HAARLEM 7 LOCATIES 4 DAGEN

6 7 8 9 DECEMBER 2018
WWW.MAGHREBFILMFESTIVAL.NL

Maghreb Film Festival
Het Maghreb Film Festival is het enige eerste onafhankelijke Noord-Afrikaanse filmfestival in Haarlem met films die inzicht geven in de andere, rijke,
soms subtiele complexiteit van de Maghreb Cinema.
Het festival maakt een levendige (jonge) cinematografische traditie zichtbaar, gekenmerkt door de wederzijdse invloed van Maghreb en Europa.
Het festival wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Le Maghreb Film Festival est le seul premier festival de cinéma indépendant nord-africain à Haarlem proposant des films permettant de mieux comprendre l’autre complexité
du cinéma du Maghreb, riche et parfois subtile.
Le festival met en lumière une tradition cinématographique vivante (jeune), caractérisée
par l’influence réciproque du Maghreb et de l’Europe.
Le festival se termine par une cérémonie et sera suivi par la remise des prix.

Maghreb Film Festival online:
www.MaghrebFilmFestival.com
www.facebook.com/MaghrebFilmFestivalHaarlem
info@MaghrebFilmFestival.com
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Maghreb Educatie Programma
Enkele honderden Haarlemse kinderen en jongeren zullen ook kennismaken
met de Maghreb cinema.
Voor dit educatieve programma, dat kosteloos wordt aangeboden door
Maghreb Film Festival, wordt samenwerkt met diverse Haarlemse basis- en
VO scholen.
In de ochtenden van 6 en 7 december is in Circus Hakim en in het Badhuis
tussen 09.00 en 12.00 uur tweemaal een filmvertoning geprogrammeerd.
Hier zullen o.a. de films van de Haarlemse cineasten met Algerijnse roots
worden vertoond. Naast ‘Human’ van Issam Taachit, is bijvoorbeeld de korte
kinderfilm “De Domino Speler” van Hakim Traïdia te zien.
Na afloop zijn regisseurs en/of acteurs beschikbaar voor een korte Q&A.
Film is een universeel medium en laat de kijkers, oud en jong, nadenken over
wat eigenheid, culturele diversiteit, kunst en cultuur voor mensen betekent.

Hakim en Karim Traïdia
De gezamenlijke droom van de Nederlands-Algerijnse broers Traïdia is dit jaar in
vervulling gegaan: het Maghreb Film Festival.
Vanaf hun jeugd delen ze de passie voor film. De bioscoop was hun venster naar
de wereld en liet hen ontsnappen uit de harde werkelijkheid van oorlog en armoede,
waarin ze opgroeiden.
Hakim is bekend als theaterartiest en mimespeler. Het grote en kleine publiek kent
hem vooral uit Sesamstraat, maar hij is tevens cineast: hij maakte en speelde in
diverse films en toneelproducties. Hij heeft zijn eigen filmschool, Circus Hakim, waar
hij sinds 2014 jonge filmmakers de kneepjes van het vak bijbrengt. In december
verschijnt zijn nieuwste korte film, ‘De Vader van Van Gogh’.
Zijn broer Karim is eveneens cineast. De filmregisseur en scripschrijver kreeg
naamsbekendheid met zijn met Gouden Kalveren bekroonde ‘De Poolse Bruid’, maar
heeft inmiddels heel wat filmtitels op zijn naam staan.
In 2019 verschijnt zijn nieuwste film ‘The Gandhi Murder’.
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Programma 6-7 december, Circus Hakim
Korte Verspronckweg 7-9, Haarlem

