizon
vechten, zitten allebei onder gejank en gehijg van
het bloed
de wolf en bizon ff
muziek p

M

zijaanzicht van vechtende
wolf en bizon

W

bovenaanzicht wolf en bizon
vechten, zitten allebei onder gejank en gehijg van
het bloed
de wolf en de bizon ff muziek crescendo

The bison has no strength left.
00.15.06.00The battle is over.

M - following

zijaanzicht wolf en bizon,
verdwijnen al vechtend
achter een bosje

muziek decrescendo

Winter deepens, the snow
continues to accumulate,
00.15.12.00smothering the forest.

W- pan

Besneeuwde boomtoppen

muziek mf

M - pan

Besneeuwde boomtoppen

muziek mf

M -pan

Besneeuwde boomtoppen

muziek mf

Ijskristallen op een
besneeuwde boom

muziek mf

Some trees are loade with three
tonnes of snow. It shuts out what
little light there is a thes latitudes,
and that shortens the growing
season still further.
CU - pan

muziek crescendo

OE

00.16.19

And limits how far north trees are
able to grow.
M -pan

boomtoppen

So, snow influenes both the
shapes of the trees

Scheven boomtoppen onder
de sneeuw

M

muziek mf

And the extent of this forest. And
it affects the animals, too.
EX W - pan

Veel bomen ondergesneeuwd vogel geluid f

It helps to have friends

raaf op een boomtop die
kraait

M

if you want to find food at this timeM-following
of the year
Wolverines and ravens a match
made in the Taiga
M-following

W
It's the hardes time of the year to
find food. But the wolverine
knows that a raven's call is as
good as a dinner bell.
M

muziek decrescendo

vogel geluid ff

Een beest loopt door de
sneeuw

muziek p

Een raaf vliegt door de lucht,
camera volgt
vogen geluid mf

muziek crescendo

De raaf vliegt uit beeld en op
de grond zien we de
wolfshond erachter aan
rennen
vogel geluid f

muziek crescendo

We zien de wolfshond achter
bomen rennen, stilstaan en
om zich heen kijken.

muziek crescendo

Raaf
op een boomtak
vogen geluid f
And the raven has just recruited theMbest can opener in
thezit
forest
W
Wolfshond loopt op een dood
M
dier af in de sneeuw
vogen geluid f
00.16.52.00

muziek crescendo
muziek pp

Wolfshond begint te knagen
M the wolverine has
aan
het lijk van
de eland
muziek
ppp
The moose carcass is frozen solid but
immensely
powerful
jaws, well ablte to deal with frozen
food
CU
The raven's bill is more suited to leftovers

The raven has to be patient

Raaf vliegt van zijn tak af

uitslaande vleugels f

M

Wolfshond knaagt aan de
eland

graaf en smak geluid
f

M

Raaf kraait en komt in de
buurt van de Eland

vogel geluid f

M

Wolfshond eet door

CU

Raaf kijkt en wacht

vogel geluid f

Wolfhond
eet more
rustigatdoor
A wolverine's appetite is legendary.M-slowmotion
According to folklore
it can eat
one sitting than any other animal in the forest. Hence it's other name, the glutton
CU

Raaf kijk en wacht

M

Wolfshond sleept een stuk
been van de eland mee het
bos in

vogel geluid mp

CU

De raaf eet van het karkas

vogel geluid mf

M

Wolfshond sleept een stuk
karkas mee en verdwijnt uit
het beeld.

sleepend geluid van
karkas in de sneeuw f

M

De raaf eet rustig van het
karkas wat de wolfshond
heeft achter gelaten

W

Wolfhond verdwijnt met het
stuk karkas het bos in

W pan

bomen en sneeuw

muziek p crescendo

M

Onder de sneeuw vormen
zich hoopjes, er lijkt iets
onder te bewegen

muziek crescendo mp

CU

camera in de sneeuw,
daarachter zien we iets
bewegen

geluid alsof er iets
rondscharreld f

muziek crescendo

Voles stay active throughout the
winter beneath the snow, despite
the freezing temperatures above. CU

vooraanzicht muisje die in
zijn sneeuwgang loopt en
weer terug.

rondscharrelen f

muziek mp

Traveling along tiny corridors,
they move from pocket to pocket
of perfectly refrigerated food.

