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FRANS-BELGISCHE
ONTMOETINGEN

VAN FILMPROFESSIONALS

HET FESTIVAL
VAN DE FILM
DIE STOORT

HOTELS
We kunnen u 2 partnerhotels voorstellen waarmee we tarieven hebben afgesproken.
U kunt nu al contact opnemen met deze hotels om uw kamer te boeken:

18 26
JANUARI
2016

- Hotel d’Alcantara : www.hotelalcantara.be
prijs voor een kamer met ontbijt: eenpersoonskamer € 89 en tweepersoonskamer € 99
- Hotel Floréal Panoramique : www.florealgroup.be/page/mont-saint-aubert.html
prijs voor een kamer met ontbijt: eenpersoonskamer € 60 en tweepersoonskamer € 90

6E ÉDITIE

HOE DOORNIK BEREIKEN?
Doornik ligt op 25 km van Rijsel, 50 km van Bergen en 65 km van Brussel. De stad ligt aan een verkeersknooppunt en er rijden veel treinen vanuit Rijsel en Brussel naar het station van Doornik. De stad is
dus heel makkelijk bereikbaar met de trein en met de wagen.

Laurence Lega

+33 6 83 35 11 25

laurence@leslega.com

- Voor België

Eric Derwael

+32 475 64 90 26

eric@derwael.eu
Grafische vormgeving: neographie.com

- Voor Frankrijk

ONZE PARTNERS

since 1938

3E

FRANS-BELGISCHE
ONTMOETINGEN

VAN FILMPROFESSIONALS

DO. 21
VR. 22
JANUARI
2016

IMAGIX
DOORNIK
www.ramdamfestival.be

www.tigreblanc.fr

CONTACTPERSONEN

Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 14 januari 2016

van donderdag 21 JANUARI om 8.45 uur tot vrijdag 22 JANUARI om 16.30 uur



INSCHRIJVINGSFORMULIER

+ vrije toegang tot het festival tijdens het weekend: zaterdag 23 en zondag 24 JANUARI

Gelieve het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen als u wilt deelnemen. (Invullen in hoofdletters a.u.b.)
Filmzaaluitbater
Distributeur
Leverancier
Andere
Organisatie / Onderneming:
Postcode :

VAN FILMPROFESSIONALS

HET FESTIVAL
VAN DE FILM
DIE STOORT

DO. 21
VR. 22
JANUARI
2016

In Frankrijk en België richt de filmdistributiesector zich in principe tot een vergelijkbare markt: soortgelijke
programmering, zelfde doelgroepen, zelfde consumptiepatronen ... Films gaan in beide landen vaak op dezelfde dag in
première en de filmindustrie heeft een steeds groter belang bij de vele Frans-Belgische coproducties die ontstaan.

Stad :

E-mail :
Vast nummer :

GSM-nummer :

DEELNEMERS

21 JANUARI

Gelieve uw inschrijving voor elke maaltijd te preciseren.
Gratis dossier- en inschrijvingskosten.
Voornam
Verantwoordelijke

22 JANUARI

lunch om 13.00 uur diner om 21.00 uur after om 23.00 uur lunch om 12.30 uur

Functie

ja / nee
gratis

ja / nee
ja / nee
35 € / p. incl. btw 10 € / p. incl. btw

ja / nee
gratis *

Vergezeld door
ja / nee
35 €
10 €
ja / nee
ja / nee
35 €
10 €
ja / nee
ja / nee
35 €
10 €
ja / nee
ja / nee
35 €
10 €
ja / nee
TOTAAL =
aantal maaltijden
aantal maaltijden
* De lunch op vrijdag wordt aangeboden door het restaurant La Pataterie

Gelieve ons uiterlijk op 14 januari het volgende te bezorgen:
1/ Uw betaling van het totaalbedrag, uitsluitend via overschrijving: (deelname aan de maaltijden van de deelnemer(s))
Bankgegevens: RAMDAM FESTIVAL A.S.B.L.
IBAN BE74 0016 2683 6207
code BIC GEBABEBB
2/ Uw inschrijvingsformulier op het volgende adres of via e-mail:
RAMDAM FESTIVAL A.S.B.L. - Boulevard Delwart, 60 à 7500 DOORNIK (België)
eric@ramdamfestival.be
3/ Een pasfoto van elke deelnemer
De inschrijving wordt pas van kracht na ontvangst van uw betaling.
Bij een annulering na 15 januari 2016 wordt er niets terugbetaald.

Gelieve ons te laten weten:

Met welk transportmiddel u van plan bent te komen:

Toch vertonen onze beide landen nog tal van verschillen op diverse niveaus, gaande van de betrokkenheid van de politieke
wereld bij de financiering en subsidies voor de filmsector en de releases van films tot de invloed van de Engelse
filmindustrie en de filmhuizen. Maar aan weerszijden van de grens ontluiken originele ideeën om dit passionele vak
voortdurend te innoveren en te doen groeien.
Met deze Frans-Belgische ontmoetingen willen we constructieve relaties opbouwen en standpunten uitwisselen om zo te
kunnen leren uit elkaars ervaringen.
We heten u graag van harte welkom op deze 3e editie van de Frans-Belgische ontmoetingen
van filmprofessionals.
Afspraak op donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2016 in Imagix Doornik (België).

PROGRAMMA

op donderdag 21 JANUARI
8.45 uur
9.20 uur
11.20 uur
13.00 uur
14.20 uur
16.00 uur
16.45 uur
19.45 uur
21.00 uur
23.00 uur

Opening van de balie (bioscoop Imagix)
1e vertoning – 2 films naar keuze
2e vertoning – 2 films naar keuze
Koud buffet
3e vertoning – 2 films naar keuze
Pauze voor een vieruurtje of om in te checken in het hotel
4e vertoning – voorstelling van de partners gevolgd door een film
Bezoek aan de 40 werken die storen in het Museum voor Schone Kunsten
Diner in de crypte van het stadhuis
After in de festivalruimte in Imagix

op vrijdag 22 JANUARI
Wagen

Waar u zult overnachten (zie onze selectie van hotels op de ommezijde):
Hotel d’Alcantara :

ja / nee

Aantal nachten:

Hotel Floréal Panoramique :

ja / nee

Aantal nachten:

Andere :

FRANS-BELGISCHE
ONTMOETINGEN

Waarom Frans-Belgische ontmoetingen?

Adres :

Naam

3E

Aantal nachten:

Trein

9.00 uur
5e vertoning – 2 films naar keuze
11.00 uur
6e vertoning – 2 films naar keuze
12.30 uur
Lunch aangeboden door La Pataterie
14.15 uur
7e vertoning – 2 films naar keuze
Vanaf 14.00 uur tot zondagavond: accreditatie* voor de professionele festivalbezoekers die willen deelnemen aan
het Ramdam Festival
* Accreditatie af te halen aan de balie van het Ramdam Festival vanaf maandag 18 januari 2016