donderdag 6 december

vrijdag 7 december

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

DE DOMINO SPELER +

15.30

DE ONMACHT

16.00
16.30

KIINDIL EL BAHR

17.00

+

17.30

BATTLE FIELDS

18.00
18.30
19.00
19.30

OPENING

20.00

— BESLOTEN —
VOOR PERS EN GENODIGDEN

20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

19.00 - 00.00

23.00

Circus Hakim

23.30

Programma 8-9 december, Circus Hakim
Korte Verspronckweg 7-9, Haarlem

zaterdag 8 december

zondag 9 december

12.00

JE SUIS LÁ +

12.30

LA LAINE SUR LE PEAU +

13.00

CARGO +

13.30

LA PAGE BLANCHE

14.00

LA PAGE BLANCHE +

14.30

TIKITAT A’SOUIMA +

15.00

NO +

15.30

LE PRÉNOM MOHAMMED

16.00

BLACK MAMBA +

VALSE

16.30

LALA ZBIDA

DE L’AUBE

17.00

+

17.30

HAYAT

18.00
18.30
19.00

HUMAN

19.30

+

20.00

UNTIL THE END

L’ENQUÊTE

20.30

OF TIME

AU

21.00

LA LAINE

PARADIS

21.30

SUR LE PEAU

22.00

+

22.30

LAHNECH

23.00
23.30

Programma 6-7 december, locaties:
Badhuis Leidsebuurt

Leidseplein 49, Haarlem

ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Living Museum

Rijksstraatweg 113, Bennebroek

donderdag 6 december

vrijdag 7 december

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

CHRONIQUES

VALSE

20.00

DE MON

DE L’AUBE

20.30

BLACK MAMBA

VILLAGE +

+

21.00

+

BATTLE FIELDS

LA BELLE

21.30

MUSTAFA Z

22.00
22.30
23.00
23.30

ET LA MEUTE

Programma 8-9 december, locaties:
Badhuis Leidsebuurt

Leidseplein 49, Haarlem

ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem
Living Museum

Rijksstraatweg 113, Bennebroek

zaterdag 8 december

zondag 9 december

14.00

BATTLE FIELDS +

14.30

GOULILI +

15.00

JE SUIS LÁ +

15.30

TIKITAT A’SOUIMA

16.00

BLACK MAMBA +

LA LAINE

16.30

DE DOMINO SPELER +

SUR LE PEAU

17.00

KINDIL EL BAHR

+

17.30

LE PUITS

18.00
18.30
19.00

TUNIS

19.30

BY

ASSIA

20.00

NIGHT

+

20.30

L’ETOILE

21.00

D’ALGER

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
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Programma 6-7 december, locaties:
Pletterij

Lange Herenvest 122, Haarlem

Verhalenhuis Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Theater Elswout

Elswoutslaan 24-a, Overveen

donderdag 6 december

vrijdag 7 december

14.00
14.30
15.00

LA BELLE
ET
LA MEUTE

15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
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VALSE
DE L’AUBE
+
PETIT BONHEURS

L’ENQUÊTE
AU
PARADIS

LE
PRÉNOM
MOHAMMED
+
RAJA

Programma 8 december, locaties:
Pletterij

Lange Herenvest 122, Haarlem

Verhalenhuis Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Theater Elswout

Elswoutslaan 24-a, Overvee

zaterdag 8 december
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

DE
ONMACHT
+
DE DOMINO SPELER

HUMAN +
DE DOMINOSPELER +
TIKITAT A ‘SOULIMA +
LE PRÉNOM MOHOMMED

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
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La Page Blanche
Hakim is schrijver en leidt aan het syndroom van “de blanco pagina”. Maar zijn
gebrek aan inspiratie komt voort uit een dilemma met pijnlijke gevolgen. Moet hij
zijn visie op literatuur doorzetten of toegeven aan de sociale druk die hem aanmoedigt om aan de opdrachten te voldoen? Zijn vrouw en zijn kind verlaten hem en zijn
uitgever is geïnteresseerd in geld en niet in zijn problemen.
Écrivain, Hakim vit le syndrome de « la page blanche ». Mais son manque d’inspiration résulte d’un dilemme aux issues toutes douloureuses. Doit-il suivre sa vision de la
littérature ou céder à la pression sociale qui l’incite à plaire à la demande? Sa femme,
lassée par leurs ennuis financiers, finit par le quitter en emmenant leur enfant. Son
éditeur ne cherche qu’à faire un maximum de profit.

Regisseur
NADJIB LAMRAOUI
Componist en muzikant, Nadjib volgde een opleiding als geluidsman in Parijs. Hij
werkte vervolgens voor de televisie en later als filmmaker.
Né en 1981 à Alger, ce compositeur et musicien a suivi ensuite une formation
en France pour devenir ingénieur de son. il a travaillé à ce titre pour la télévision
avant de se reconvertir dans la réalisation.

Cast
Akram Djeghim
Hilda Amira Douaouda
Aziz boukerouni
Nora Benzerari

Productie
Ahmed Talantikite
Abdelkader Sidali
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Tikitat A’Soulima
Azemmour, Marokko. Het is de allerlaatste vertoning in deze bioscoop
in Marhaba ‘Spider-Man 3’. De elfjarige Hassan wil echt gaan, maar hij is straatarm
en zijn moeder weigert hem iets te geven. Hassan moet de film echter zien, wat er
ook gebeurt!
Azemmour, Maroc. Pour la dernière projection avant la fermeture, le cinéma Marhaba présente «Spider-Man 3». Hassan, 11 ans, veut vraiment y aller mais il est sans le
sou et sa mère refuse de lui en donner. Mais Hassan doit voir le film, peu importe ce
qu’il faut!

Regisseur
AYOUB LAYOUSSIFI
Ayoub Layoussifi werd geboren in 1983 in Casablanca. Na zijn opleiding tot
ingenieur trad hij toe tot de Actor Studio School in Parijs. Hij heeft veel televisie- en filmrollen, zals Anouar Moastassims ‘The Millies and One Nights’, Abdelkrim Derkaoui’s ‘Claws of the Past’, Nourredine Lakhmari’s ‘Burnout’ en ‘Queen
of the Past’. Desert “door Werner Herzog.
Né en 1983, Ayoub Layoussifi est né à Casablanca. Après des études en ingénierie, il
intègre l’Ecole Actor Studio de Paris. Il a son actif de nombreux rôles à la télévision et
au cinéma comme «Les Millies et Unes Nuits» d’Anouar Moastassim, «Les griffes
du passé», de Abdelkrim Derkaoui, «Burn out» de Nourredine Lakhmari ou encore
« Queen of the Desert» de Werner Herzog.