Muisje loopt in verschillende
shots in en uit beeld in zijn
eigen sneeuwgangen

rondscharrelen f

muziek mp

Snow is a great insulator, so down
here, the temperature never falls
more than a degree or so below
zero. And that's warm enough for
a vole to thrive, even if it lacks
the stature of a bison.
CU

Muis eet een plantje onder
de laag sneeuw

rondscharrelen

muziek mp

In some years Vole number boom CU

muis loopt door sneeuwgang rondscharrelen

muziek mp

And then they are fored to break
cover to search for more food

M+W

bovengrondse camera,
muisje komt boven en loopt
over de sneeuw

muziek mp

EX CU

Een uil draait zich om en
staart met twee gele grote
ogen in de camera

What the wolverin can't eat now,
it stores in the deep freeze. It wil
burry these food parcels across
the forest, planning ahead for
00.17.52.00leaner times.

00.18.12.00For a few, the snow is an ally.

00.19.33.00

CU

geluid van omdraaien
f
muziek crescendo f

IE

CU slowmotion

De uil duikt naar beneden en
landt met zijn grote poten in
de sneeuw. Het kijkt naar het
holletje en duikt er met zijn geluid van sneeuw
poten in
dat wegspringt f

EX CU

De ogen van de uil kijken
naar beneden

muziek crescendo

The great grey owl is a silet and
very skilful hunter, but deep snow
CU
00.19.54.00can be beyond it's reach

Sneeuw springt op en vliegt
weg zonder muis

muziek ppp

OE

But such snow is now barrier to
00.20.09.00one predator

M

Een wezel steekt zijn kop uit
de sneeuw omhoog

muziek crescendo

IE

M

Wezel rent door de sneeuw
een holletje in

muziek mp

CU

ondergrondse camera filmt
de wezel die het holletje
ingaat - voor en zijaanzicht

M

De wezel steekt zijn kop
boven de sneeuw uit

muziek mp

CU

De wezel hoort wat en
beweegt zijn kop

muziek pp decrescendo

M

De wezel springt het hol uit
en rent door de sneeuw

sneeuwtrappen f

muziek f crescendo

W

wezel rent door de sneeuw

sneeuwtrappen f

muziek mf

M

schuin vooraanzicht wezel die
ergens naartoe rent
sneeuwtrappen f

muziek mf

M

zijaanzicht Wezel die
langsrent

sneeuwtrappen f

muziek mf

CU

Wezel duikt weer ergens de
sneeuw in

sneeuwtrappen f

muziek mf

M

De wezel rent door de
sneeuw, net onder het eerste
laagje

W

Je ziet de weze onder de
sneeuw bewegen

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: wezel
rent voorbij

muziek mf

The least weasel. A tiny hunter
and the Vole's nemesis.
It's body is exactly the same
width as a vole's, so there's
nowhere a vole can go that the
weasel can't follow.

Vleugels die uitslaan

voetstapjes wezel f

muziek mp

00.21.50

00.22.05

CU

Ondergrondse camera: muis
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: wezel
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: muis
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: wezel
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: muis
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: muis
rent voorbij

muziek mf

CU

Ondergrondse camera: muis
rent voorbij

muziek mf

CU

De wezel heeft de muis te
pakken en sleept hem naar
zijn eigen hol

The weasels long thender shape,
is perfect for hunting in tunnels,
but the worst possible shape for
staying warm.

een kreet van de
muis ff

muziek mf

OE

CU

ondergrondse camera: wezel
sleept muisje in zijn eigen
hol
gekraak en geritsel f

muziek mf

IE

So they need a special way of
doing that

CU

ondergrondse camera: wezel
zit in hol met de dode muis
gekraak en geritsel f

muziek mp

She plucks the fur from its body
tuft by tuft. And now she puts in
all together to make a cosy
blanket. Under which to sleep in
her den below the snow.

CU

De wezel plukt aan de vacht
van de dode muis

gekraak en geritsel f

muziek mp

CU

De weze ligt en je ziet zijn
buikje bewegen, alsof hij
slaapt. De dode muis ligt
naast hem.

ademhaling f

muziek decrescendo

M-pan

Bomen in een dikke laag
sneeuw, oranjeroze lucht op
de achtergrond

Midwinter in the northern forests

The sun is so low that it's twilight
at midday
W - zoom in

roze lucht, bomen en veel
sneeuw.

