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Dinsdag 17 oktober 19.45 uur 
Imagix Doornik 

Pre-lanceringsavond en filmevenement 
8e editie - RAMDAM-festival Doornik, HET FILMFESTIVAL DIE STOORT 

 

P  
Doornik, 11 oktober 2017 - De achtste editie van het Ramdam-festival 
Doornik, het filmfestival die stoort, zal doorgaan van 13 tot 23 januari 
2018. Om u een voorproefje te geven van wat er u in januari te wachten 
staat, nodigt het festival u uit op de Franstalige wereldwijde avant-
première van de film ‘ZAGROS’. Kom samen met SAHIM OMAR KALIFA, de 
regisseur van de film, dit evenement bijwonen op dinsdag 17 oktober om 
19.45 uur in Imagix Doornik.   
  
Op deze lanceringsavond onthullen wij voor u: 
  



- De officiële affiche van de 8e editie van het RAMDAM-festival Doornik, 
ontworpen door een jonge artiest van internationale faam. 
  
- Uitgebreide informatie over de verschillende toegangspassen die u 
kunt kopen en de wedstrijden die georganiseerd worden. 
  
- Informatie over het luik Beeldende Kunsten. 
  
Tijdens deze achtste editie kunt u maar liefst vier tentoonstellingen 
bezoeken in het kader van het RAMDAM-festival Doornik.  Vier sites die u 
laten kennismaken met het werk van geëngageerde fotografen! 
  
  
In de Rasson Art Galery met Éric Poitevin, fotograaf 
In de galerie Louise-Marie Hubert met Simon Gillart, Doornikse fotograaf 
- In het Museum voor Schone Kunsten met een fototentoonstelling die 
stoort getiteld ‘15%’  
- Op de openluchtsite van Imagix met een omvangrijke tentoonstelling 
over Afrikaanse fotografen in samenwerking met het fotofestival van La 
Gacilly.  
  
Tijdens de voorgaande zeven edities, met de steun en aanwezigheid van 
zijn trouwe meter, Lubna Azabal, ontving het festival heel wat acteurs, 
regisseurs en producenten uit de hele wereld die er hun films kwamen 
voorstellen. Denken we bijvoorbeeld aan Nabil Ben Yadir, Maï Masri, 
Stephan Streker, Thierry Thieû Niang, Jérôme Le Maire, Fien Troch, 
Slimane Dazi, Jean-Pierre Mocky,  James Napier Robertson, Pierre Rabhi, 



Walter Donado, Tamara Erde, Andreas Roksen, Nicole et Félix Le Garrec, 
Vincent Tavier, Éric D’Agostino et Patrick Lemy, Lucie Debay, Craig 
Borten, Olivier Rabourdain, Debay, Craig Borten, Olivier Rabourdain, 
Stacy Martin, Gérard Depardieu, Mariana Otero, Geert Van Rampelberg, 
Ina Geerts, Im-Sang-Soo, Reda Kateb, Moussa Touré, Julia Leigh, Hélène 
Fillières, Tony Kaye en Adrien Brody.  
  
Het RAMDAM-festival Doornik, het filmfestival die stoort, presenteert 
een programma in drie categorieën: fictie, documentaire en 
retrospectieve. In elke categorie beloont het publiek de beste films die 
storen en meest storende films. Op het programma van het RAMDAM-
festival Doornik staan er ook een aantal avant-premières maar enkel voor 
films die het RAMDAM-label verdienen. In de marge van die 
programmatie organiseert het festival ook workshops en conferenties 
rond specifieke thema‘s.   
  
Het Ramdam-festival Doornik, het filmfestival die stoort, organiseert ook 
twee kortfilmavonden op 13 en 14 januari in de bioscoop Imagix in 
Doornik. Dat Ramdam-evenement laat u op een gezellige manier 
uitblazen tijdens de vertoning van Belgische kortfilms in aanwezigheid 
van acteurs en/of regisseurs. Het tweedaagse evenement is voor 
iedereen toegankelijk.  
  
Het Ramdam-festival Doornik, het filmfestival die stoort, is ook een 
samenwerking met de cineclubs van Picardisch Wallonië en de culturele 
centra die als partner optreden.  
  



‘1, 2, 3, On va au Ramdam’: de formule omvat een heen- en terugrit met de 
bus vanuit verschillende steden in Picardisch Wallonië, een lunch en 
twee plaatsen voor het Ramdam-festival Doornik voor slechts 15 euro. 
  
Wedstrijdliefhebbers kunnen deelnemen aan twee uitdagingen:  
De Cinépocket, voor personen jonger dan 15 jaar, jonger dan 25 jaar en 
ouder dan 25 jaar. Deelnemers moeten voor de wedstrijd een film van 
één minuut met hun mobiele telefoon maken. Het filmpje zal geplaatst 
worden op de website www.cinepocket.be. 
  
Verder is er ook nog de wedstrijd ‘Clip Clap’, in samenwerking met de 
Confédération Parascolaire van Henegouwen, het Maison de la Laïcité du 
pays d’Ath, de bioscoop L’Écran d’Ath en de Cinéligue van Lille. Clip Clap 
richt zich tot leerkrachten die lesgeven aan het vijfde en zesde jaar van 
middelbare scholen van Picardisch Wallonië en Lille. Het is de bedoeling 
dat leerlingen uit de derde graad een filmrecensie schrijven meteen 
nadat ze een verrassingsfilm bekeken hebben.  
  
Praktische informatie:  
  
Het RAMDAM-festival Doornik biedt drie verschillende toegangspassen 
aan: 
  
- De Very Incredible Pass (VIP) kost € 65 (€ 75 vanaf 1 januari 2018) en 
geeft u toegang tot het volledige Ramdam-programma (alle films, de 

http://1qkv.mj.am/link/1qkv/xs3920g9/a1/V7DUJF9y4tk0vt3ZZhAWcg/aHR0cDovL3d3dy5jaW5lcG9ja2V0LmJlLw


kortfilms), de gala-avond, de vier tentoonstellingen, drankbonnetjes, het 
ontbijt, ...).  
  
- De Fan Pass kost € 55 en geeft u toegang tot tien films en de kortfilms, 
de vier tentoonstellingen, drankbonnetjes, het ontbijt, ...).  
  
De Light Pass kost € 33 en geeft u toegang tot vijf films naar keuze uit 
het Ramdam-programma waarvan één film in één van de samenwerkende 
cineclubs, de kortfilms en de vier tentoonstellingen.  
  
De toegangspassen worden verkocht vanaf 17 oktober 2017 in Imagix 
Doornik en vanaf 20 oktober in de verschillende partnerverkooppunten. 
  
Beperkte plaatsen - dinsdag 17 oktober! Aarzel niet als u graag de 
voorstelling van de film ‘ZAGROS’ wilt bijwonen en de regisseur, Sahim 
Omar Kalifa, wilt ontmoeten! 
  
Meer informatie: www.ramdamfestival.be 
  
Perscontact:  
Barbara Van Lombeek, barbara@missinglink.be, 0032 486 54 64 80 
Maud Nicolas, maud@missinglink.be, 0032 476 92 03 72     
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