Cast
Zahra Bennacer
Salah Bensalah
Anouar Bouamar

Productie
Ahmed Talantikite
Abdelkader Sidali
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No
De film vertelt het verhaal van een jonge man die niet van vrouwen houdt. Hierdoor
denken mensen in zijn dorp dat hij een homoseksueel is. Het maakt zijn broer boos
en hij beslist hem te trouwen om geen gezichtsverlies te leiden. Op de trouwdag
komt alles boven water.
Le film raconte l’histoire d’un jeune homme qui n’aime pas les femmes et refuse
d’avoir une relations avec elles. A cause de cela, les gens de son village en pensent
qu’il est un homosexuel ce qui met en colère son frère aine qui l’a éduqué et décide
donc de le marier. Le jour du mariage nous révèle son secret.

Regisseur
DIMNA BOUNAYAT
Dimna Bounalat is actrice van beroep. Zij volgde verschillende opleiding als
theateractrice, in Parijs met toneelgroep Niza en Nout en in Senegal in Kaolack. Ze
werkte als actrice en regieassistent aan verschillende films en tv-films in Marokko
voordat ze zelf 3 films regisseerde, 2 speelfilms [“Esprit” en “Les Bourgeois”] en een
korte film “NO”.
Dimna Bounalat est comédienne de formation, a suivi plusieurs formations de comédienne de théâtre, à Paris avec les troupes Niza et Nout et au Sénégal à Kaolack. Elle
a travaillé comme comédienne et assistante réalisateurs sur plusieurs films et téléfilms
au Maroc avant de réaliser elle-même 3 films, 2 long métrages [«Esprit» et «Les
Bourgeois»] et un court, «NO».

Cast
Abdeslam Bouhssini
Fatima Ouchay
Abderrahim Elmaniari
Fatima Zahra Benacer

Productie
Dimna Bounaylat
Sadika Omar
Hicham Ait Ali
Larbi Altit
Said Khabir
Hassan Faiq
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Le Prénom Mohamed
Mohamed is de populairste naam ter wereld. Het is echter niet eenvoudig om
deze naam in een deel van de wereld te dragen. Dit is wat een jonge jongen
meemaakt tijdens zijn leefsituatie in Frankrijk. Zijn ouders herinneren hem aan de
boodschap van vrede en liefde die de boodschapper van de Islam heeft verspreid, de
boodschapper Mohamed.
Mohamed est le prénom le plus populaire au monde. Cependant, il n’est pas facile de
porter ce prénom dans une partie du monde. C’est ce qu’un jeune garçon raconte à
travers les situations de vie en France. Ses parents lui rappellent le message de paix
et d’amour que le Messager de l’Islam a répandu, le Messager Mohamed.

Regisseur
MALIKA ZAIRI
Malika Zairi, geboren in Parijs, heeft een dubbele Frans-Marokkaanse nationaliteit.
Ze werkte meer dan 15 jaar in de sector van het maatschappelijk werk. Ze maakte
haar eerste korte film, “Van de ene wereld naar de andere” over schizofrenie, die
gebaseerd is op ware gebeurtenissen.
Malika Zairi, née à Paris, a la double nationalité franco-marocaine. Elle travaillait
dans le secteur du travail social pendant plus de 15 ans. Elle a réalisé son premier
court métrage, « D’un monde à l’autre » sur la schizophrénie, traitant de situations
réelles.

Cast
Kiliane Cousin
Karim Saidi
David Benhamou
Laetitia Bléger

Productie
Francois Merson
Jean Luc Herbulot
Simon Derasse
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Black Mamba
Sarra, een meisje van de middenklasse van Tunis, leidt een ogenschijnlijk gewoon
leven. Door haar moeder gestuurd, nam ze naailessen en staat ze op het punt met
een aardige jongen te trouwen. Sarra heeft echter andere plannen, waardoor ze uit
haar huidige leven wil ontsnappen.
Sarra, jeune fille de la classe moyenne de Tunis, mène, en apparence, la vie ordinaire
que sa mère lui a tracée : elle prend des cours de couture et s’apprête à épouser un
gentil garçon. Mais Sarra a d’autres plans inavoués à travers lesquels elle veut échapper à sa vie actuelle.

Regisseur
AMEL GUELLATY
Na haar studie rechten aan de Sorbonne, Amel Guellaty begint zich te interesseren in
films en fotografie. Zij is de auteur van twee korte documentaires, “Né au printemps “
30min en “Les éboueurs de la mer” 8 min en maakte haar eerste tentoonstelling
“Voyage” in 2013.
Après des études en droit à la Sorbonne, Amel Guellaty change de voie et s’intéresse à
la photographie et au cinéma. Elle est l’auteure de deux courts documentaires, « Né au
printemps » 30’ et « Les éboueurs de la mer » 8’ et réalise sa première exposition personnelle « Voyage » en 2013. Elle s’inscrit en 2014 à L’“International Center of Photography ( ICP)“ à New York et commence à travailler pour plusieurs marques dans
le milieu de la mode. Ses clichés sont publiés dans des magazines tel que «Elle» et
«Femmes de Tunisie». Black Mamba est son premier court métrage de fiction.