OE

Further north in the high arctic,
the sun has been below the
horizon for months. And it'll be
several more before it appears
again.

EX W

animatie van wereldbol

CU

vage beelden wind en
sneeuw raast over land

snijdende wind ff

muziek crescendo

M

vage beelden wind en
sneeuw raast over land

snijdende wind ff

muziek crescendo

W

vage beelden wind en
sneeuw raast over land

snijdende wind ff

muziek crescendo

M

sneeuw raast over land, we
zien het silhouet van een
ijsbeer in de verte

snijdende wind ff

muziek crescendo

CU - slowmotion

De poten van de ijsbeer
bewegen zich langzaam door
de sneeuw
snijdende wind ff

muziek crescendo

Ijsbeer snuffelt aan het ijs,
en wrijft zijn kop in de
sneeuw

snijdende wind f

muziek mf

If he's lucky, he will find a carcass
that could provide a little food,
possibly that of a fox or another
polar bear
M

Ijsbeer graaft wat met zijn
kop in de sneeuw

snijdende wind,
graven f

muziek mf

But otherwise, he must live on his
reserves,
W

landschap bedekt met
sneeuw en wind raast erover
heen
snijdende wind f

muziek mf

This is the time to scrap by, to
wait.

W

Ijsbeer loopt over ijs heen

snijdende wind f

muziek mf

But on lee side slopes, beneath
00.24.10.0 the snow, new lives are
0
beginning.

W

Donker sneeuwlandschap,
dichte wolken en weinig
zonlicht

snijdende wind

muziek mf

00.24.15.0
0

CU

Een slapende ijsbeer

M
CU

een klein ijsbeertje komt
onder de vacht van de grote
ijsbeer vandaan

babygeluiden f

muziek mf

00.22.35.00

The male polarbear spends winter
out on the frozen ocean. Few
creatures can endure these
CU
00.23.22.00conditions

The cubs are born blind and tiny

muziek crescendo

IE

An early birth is easier on the
mother, who is barely awake
Despite her sleepiness, her
instinct to nurse is overwhelming

CU

Ijsbeertje probeert zijn hoofd
te schudden
babygeluiden f

muziek mf

M

Moeder likt het jonge
ijsbeertje

babygeluiden,

muziek mf

CU

Ijsbeert likt haar jonge
ijsbeertje

babygeluiden,
slurpen f

muziek mf

The cubs chucking calls, stimulate
her to produce milk. And what
milk!
M

Twee jongen kruipen over
moeder Ijsbeer heen

muziek mf

It's nine time richter than our
own, and enables her to double
their weight every few weeks.

Ijsbeertje aan het zogen

muziek mf

Opkomende zon achter de
wolken. Landschap met
ijskappen

muziek mp

CU

It's over two months, since the
autumn snows first arrived. In two
more months polar beer families
00.25.48.0 will emerge onto the snowy slopes
0
all around the arctic.
W - time lapse
But for now they lie protected
within their icy cocons.

00.26.26

CU

A hundred miles above earth, the
aurora lights up the sky. After
travelling millions of miles across
space, solar winds, attracted by
the magnet pull of the poles,
collide with the earths
atmosphere. Trillions of chared
particles, dance across the sky.
Above the arctic, the Aurora
Borealis, the northern lights. In
the south, it's aurora australis,
the southern lights, that bring
light to antarctica's long winter.
W-time lapse

These spectacular lightshows are
only a tease. Solar energy maybe
00.27.29.0 but no warmth that wil thelp the
0
emperor pinquins
W-timpe lapse
The arctic winter is brutally cold
but in antarctica, the darkest
months ar even more savage.

W-time lapse

Jonge ijsbeertjes bij hun
moeder

babygeluidjes mp

landschap met groen licht
achter de bergen vandaan

muziek mp

muziek crescendo

We zijn groen licht en op de
voorgrond een groep
pinquins, ze staan dicht bij
elkaar

pinquin geluiden f

muziek crescendo

landschap timelampse

snijdende wind ff

muziek crescendo

OE

00.28.16.0
0

W

landschap sneeuw en wind
raast over het land

CU

het onderste gedeelte van
een penquin die dicht bij een
ander pinquin staat om warm
te blijven.
snijdende wind f

The male penquins have not eaten
for months, and have only each
other for protection from the
gales.
M

Each has been entrusted with a
single precious egg, balanced on
the toop of his feet. If the egg
were to drop onto the ice, even
for a moment, the chick inside
would die. And all this would
count for nothing.

