
De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol 
dolle plottwists en koddige personages. Met de stemmen van 
Freek Braeckman en Martine Tanghe.

Meer info over de film op jeugdfilm.be

Ben je leerkracht? Surf voor lesmateriaal, schoolvertoningen 
en workshops naar professionals.jeugdfilm.be

VANAF 18 DECEMBER IN DE BIOSCOOP
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Oplossing
1. Saturnus
2. Jupiter
3. Neptunus
4. Venus

5. Aarde
6. Uranus
7. Mercurius
8. Mars

Oplossingen
1. Juist: Door de gewichtloosheid zou alles 
rondzweven, ook hun armen en benen.
2. Fout: De maan is de allergrootste én oudste 
satelliet van de aarde.
3. Juist: Er werden ongeveer 5000 satellieten in 
de ruimte gebracht, waarvan meer dan de helft 
is stuk gegaan. Toch zweven ze nog steeds 
rond in de ruimte.
4. Fout: Ze proeven net minder, want in gewicht-
loosheid stijgt warme lucht niet omhoog en het 
eten dat in hun mond zweeft, heeft minder con-
tact met de smaakpapillen op de tong. Daarom 
dat ze hun eten extra kruiden.

1. Aan boord van het ISS slapen astronauten zoals 
mummies.

2. De maan is een planeet.

3. Er zweeft veel afval in de ruimte.

4. Astronauten proeven meer wanneer ze eten in 
de ruimte.

Juist Fout

Juist Fout

Juist Fout

Juist Fout

Bij een animatiefilm spreken stemacteurs de stem-
men in. De journalisten die verslag uitbrengen van 
de maanreis, werden bijvoorbeeld ingesproken door 
onze eigen nieuwslezers Martine Tanghe en Freek 
Braeckman.

Gebruik de apps zoals iMovie (Android, iOs), 
VideoShow (Android, iOs) of Dubme (iOs) om zelf 
verslag te geven. Upload een zelfgekozen of zelfge-
maakt filmpje en zet je eigen stem eroverheen.

instagram.com/jeugdfilm

Uit het boek van Angelique van 
Ombergen en Stijn llsen 
lannoo.be

Solan & Ludwig
Reis naar de maan

50 jaar geleden zette de mens voor het 
eerst voet op de maan. Maar wat Solan 
& Ludwig doen, is minstens even straf: 
met de raket van hun vriend en uitvinder 
Reodor vertrekken ze op  ruimtemissie! 
Maar met geheime passagiers en 
misdadige plannen aan boord wordt het 
lef van onze helden zwaar op de proef 
gesteld.
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Waan je een astronaut, net als 
Solan & Ludwig met de 

Instagramfilter bij de film. Ga 
naar @jeugdfilm op Instagram, 

klik op     en ga aan de slag! 
Laat ons weten hoe jij eruit ziet 

met de hashtag #solanenludwig.

RuimtequizHerken de planeten Breng verslag uit van de maanreis
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VANAF 18 DECEMBER IN DE BIOSCOOP

Met de stemmen van martine tanghe  en freek braeckman

EEN FILM VAN Rasmus A. Sivertsen
jeugdfilm.be