Cast
Charfeddine Taouriti
Sara Hannachi
Chedly Taghouti

Productie
Amel Guellaty
Ikbal Arafi
Aymen Toumi
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Mustafa Z
Op het ritme van het lied van Hédi Jouin worden zwart-witfoto’s getoond die
na de revolutie zijn gemaakt en die de onbeschoftheid, de illegale en rommelige
bouwconstructies, de over de straten verspreide open vuilnisbakken overal in de
hoofdstad laten zien. Met ironie en sarcasme vertelt de film “Mustafa Z” 24 uur van
het leven van een gewone Tunesiër, Mustafa, die worstelt tegen de absurditeit van
het systeem. Aan de vooravond van de eerste vrije presidentsverkiezingen in 2014
besluit Mustafa, de gewone man, wiens vrouw een gebrek aan ambitie verwijt, in
opstand te komen tegen een willekeurig systeem dat hem verstikt en gevangen zet.
Au rythme de la chanson de Hédi Jouin défilent des photos en noir et blanc prises
après la révolution et montrant les comportements d’incivilité, les constructions anarchiques et les poubelles à ciel ouvert disposées partout dans les rues et les quartiers
de la capitale. Ainsi, avec ironie et sarcasme, le film “Mustafa Z” de Nidhal Chatta
retrace les 24 heures de la vie d’un Tunisien ordinaire, Mustafa, en prise avec l’absurdité du système. A la veille des premières élections présidentielles libres de 2014 ,
Mustafa, l’homme ordinaire dont l’épouse lui reproche son manque d’ambition, décide
de se révolter contre un système arbitraire qui l’étouffe et l’emprisonne.

Regisseur
NIDHAL CHATTA
Nidhal Chatta, opgeleid in Groot-Brittannië, studeerde af aan de prestigieuze
Loughborough University of Technology.
Hij studeerde ecologie, “zeebiologie” en oceanografie en werkte met het team van
Cousteau voor zijn eerste korte film “L’Horizon Englouti”.

Cast
Abdelmonem Chouayet
Fatma Nasser,
Sabri Khiari
Ferid Memmich

Productie
Dominique Laisney
Férid Memmich
South by South films
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Human
De film vertelt het verhaal van de gebeurtenissen tijdens een voetbalwedstrijd tussen
een kind met het syndroom van Down en een ’gezond’ kind.

Le film raconte les événements situés dans le stade de football entre un enfant de la
catégorie Trisomique « syndrome de Down » et un enfant naturel.

Regisseur
ISSAM TAACHIT

Onderscheiden binnen en buiten Algerije, op het gebied van theater en cinema. Issam Taachit is de regisseur van 5 bekroonde korte films.

Reconnu à l’échelle nationale et internationale dans le domaine du théâtre et du cinéma.
Il est le réalisateur de 5 courts métrages primés à l’échelle nationale et internationale.

Cast
Iyad Hachachena
Akram Bensaid

Productie
Salah Djelal
Amar Samai
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Assia
Een 15-jarig meisje lijkt bezig te zijn. Als onderdeel van een cursus
burgerschapsvorming moet ze het begrip ‘samen leven’ definiëren, dit mag niet
schriftelijk. Via haar werk zal Assia de reden voor haar ziek-zijn uitleggen: een
onrecht waarbij haar familie en zijzelf het slachtoffer waren.
Une jeune fille métissée de 15 ans semble préoccupée. Dans le cadre d’un court
d’éducation civique, elle doit définir la notion de “vivre ensemble” sans utiliser
l’écriture. A travers son travail, Assia, expliquera la raison de son mal être: une
injustice dont sa famille et elle en été victimes.

Regisseur
MALIKA ZAIRI
Malika Zairi, geboren in Parijs, heeft een dubbele Frans-Marokkaanse nationaliteit.
Ze werkte meer dan 15 jaar in de sector van het maatschappelijk werk. Ze maakte
haar eerste korte film, “Van de ene wereld naar de andere” over schizofrenie, die
gebaseerd is op ware gebeurtenissen.
Malika Zairi, née à Paris, a la double nationalité franco-marocaine. Elle travaillait
dans le secteur du travail social pendant plus de 15 ans.
Elle a réalisé son premier court métrage, « D’un monde à l’autre » sur la schizophrénie, traitant de situations réelles.