00.28.59

Een groep pinquins beweegt
zich lanzaam en dicht tegen
elkaar aan door de sneeuw
en wind

snijdende wind f

snijdende wind ff

W

Door de enorme wind kun je
de groep pinquins haast niet
meer zien
snijdende wind ff

M
CU

Pinquins dicht bij elkaar

snijdende wind ff

W

snijdende wind raast over het
land
snijdende wind ff

The emperors are not entirely
alone

CU

Een snuit komt bovenwater

The weddel seal. The only
mammal to remain here
troughout the winter.

M

Zeehond steekt zijn kop
bovenwater uit

uitblazen water ff

They must have breathing holes,
and so have to constantly scrape
away the ice, that threatens to
close them. Rasping away fresh
build-ups with special wide gapes
jaws.
M

Zeehond schraapt ijs van de
zijkanten van het gat in het
ijs.

Benath the ice, they are beyond
the reach of the bitter winter
winds

onderwatercamera: zeehond
zwemt rond
onderwater geluid ff

W

schrapend geluid f

IE

The sea is -2 degreees centigrade.
A warm bath compared to the
W
conditions overhead.
M

Onderwater: bevroren koraal
met daarchter de zeehond
die komt aanzwemmen
onderwater geluid ff

muziek crescendo

The roof of ice insulates this world
from the wild fluctations above
W-zoom in

onderwater: ijsschotens in
het water

muziek mp

The temperature down here has
barely changed for 25 million
years.

W

koraal met zeehonden op de
achtergrond
onderwater geluid f

muziek mp

Of course, animals must still be
hardy. These borchgrevinki fish
have antifreeze in their blood,

M-zoom in

Ijs in het water, kristallen

muziek mp

so they are untroubled swimming
among the ice crystals
CU

een klein visje zwemt rond in
de ijskristallen

muziek mp

many animals here are
remarkably long-lived, perhaps
because the conditions are so
stable.

W

Onderwaterlandschap

muziel mp

Soms sponges could be a
thousand years old and large
enough for a human to hide in

M

onderwater spons met een
spinnetje erop

muziek mp

There could hardly be a greater
contrast, to the bleak windswept
world just above.

M-pan

Koraal, verschillende soorten
en maten

muziek mp

M

We zien een octopusje langs
een koraal bewegen en
geluid van een kwal
daarachter een kwal.
die beweegt f

muziek mp

M-pan

Zeesterren en zeeegels op de
bodem van de zee.
onderwater geluid

muziek decrescendo

00.31.31.0 But there is a constant danger
0
here

Swirling patterns in the water
reveal its presence. They're made
by brine. Super concentrated salt
water.
M-pan

Door stromingen kun je de
zeeegels en zeesterren niet
meer goed zien, ze worden
vaag

onderwater geluid

It's a warning

CU

stroming met vage vormen
van zeesterren

onderwater geluid

New sea ice forming above leaves
behind brine that is so extremely
salty, it sinks rapidly
CU

Ijsschots dat water afgeeft

onderwater geluid ff

IE

As it descends, the sea water
around it freezes instantly, and
formes a sheath of ice, a brinicle,
that grows downwards towards
the seafloor.
M-pan

Waterstroming dat naar de
bodem gaat, langzaam wordt
het ijs.
onderwater geluid ff

muziek mp

Winter is reaching down for the
cold world above.

EX CU

Ijs dat water afscheidt

muziek mp

W-timelapse

Een staaf ijs vormt zich
langzaam richting de bodem
van de zee. Zeesterren en
andere levenden wezens
krakend ijs,
scharrelen daar rond
onderwater geluid ff

muziek crescendo f

M-timelapse

Op de bodem van de zee zien
we het brinycle langzaam
krakend ijs
verspreiden
onderwater geluid ff

muziek mf

W-timelapse

De brinycle heeft de grond
geraakt en langzaam
verandert alles in ijs,
zeesterren vriezen vast in
het ijs.

krakend geluid,
sissend water ff

muziek decrescendo

De brinycle heeft een spoor
van ijs en dode zeesterren
achtergelaten

onderwater geluid f

As it touches de seafloor, it kills
whatever living thing it contacts,
by encasing it it a tomb of ice.

