Stepping Stones 3 kgt – Chapter 2: Fear Factor
Stone 5
Proberen iemands interesse te wekken:
Are you looking for adventure?
Are you interested in horror films?
Do you believe in fairy tales?
Do you listen to ghost stories?
You are afraid of spiders, aren’t you?
You are crazy about bats, aren’t you?
Have you ever heard of the London
Dungeon?
Have you ever heard of the Jack the Ripper
walk?
Have you ever seen a tarantula?
Have you ever seen a monster?

Ben je op zoek naar avontuur?
Ben je geïnteresseerd in horrorfilms?
Geloof jij in sprookjes?
Luister jij naar spookverhalen ?
Jij bent bang voor spinnen, of niet?
Jij bent dol op vleermuizen, of niet?
Heb je wel eens gehoord van de London
Dungeon?
Heb je wel eens gehoord van de Jack de
Ripper wandeling?
Heb je wel eens een vogelspin gezien?
Heb je wel eens een monster gezien?

Stone 6
Vragen naar meer bijzonderheden:
What kind of adventure are you looking for?
What kind of films are you interested in?
What kind of spiders are you afraid of?
What kind of snakes are you crazy about?
What kind of fairy tales do you believe in?
What kind of ghost stories do you listen to?
Can you tell me more about it?
Can you tell me more about them?
Can you tell me more about horror movies?

Naar wat voor soort avontuur ben je op
zoek?
In wat voor soort films ben jij
geïnteresseerd?
Voor wat voor soort spinnen ben jij bang?
Op wat voor soort slangen ben jij gek?
In wat voor soort sprokkjes geloof jij?
Naar wat voor soort spookverhalen luister jij?
Kun je me er meer over vertellen?
Kun je me meer over hen vertellen?
Kun je me meer over griezelfilms vertellen?

Stone 7
Vragen over films vertellen… en

reageren:

What’s the title of the film?

Wat is de titel van de film?

The title of the film is The Silence of the
Lambs.

De titel van de film is The Silence of The
Lambs.

The film is about a serial killer.
The film is about ghosts.

De film gaat over een seriemoordenaar.
De film gaat over spoken.

It’s a comedy.
It’s a horror film.

Het is een comedy.
Het is een griezelfilm.

Jodie Foster and Anthony Hopkins are in it.

Jodie Foster en Anthony Hopkins spelen er in
mee.

What is the film about?
What kind of film is it?
Which actors are in it?

Which is the best part?

The best part is when the monster is killed.

Waar gaat de film over?

Wat voor soort film is het?

Welke acteurs spelen er in mee?
Wat is het beste gedeelte?

Het beste gedeelte is wanneer het monster
wordt gedood.
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Who is the main character?

Wie is de hoofdpersoon?

The main character is a serial killer called
Buffalo Bill.

De hoofdpersoon is een sieriemoordenaar die
Buffalo Bill heet.

Jodie Foster plays the role of Starling.

Jodie Foster speelt de rol van Clarice Starling.

Who plays the part of Clarice Starling?
How long does the film last?

It lasts 107 minutes.

Wie speelt de rol van Clarice Starling?

Hoe lang duurt de film?

Hij duurt 107 minuten.

Stone 8
Iemand waarschuwen:
Keep calm! You might get hurt.
Blijf klam. Je zou gewond kunnen raken.
Keep clear! There’s a car coming up the road. Blijf uit de buurt! Er komt een anto de weg
op gereden.
Be careful! It’s slippery.
Wees voorzichtig. Het is glad.
Don’t touch the spider! It’s dangerous.
Raak de spin niet aan. Het is gevaarlijk.
Don’t take any risks. It’s not safe.
Neem geen risico’s. Het is niet veilig.
Don’t go in there!
Ga daar niet naar binnen.
Mind the step!
Let op het afstapje.
Mind your head.
Pas op uw hoofd.
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