Cast
Joanne Bell
Yannick Wallon
Simon Bianco
Soraya Hachoumi

Productie
Malika Zairi
Grace Dedieu
Kevin Lagodec
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De Domino Speler
Laid is een Marokkaanse bejaarde die aan het dementeren is. Hij woont bij zijn zoon Kader
en schoondochter Malika die hem in een bejaardentehuis willen stoppen. Maar Laid wil terug
naar zijn geboortedorp om een laatste domino wedstrijd te spelen en de eer van zijn broer
dode broer Smain te herstellen die kampioen had kunnen worden. Laid is een verbitterde oude
man. Het enige wat hem nog vreugde en zin aan zijn leven geeft is zijn kleinzoon Aziz met
wie hij normaal communiceert en elke dag domino speelt. Aziz is ook gefascineerd door de
verhalen van opa, over zijn dorp en het domino spelen. Hij is ook de enige die hem kan helpen
naar zijn dorp terug te keren.
Laid est un vieux Marrocain souffrant de démence. Il vit avec son filsKader et sa belle-fille
Malika qui veulent le mettre dans une maison de retraite. Mais Laid veut retourner dans
son village natal pour jouer un dernier match de dominos et restituer l’honneur de son frère
défunt, Smain, qui aurait pu devenir champion. Laid est un vieil homme amer. La seule chose
qui lui donne de la joie et du sens á sa vie c’est son petit-fils Aziz avec lequel il communique
bien et joue au domino tous les jours. Aziz est également fasciné par les histoires de grandpère, de son village. Il est également le seul à pouvoir l’aider à retourner dans son village.

Regisseur
HAKIM TRAÏDIA
Hakim Traïdia werd geboren in Besbes, Algerije. Hij verliet Algerije in de late jaren ’70 voor
een theateropleiding in Parijs. Hij verhuisde naar Nederland waar hij woont sinds de vroege
jaren 80. Zijn carrière begon in dezelfde periode in “Sesamstraat”, een kindertelevisieprogramma dat hem een nationale beroemdheid gaf. Hij creëerde zijn eigen theatergroep en produceerde verschillende theatrale producties.

Cast
Mahjoub Benmoussa
Arda Traidia
Wahid Sanouji
Mounira Haj-Mansour

Productie
Jeroen Kiers
Daan Bothof
Jordy Holtslag
Bram Slinger
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De Onmacht
De film vertelt het materiële, sociale en emotionele falen van Noord-Afrikaanse
gastarbeiders in Frankrijk die slachtoffers zijn van een systeem dat niet is aangepast
aan hun existentiële behoeften. De Onmacht is het verhaal van Ahmed, een
gastarbeider van de eerste generatie migranten, die naar Frankrijk kwam om zijn
toekomst en de toekomst van zijn kinderen veilig te stellen, als alles goed gaat en als
God het wil, Inchallah …
Le film raconte l’échec matériel, social et émotionnel des travailleurs invités nordafricains en France, victimes d’un système inadapté à leurs besoins existentiels.The
Powerlessness est l’histoire d’AHMED, travailleur invité de la première génération de
migrants, venu en France pour assurer son avenir et celui de ses enfants, si tout va
bien et si Dieu le veut, Inchallah …

Regisseur
KARIM TRAÏDIA
Karim Traïdia, regisseur en scenario- schrijver, studeerde af van de Nederlandse Film
Academie met zijn eerste korte film, “De Onmacht”. Deze werd op tientallen festivals
vertoond. De Onmacht won verschillende prijzen w.o. Milano, München, Oberhausen.
De Poolse Bruid, zijn debuutfilm was geselecteerd voor de Critic’s Week in Cannes,
won 2 Gouden Kalveren (beste regisseur en beste actrice) op het Nederlands Nationaal Film Festival (Utrecht), won de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival
van Rotterdam en de Europaprijs in Berlijn en was genomineerd voor de Golden Globe. Na “De Poolse Bruid” maakte Karim 5 speelfilms.

Cast
Hakim Traïdia
Monique van Hinte
Rene Willings
Tayeb Bahmed
Driss Guellai

Productie
Karim Traïdia
Jaques Laureys
Marcel Henneman
Chris Teerink
Martin Van Vuure
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Kindil El Bahr
Tijdens een strandexcursie wordt Nfissa, een jonge moeder, door een groep jonge
mannen dood gelyncht tijdens het zwemmen voor de kust. Niemand lijkt getuige
te zijn van haar verdwijning. De angst wordt groter en groter bij het gezin, vooral
omdat op hetzelfde strand zwemmers plotseling sterven.
Lors d’une sortie à la plage, Nfissa, jeune mère de famille, est agressée par un
groupe d’hommes, alors qu’elle se baignait seule au large. Personne ne semble avoir
été témoin de sa disparition. L’inquiétude et l’angoisse s’emparent de la famille. Peu
après, sur cette même plage, tous les baigneurs meurent subitement.

Regisseur
DAMIEN OUNOURI
Damien Ounouri is een Algerijnse regisseur uit Algiers. Hij studeerde cinema-theorie
en ontwikkelde zijn praktische toepassing als een autodidactische vaardigheid. Zijn
documentaire Fidaï (2012), gecoproduceerd door de Chinese regiseur Jia ZhangKe (A Touch of Sin), beleefde zijn première op de Toronto TIFF en werd vertoond in
bioscopen in heel Frankrijk en Duitsland.
Zijn middellange film Kindil El Bahr (2016) beleefde zijn première in Cannes Directors ‘Fortnight en werd uitgezonden op ARTE. Hij geeft ook leiding aan videoclips,
tv-series en advertenties, geeft les in filmworkshops en is Associate Producer voor
het bioscoopbedrijf Taj Intaj (Algerije). Hij is momenteel bezig met de ontwikkeling
van zijn eerste langspeelfilm, “The Last Queen”.

