Synopsis
Thirteen vertelt het verhaal van Tracy. Ze begint de film als een veelbelovende
studente die nog met knuffels en Barbie-poppen speelt. Wanneer ze voet zet in
de middelbare school, waar de seksuele spanning te snijden is, raakt ze onder de
indruk van zelfzekere en hippe Evie Zamora, die bekend staat als 'de coolste
meid van de school'. Evie is enorm populair, superknap en snobistisch. Ze is alles
wat Tracy plotseling wil en moet zijn. Eerst is er geen hoop dat Tracy ooit zou
aanvaard worden in Evie's selecte clubje. Ze heeft niet de juiste houding, niet de
juiste vrienden en zeker niet de juiste look. Maar Tracy verandert stap voor stap
in de ideale tiener. Ze leert alles over make-up, kleding, kapsels, hoe haar te
gedragen... Zo ontcijfert ze de code van populariteit, wint ze Evie als haar
levenslustige beste vriendin en begint ze zelfs de aandacht van jongens te
trekken. Maar Tracy's wens om vroegtijdig volwassen te worden, heeft ook zijn
gevolgen. De goede band die ze heeft met haar hardwerkende moeder gaat
verloren, ze begint te spijbelen en ondanks haar diepgaande haatgevoelens voor
de ex-junkie waarmee haar moeder momenteel omgaat, begint ze zelf drugs te
gebruiken. Een aangrijpend verhaal over een meisje, gevangen in een
wervelwind van gevoelens. En ze is nog steeds slechts 13 jaar ...
Regisseur: Catherine Hardwicke.
Acteurs: Nicky Reed, Holly Hunter, Evan Rachel Wood, Jeremy Sisto, Brandy
Corbet, Deborah Unger, Kip Pardue.
Quotes:
Tracy: If everyone in the world married someone of a different race,
after one generation, there would be no prejudice.
Melanie: I love you and your brother more than anything in the world.
I would die for you, but I won't leave you alone right now.
Verwerking
Aanvulzinnen na het bekijken van de Thirteen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eén ding dat ik heb onthouden uit de film is ...
Wat anders was dan mijn verwachtingen is ...
Ik kon me goed vereenzelvigen met ... omdat ...
Een situatie die ik herken en die eigenlijk niets met drugs te maken heeft is ...
Een situatie die ik herken die wel met drugs te maken heeft is ...
Wat ik anders zou doen als ik Tracy zou zijn is ...
Wat ik anders zou doen als ik Mason (de broer van Tracy) zou zijn is ...

8. Wat mijn ouders anders zouden doen dan de mama van Tracy is ...
9. Ik vraag me af ...
Vragen voor een gesprek
1. Welke scène sprak je het meeste aan? Wat vond je in die scène terug uit je
eigen leefwereld? Wat was er anders dan wat je zelf meemaakt?
2. Wie vond je dat er het meest invloed had op de gebeurtenissen? Is daar in de
loop van de film iets aan veranderd?
3. Welke beweegredenen heeft Tracy om Evie zo in te volgen?
4. Welke beweegredenen heeft Evie om Melanie (de mama van Tracy) in te
palmen? Wat denk je daarover? Geef je mening?
5. Zelfpijniging is een belangrijk thema in de film. Wat is volgens jou de oorzaak
van dit gedrag?
6. Wat heeft de film met jou zelf te maken?
Stellingen
Ben je helemaal akkoord - akkoord - niet akkoord - helemaal niet akkoord?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reclame heeft veel invloed op mijn gedrag.
Vrienden beïnvloeden me meer dan mijn ouders.
Drugs gebruiken hoeft niet altijd problematisch te zijn.
Het is zwak van Tracy om ook een joint mee te roken met Evie.
Erbij willen horen is het thema van de film Thirteen.
Er is weinig in te brengen tegen groepsdruk.
Problemen beginnen als je je eigen waarden opzij zet.
Als ik over de streep ga, spreken mijn vrienden me aan.