Even in the relative warmth of the
water, the lethal cold of winter,
threatens life on the seafloor.
EX W - pan
CU
00.33.43.00Another more constant attack rises CU
from below

onderwater geluid ff

OE

zeesterren zijn vastgevroren
in het ijs
onderwater geluid f
zeesterren in ijskristallen

onderwatergeluid f

Onderwater shot, langs
koraal en de bodem van de
onderwatergeluid
ff
Pressure in the depths keeps water liquid even thoughzee
it's temperature is far from freezing.
W-pan
zeesterrenen koraal vast in
ijscovering everything that can't
onderwatergeluid
ff it.
Currents bring up this colder water CU-pan
but it turns into ice,
move away from
stukjes ijs laten los en
dwarrelen omhoog in het
And then, the ice, being lighter thanMthe water, beginswater
to float, lifting away anthing attached
muziek mp
Stukjes ijs drijven langzaam
W
naar boven
muziek mp
een stuk koraal blijft aan ijs
M
zitten en drijft naar boven
muziek mp

IE

M

een spinachtige blijft met zijn
poot aan het ijs zitten en
wordt meegenomen naar
boven

W

koraal wordt mee naar boven
genomen

muziek mp

CU

Koraal hangt aan een stuk ijs

muziek mp

M

Koraal hangt aan een stuk ijs

muziek mp

So the ice cleanses the ceiling
above, and strews the ceiling
above with remnants of life below W-pan

Vanaf de bodem van de zee
gaan we naar boven, waar
een grote ijsschots met
koraal etc vastzit

muziek decrescendo

A sign that winter is nearly over.

W

de zee van onderuit, we zijn
ijsschotsen

onderwatergeluid ff

W

in de verte zien we
zeehonden bij een gat in de
ijsschotsen, vanaf onderuit
gefilmd uit de zee

onderwatergeluid f
de roep van de
zeehond ff

The male seal's call can be heard
over 15 miles away

M-following

Er wordt een zeehond
gevolgd die
achtereenvolgende uitroepen
doet
roep van zeehond ff

He aims to control the best
breathing holes. For they will
determine his mating in spring

M

zeehond onder een ijsschots roep van zeehond ff

00.34.50.0 Even some of the faster-moving
0
animals are caught.

00.35.45.0 The song of male Weddel seals ,
0
challenging their rivals to battle

His calls create powerful
shockwaves in the water. They are W
threats.
M

een aantal zeenhoden bij de
ijsschotsen en de gaten van
het ijs

roep van zeehond ff

This hole has already been
clamied. And the owner will not
surrender it willingly.

M

twee zonden bij een gat ijs,
zwemmen om elkaar heen

roep van zeehond ff

W

De zeehond valt de andere
zeehond aan, die daarop
afhaakt

M-following

zeehond zwemmen langs de
gaten

NO change this time
The challenger will need to find a
hole with a weak owner

OE

IE

OE
onderwater geluid ff

The battle continues until the
females arrive. And that time is
now close
The sun now returns to
00.37.40.0 Antarctica. The longest night on
0
earth has ended
And winter begins to give a way
to spring

EX W

Vanaf ver onderwater
gefilmd, zeehonden en gaten onderwater geluid ff

W - timelampse

opkomende zon achter de
bergen

muziek crescendo

W - timelapse

zon op een berg, steeds
meer licht

muziek mp

W

koraal onderwater begint te
smelten

muziek crescendo

EX CU - slow
motion

Stukjes ijs op het water
smelten en er vormt zich een
rimpeling waar een snavel uit
naar boven komt. Een
pinquin springt uit het water

muziek crescendo

een pinquin komt uit het
water en vliegt door het
beeld

muziek mf

Female empoeror penquins. After
00.38.16.0 for months feeding a sea, they are
0
returning sleek and fat.
M - slowmotion
M- slowmotion
M-slowmotion

M-slowmotion

Penquins it seems, can fly after all. M-slowmotion

pinquin springt uit het water bruisend geluid mf
twee pinquins duiken op het
land uit het gat in de zee
plof geluid f

muziek mf

onderwater gaat een pinquin
met veel snelheid op het gat
af
muziek mf
bruisend geluid water mf
bovengrond springt een
pinquin uit het water, terwijl
een andere pinquin naast het pinquin geluid f
gat staat
flapperend vleugels f muziek mf

pinquins springen uit het
water, we zien ze vanaf de
achterkant, een pinquin redt
de kant niet en valt weer in
But a winter at sea has left them a M-slowmotion
little out of practicehet water
water opspatten f