Cast
Adila Bendimerad,  
Nabil Asli

Productie
Damien Ounori
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Battle Fields
Een veteraan uit Irak wiens leven uit de hand loopt vanwege PTSD, krijgt een ritje
van een Iraakse taxichauffeur, die als vluchteling in Los Angeles woont. Terwijl de
twee mannen elkaars achtergronden beginnen te ontdekken, stijgen de spanningen.
Un ancien combattant américain de la guerre en Irak perd le contrôle de sa vie car
il souffre de PTST (Post Traumatique Stress Disorder). Il se fait conduire par un
chauffeur de taxi irakien, qui vit à Los Angeles en tant que réfugié. Alors que les
deux hommes commencent à se découvrir mutuellement, la tension monte.

Regisseur
ANOUAR H. SMAINE
Anouar H. Smaine is een onafhankelijke filmmaker en acteur van Algerijnse afkomst,
gevestigd in Los Angeles, Californië. Na samenwerking met acteur/regisseur Will
Wallace (Tree of Life, The Thin Red Line), regisseur Kimberly Jentzen en DOP Jack
N. Green (Unforgiven, Dirty Harry) schreef en regisseerde Anouar de meervoudige
bekroonde ‘Sharia’. Zijn nieuwe film “Battle Fields” gaat in op de netelige kwesties
van PTST (Post Traumatique Stress Disorder) en de psychologische effecten van
oorlog op mensen. Het uiteindelijke doel van Anouar is om mensen bewust te maken
over ons menselijkheid, ongeacht ras, religie of cultuur.

Cast
Sean Stone
Anouar H. Smaine
Emily Rose Debinie
Nikki McCauley

Productie
Jennifer Angelier
Jonathan Angelier
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Lala Zbida
In een Moors huis wonen verschillende families. De benedenverdieping wordt
verhuurd door de rijke El Hadj Wennas, die op de bovenverdieping met zijn vrouw
Zbida woont. Zbida ontdekt dat haar man een affaire heeft met de jonge weduwe
Bariza en dat ze zich voorbereiden om te trouwen. Zbida besluit alles te doen om dit
huwelijk te voorkomen.
Dans une maison moresque vit plusieurs familles qui louent chez la famille du riche
Elhadj Wennas, ce dernier occupe avec sa femme Zbida et ses deux fils l’étage du
dessus. Zbida découvre que son mari a une liaison avec la jeune veuve Bariza et qu’il
se préparent à se marier, Zbida décide de tout faire pour empêcher ce mariage.

Regisseur
MOUZAHEM YAHYA
Mouzahem is een autodidactische regisseur die zijn carrière begon met het maken
van amateur-shorts tijdens zijn universitaire studies en na het behalen van zijn
ingenieursdiploma, werkte hij als assistent en acteur en regisseerde hijverschillende
korte films, zijn eerste speelfilm getiteld Lambese gevolgd door een tweede getiteld
Lalla Zbida.

Cast
Sweden Maaledj
Sarah Hannachi
Abdelhak Benmarouf
Alloua Zerman
Djamel Dekkar
Lobna Sediri

Productie
Mouzahem Yahia
Hafiza Mrimech
Frederic Derrien
Amine Tegar
Rima Bensalah
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Until The End Of Time
Op de afgelegen begraafplaats van Sidi Boulekbour ontmoet Ali, een oudere
grafdelver, de 60-jarige weduwe Johar, die voor de eerste keer na de dood van haar
man het graf van haar zuster bezoekt. Johar wil dat haar laatste rustplaats naast
haar zus zal zijn, dus besluit ze haar eigen begrafenis te organiseren en vraagt Ali
haar te helpen. De voorbereidingen voor haar laatste reis gaan echter mis wanneer
Ali en Johar zich onverwacht beginnen te realiseren dat ze gevoelens voor elkaar
hebben.
Dans le lointain cimetière de Sidi Boulekbour, Ali, un fossoyeur âgé, rencontre la
veuve Johar, âgée de 60 ans, qui se rend pour la première fois sur la tombe de
sa soeur après le décès de son mari. Johar veut que son dernier lieu de repos soit
à côté de sa sœur. Elle décide donc d’organiser ses propres funérailles et demande
à Ali de l’aider. Mais les préparatifs pour le dernier voyage vont mal quand Ali
et Johar commencent soudain à réaliser qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre

Regisseur
YASMINE CHOUIKH
Yasmine Chouikh is een algerijnse actrice, regisseuse en scenarioschrijfster.
Yasmine Chouikh studeerde af in psychologie en onderwijswetenschappen en is een
actrice, journalist en tv-presentatrice. Ze schreef scripts voor verschillende korte
films en regisseerde er zelf twee: El Bab (The Door) in 2006 en El Djinn (2010,
Short Film Corner, Cannes Film Festival 2010), evenals een serie voor televisie,
Studio 27, in 2015.
Cast
Imen Noël
Djamila Arres
Mohamed Benbakreti
Djilali Boudjemaa
Mehdi Moulay
Mohamed Takiret

