
Persbericht - Doornik, 28 december 2017 
  
HET RAMDAM-FESTIVAL: EEN EERSTE BLIK OP HET PROGRAMMA! 
  
Het aftellen naar het RAMDAM-FESTIVAL IN DOORNIK, het filmfestival dat 
stoort, is begonnen... De 8e editie zal van 13 tot 23 januari doorgaan in 
Imagix Doornik. 
  
Nog voor de persconferentie die net na de feestdagen op 3 januari 
doorgaat, licht het filmfestival al een tipje van de sluier op over enkele niet 
te missen afspraken: 
  
DE OPENINGSFILM: IN THE FADE, de nieuwe film van Fatih Akin (De l’autre 
côté, Soul Kitchen). In die film vertolkt Diane Kruger op glansrijke wijze de 
rol van Katja, een jonge vrouw wiens wereld in elkaar stort wanneer haar 
man en zoon omkomen in een bomaanslag. Gevoelens van rouw en 
onrechtvaardigheid maken uiteindelijk plaats voor wraak. 
  
De geruchten over een Oscarnominatie klinken steeds luider voor de actrice 
die in deze film de sterkste prestatie van haar carrière neerzet. 
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Het festival is bovendien erg blij om in de categorie fictie de avant-première 
van de film HANNAH te mogen aankondigen. Die film van Andrea Pallaoro is 
het intieme portret van een vrouw die na de arrestatie van haar man zweeft 
tussen gevoelens van aanvaarding en ontkenning. Charlotte Rampling 
speelt op verbluffende wijze de hoofdrol in een film die haar de 
prestigieuze Coupe Volpi voor de Beste Actrice opleverde tijdens het 
Filmfestival van Venetië, een prijs die ze dubbel en dik verdiend heeft. 
  
Na de vertoning van BLACK in 2016 is het festival bijzonder verheugd om de 
regisseurs Adil El Arbi en Billal Fallah opnieuw te mogen verwelkomen. Het 
duo stelt dit jaar hun nieuwe film PATSER voor, een thriller die zich afspeelt 
in het Antwerpse straatmilieu. 
  
Qua documentaires is het zeker uitkijken naar de film van de Chinese 
artiest Weiwei, HUMAN FLOW, een film over de migratiestroom die tijdens 
het Filmfestival van Venetië al van zich liet spreken.  Een andere film die u 
kunt gaan bekijken is MALARIA BUSINESS, een documentaire die door 
Stromae ongewild al onder de aandacht werd gebracht door zijn 
getuigenissen over zijn slechte ervaringen met een malariamedicijn tijdens 
zijn tournee in Afrika.  Tot slot staat ook THANK YOU FOR THE RAIN op het 
programma, een documentaire over een Keniaanse landbouwer die uitgroeit 
tot een activist tegen de klimaatopwarming. 



  
Naast deze titels zullen er nog een veertigtal andere films bijkomen die 
voorgesteld zullen worden tijdens de persconferentie van 3 januari. 
  
HET RAMDAM-FESTIVAL DOORNIK zal van 13 tot 23 januari doorgaan in 
IMAGIX DOORNIK 
  
www.ramdamfestival.be 
  
PERSCONTACT: 
  
Barbara Van Lombeek, barbara@missinglink.be, 0032 486 54 6480 
Maud Nicolas : maud@filmandcom.com, 0032 476 92 03 72 
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