M

crescendo mf

een pinquin vanuit het water,
zwemmend naar een gat
bruisend water f

muziek mf

muziek mf

IE

CU-slowmotion

een pinquin duikt met zijn
snavel in de sneeuw en valt
weer terug in het gat

brekend geluid f
water opspatten f

muziek mf

CU-slowmotion

de vin van de pinquin
verdwijnt onder water

water opspatten f

muziek mf

M-slomotion
C-slowmotion
W

Pinquins uit het water
vliegen, zowel vanaf
onderwater gefilmd als boven

Een rij pinquins loopt over de
sneeuw
There's no time to waste. Far away,Mthe males are waiting
pinquin geluiden f
pinquins waggelen over de
W
sneeuw
pinquin geluiden

muziek mp

pinquins schuiven op hun
buik in een lange sliert door
de sneeuw

muziek mp

While the females were gone, the
sea ice grew. And it's now twice
the distance from its edge back to
their colony.
EX W zoom out

Pinquins schuiven op hun
buik in een lange sliert door
de sneeuw

muziek mp

70 miles away, the males are in
desperated need of help.

EX W

Uitgestorven sneeuwvlakte

muziek mp

M

een rondje pinquins die heel
dicht op elkaar staan

muziek mp

W

pinquin kolonie op afstand

muziek mp

W

bergen met pinquins

muziek mp

CU

pinquin die zich uitstrekt en
iets uitroept

W

pinquins die richting de
camera lopen

muziek p

CU

pinquin uit de groep die zich
uitrekt en iets uitroept
pinquin uitroep ff

muziek mp

M

pinquins lopen richting
camera

pinquin geluiden f

muziek mp

CU

pinquins in de groep
bewegen onrustig en maken
veel geluid

pinquin uitroep ff

muziek mp

W

Despite doing all they can to
00.40.34.0 conserve their energy, many are
0
close to dying from starvation

pinquin uitroep ff

IE

M

groep op de voorgrond is
vaag, op de achtergrond
komen pinquins naar de
groep gelopen

pinquin uitroep ff

muziek crescendo

M-following

een pinquin loopt door de
groep heen

pinquin stappen f
pinquin uitroep ff

muziek crescendo

twee pinquins bewegen om
elkaar heen en lijken elkaar
te begroeten

pinquin geluiden f

muziek p

CU

pinquins staan dicht tegen
elkaar aan

pinquin geluiden f

CU-following

twee pinquins staan
verstrengeld met hun nek
naast elkaar. Camera gaat
naar beneden en we zien een
kleine pinquin op de voeten
van de ene pinquin.
pinquin geluiden f

muziek mp

CU

kleine pinquin op de voeten
van zijn vader

muziek decrescendo

Reunited after three months apart M

The reward for her return. A first
glimpse of her chick.

The reunion made, its time for the
handover
M

De pinquins staan naast
elkaar

The father finds it hard to let go

De vader pinquin buigt zich
over de kleine pinquin

CU

pinquin geluiden f

pinquin geluiden f

Some gentle persuasion is
needed. He has endured the most
appalling conditions on earth to
ensure the survival of his chick.
And the bond is strong.
M

moeder duwt met haar
snavel tegen de vader

The exchange must be quick, as
the tiny chick, unprotected, could
freeze to death in seconds.
CU

De kleine pinquin komt bij de
vader vandaan en wordt door
de moeder op haar voeten
gezet
pinquin geluiden f

The task that began in autums
has been completed. Despite the
huge odds against it, the precious
chick has survived the winter and
00.42.44.0 is now with iths mother. And she
0
has food.
M

pinquins staan bij elkaar

pinquin geluiden f

muziek crescendo mf

OE

OE

The chic's first fresh meal. Her
mission is complete.