Productie
Yamsmine Chouikh
Chemseddine Tozane
Yamina Bachir
Hamid Bouziane
Gregory d’argent
El Walid Benayad Cherif
MAKING OF Producations
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Lahnech
Aziz DADAS, is terug in de komedie “Lahnech” waarin hij, de rol speelt van een man die
doet zich voor als politieagent, zonder te beseffen wat de gevaren en risico’s van zijn daad
kunnen zijn. Wat onvoorspelbaar is, is dat een vrouwelijke politie rechercheur, belast met de
zaak, verliefd wordt op hem. Door onverwachte en komische avonturen, beseft hij hoe fragiel
de menselijke relaties vaak zijn, in een wereld die vaak gedomineerd wordt door uiterlijkheden.
Dans le film de Driss MRINI, Aziz DADAS revient avec sa nouvelle comédie, « LAHNECH »
dans laquelle il incarne le personnage d’un homme qui usurpe la profession d’un filc sans
calculer les conséquences de son acte. Ce qui est imprévisible c’est qu’ une policière tombe
amoureuse de lui alors qu’elle censée l’arrêter. Suite a diverses aventures, inouïes etcomiques, il
s’aperçoit combien les relations humaines sont souvent très fragiles dans un univers domine
par les apparences.

Regisseur
DRISS MRINI
Driss Mrini studeerde audiovisuele communicatie aan de universiteit van Hamburg in Duitsland, waar hij werkte als assistent op de Duitse televisie (NDR). Terug in Marokko trad hij toe
tot het Ministerie van Informatie, voordat hij carrière maakte op de Marokkaanse televisie en
waarvoor hij een veelheid aan documentaires en tv-shows regisseerde, waaronder de meest
beroemde ‘Watiqa’ en ‘Naghmawatay’. Driss regisseerde drie andere speelfilms, namelijk “Bamou”, over het Marokkaanse verzet, “Larbi”, over het leven van de grote voetbalspeler Larbi Ben Mbarek, “The Black Pearl”, en de meest recente film “Aida” die is gekozen om Marokko
te vertegenwoordigen in de beste buitenlandse filmcategorie tijdens de 2016 Oscars.

Cast
Aziz Dadas
Fadila Benmoussa
Idrissi Majdouline

Productie
Driss Mrini
Abdelillah Hamdouchi
Xavier Castro
Najib Chlih
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Je Suis Lá
Souad Douibi is een jonge Algerijnse activist/kunstenares. Haar artistieke werk en
optreden in de straten van Algiers veroorzaken een lawine aan beledigingen en
heftige vijandelijkheden en verbale agressie. Haar artistieken uitingen in de straten
van Algiers verandert dan in een strijd om haar plaats in de samenleving te doen
gelden.
Souad, une artiste de 34 ans réalise des performances artistiques dans les rues
d’Alger. Elle se trouve alors confrontée à l’agressivité de la société algérienne. Son
expression d’art se transforme alors en combat pour affirmer sa place dans cette
société patriarcale.

Regisseur
FARAH ABADA
Farah Abada is een Algerijnse journalist/regisseur. Na een diploma in Handel bij
EHEC Algiers en een master in journalistiek bij ESJ Parijs, zij specialiseert ze zich in
audiovisueel.  Ze besluit vervolgens terug te gaan naar Algerije, waar zij de videocorrespondent wordt (JRI) pour Agence France Presse (AFP).
“Je suis là” is haar eerste korte film.

Productie
Farah Abada
Sofiane Ichalalen
Hocine Mellal
Sonia Merabet
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Valse De L’aube
Radia, een moeder, lijdt al 11 jaar aan nierfalen en wacht op een transplantatie. Op een
dag wordt ze opgeroepen: een donor is net overleden. Ze gaat naar het ziekenhuis
waar haar wordt verteld dat het noodzakelijk is om compatibiliteitsanalyses uit te
voeren. Tevens is zij niet de enige patiënt die wordt opgeroepen!
Radia, mère de famille, souffre depuis 11 ans d’une insuffisance rénale et attend une
greffe. Un jour, on la convoque rapidement : un donneur vient de décéder. Elle se rend
à l’hôpital où on l’informe qu’il faut faire des analyses de compatibilités. Mais aussi, elle
n‘est pas la seule malade convoquée !

Regisseur
EMNA NAJJAR
Regisseur en journalist, geboren in Tunesië. Ze studeerde af aan de Sorbonne University in Frankrijk, waar ze promoveerde in de Informatie- en Communicatiewetenschappen. Ze schrijft ook nieuws en poëzie. Haar eerste korte film “Honey Amer” werd
geselecteerd in de officiële competitie op de Carthage JCC Cinematographic Days in
2014. “VALSE DE L’AUBE” is haar tweede film. Ze werkt aan andere kortfilm-scripts
en ontwikkelt een speelfilmproject.
Réalisatrice et journaliste, née en Tunisie. Diplômée de l’Université de la Sorbonne en
France où elle a obtenu un doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication. Elle écrit également des nouvelles et de la poésie. Son premier court métrage “Miel
Amer » a été sélectionné en compétition officielle aux Journées Cinématographique de
Carthage JCC en 2014. “VALSE DE L’AUBE” est son deuxième film. Elle travaille sur
d’autres scénarios de courts métrages et développe un projet de long métrage.
Cast
Chekra Rameh
Ali Bennour