CU

00.43.17.0 But for other mother, the journey
0
ends in disappointment
M
Their chicks have not survived

CU

kleine pinquin eet uit de
snavel van haar moeder

uitroep kleine pinquin
ff
muziek mp

pinquins in een groepje
rondom een doodgevroren
kuikentje

pinquin geluiden

muziek mp

The female's need to nurture
remains strong. Any chick that
strays froms its parent is at grave
risk of being kidnapped
M

pinquins die om zich heen
kijken

CU
M
The chaos may be a conseqeunce CU -following
of parental urge
M

pinquins springen allemaal
op een kuikentje dat uit de
buurt van zijn moeder is. Het
kuikentje probeert weg te
rennen
pinquin geluiden ff

But the outcome can be tragic

CU

kuikentje doodgevroren in de
sneeuw
wind f

W

zee en ijs waar de zon op
schijnt

W - pan

groep pinquin van boven af
gefilmd

pinquin geluiden p

muziek p

CU

kleine pinquin spreidt zijn
vleugeltjes

pinquin geluid f

muziek p

CU

twee kleine pinquins naast
elkaar

pinquin geluid

muziek p

CU

pinquin spreidt zijn
vleugeltjes

pinquin geluid p

muziek p

CU-following

pinquin kuikentje loopt over
de sneeuw, de zon schijnt

pinquin geluid p

muziek p

the gamble has paid off

M

de groep pinquins met veel
kuikentjes ertussen

pinquin geluid p

muziek p

All other animans escaped. Only
they remained to raise their
young

M

een groep oudere kuikens
loopt door de sneeuw

pinquin geluid p

muziek mp

00.44.29.0
0
For those emperor pinquins that
survived, worst is over for this
year.

There will soon be abundant food
for everyone

The emperors have taken on the
polar winter and won

And now it is they how will benefit
most from the rich southern
spring
CU

OE

dood kuikentje

pinquin kuiken bij zijn
moeder

pinquin geluiden

OE
muziek p

muziek decrescendo

00.45.29.0
0
Another arrival is the certain
confirmation that spring is here

M

pinquins staan in de zon en
strekken zich uit

muziek decrescendo

W

De groep pinquins van schuin
bovenaf gefilmd

muziek p

M

Een groep kleine pinquins
komt aangelopen

muziek p

pinquins die aankomen lopen
en schuiven

muziek p

The adelies, having spent winter
at sea, have come back . But they
have not mated yet, let alone laid
their eggs
M

Now, at last, the male emperor
can return

to where they are most at home

00.46.16.0 One season end and another
0
begins
The penquins will soon be joined
by imigrants

And the far south will bustle with
life for a new frantic months

M

de adelies mengen zich
tussen de emperor pinquins

CU

emperor pinquin

muziek mp

M

groepje pinquins loopt over
de sneeuw

muziek mp

CU-following

voeten van pinquin die door
de sneeuw loopt, de pinquins
laten zich vallen en glijden
door de sneeuw, het water
roetsssjj geluiden f
in.
opspattend water f

muziek mp

CU

pinquin duikt het water in

opspattend water f

muziek crescendo

M

pinquins duiken een voor een
het water in
opspattend water f

muziek crescendo

W

nog meer pinquins duiken in
het water in een soort lange opspattend water f
rij
pinquin geluiden f

muziek mp

W

onderwatercamera: de
duikgeluid f
pinquins duiken in het water onderwater geluid f

muziek p

W

onderwater: pinquins
zwemmen rond in de zee

muziek p

M-slowmotion

onderwater: pinquins glijden
door het water

muziek p

M

pinquins net boven het water
uit

muziek p

M-slowmotion

Pinquins rollen zich om in het
water en spatten om zich
heen
pinquin geluid

muziek p

pinquin geluid p

onderwater geluid f

muziek crescendo

But there are only a special few,
north and south
who can survive winter, at the
farthest ends of our planet

00.47.18.0
0

CU

pinquin rolt zijn vleugel in
het water en spat water op

pinquin geluid f
opspattend water

W

onderwater: vanuit het gat
duiken de pinquins naar
beneden en glijden door het
water

muziek p

M-slowmotion

onderwater: pinquins glijden onderwater geluid
door het water
mp

muziek p

W-slowmotion

onderwater: pinquins glijden
door het water

muziek p

CU-slowmotion

onderwater: pinquin glijdt
door het beeld

muziek pp

M-slowmotion

pinquin zwemt in het hele
blauwe water, langzaam uit
beeld

muziek decrescendo ppp

muzek p

OE