Productie
Emna Najjar
Emna Najjar
Taieb Benameur
Anes Saadi
Jilani Arousse
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Hayat
Het leven is een reis met een startpunt en een aankomstpunt. Met medereizigers
die soms familie van elkaar worden en anderen, die verschillende wegen inslaan
en elkaar uit het oog verliezen. Een enkele reis met ontmoetingen, scheidingen,
geluk, teleurstellingen, zekerheden en  twijfels. Een reis die we allemaal moeten maken tot aan
het einde, maar waar iedereen zijn eigen eindpunt heeft.
La vie est un voyage avec un pont de départ et un point d’arrivée, avec des compagnons
de route qui parfois deviennent membres de la famille, et d’autres qui prennent des
chemins différents et qu’on finit par perdre de vue. Un aller simple, avec ses rencontres et
ses séparations, ses bonheurs et ses déceptions, ses certitudes et ses doutes. Un voyage qu’on
est tous programmé à mener jusqu’au bout mais où chacun a son terminus.

Regisseur
RAOUF SEBBAHI
Raouf maakte deel uit van de allereerste promo van de eerste filmacademie in Marokko, na in
2000 zijn bachelor in moderne literatuur te hebben behaald. In drie jaar regisseerde hij twee
korte films, waaronder “Mijn Stad”, “heb ik nog nooit gezien”, een bekroonde film op verschillende festivals. Na voor televisie te hebben gewerkt, keerde hij terug naar zijn eerste liefde,
cinema, en regisseerde hij 5 korte en een speelfilm in 2013 “The Pistolet”.
Raouf a fait partie de la première promotion de la première école de cinéma du Maroc, après
l’obtention de son baccalauréat en lettre moderne en 2000.Trois ans plus tard il réalise deux
courts métrages dont (Ma ville que je n’ai jamais vu), film primé dans plusieurs festivals.
Après travaillé pour la télévision, il revient à son premier amour, le cinéma, et réalise 5 courts et
un premier long métrage en 2013 « Le Pistolet ».
Cast
Meriem Bakouch
Hashmen Bastaoui
Oussama Bastaoui
Hassan Ben Badida

Productie
Mohamed Ahed Bensouda
Mohamed Moncef El Kadri
Raouf Sebbah.
Luca Coassin
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Petits Bonheurs
Na de dood van de vader worden Noufissa, een meisje van vijftien jaar, en haar
moeder gedwongen om een uitnodiging van een verre neef te accepteren om bij haar
grote traditionele gezin te komen wonen. Een felle vriendschap wordt onmiddellijk
gesmeed tussen de twee jonge neven.
Après la mort du père, Noufissa, une fille de quinze ans, et sa mère sont obligées
d’accepter l’invitation d’un cousin éloigné de venir vivre avec sa grande famille
traditionnelle. Une étroite amitié se noue instantanément entre les deux jeunes
cousins. Puis une grande histoire d’amour où Chama prend l’initiative d’initier
Noufissa au monde intime des femmes dans la grande maison.

Regisseur
MOHAMED CHRIF TRIBAK
Geboren in Larache, Noord-Marokko, in 1971. Hij is opgeleid in de Federatie van
filmclubs in Marokko en liep stage bij de FÉMIS in Parijs. Hij regisseerde twee
korte films, waaronder Nassima (1998), een korte fictiefilm. Zijn film Le Temps des
Comarades werd toegekend in het kader van Cinema en beweging 2 (San Sebastian
Festival, Spanje). Hij regisseerde ook vier tv-films voor het tweede nationale kanaal,
2M. Comrade’s Time is zijn eerste speelfilm.

Cast
Ahmed Ahdid
Soumaya Amghar
Mohamed Cherrat
Maha Daoud
Mouad El Aribi
Yousra El Asri
Farah El Fassi

Productie
Mohamed Chrif Tribak
Crînguta Pîngaru
Aurélien Manya
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Enquête Au Paradis
Door zijn Algerijnse landgenoten vragen te stellen over hun idee van het paradijs,
maakt Merzak Allouache zowel de verbeelding, de vooroordelen als de huidige of
recente tragedies zichtbaar die een heel volk achtervolgen.
En interrogeant ses compatriotes algériens sur leur idée du paradis, Merzak
Allouache montre à la fois l’imagination, les préjugés et les tragédies actuelles ou
récentes qui hantent tout un peuple.

Regisseur
MERZAK ALLOUACHE
Merzak Allouache, geboren in Algiers, is scenarioschrijver en regisseur. Zijn eerste
film, “Omar Gatlato”, werd een wereldsucces. Werd geselecteerd in de Critics Week
van het Filmfestival van Cannes in 1976 en tientallen andere festivals. Na ‘Omar
Gatlato’ regisserde Allouache meer dan 20 films waaronder “Bab El Oued City”,“Hi
Cousin ”, ”Chouchou,” “Madame Courage ” en ”Le Repenti”. Merzal Allouache is een
van de belangrijkste Algerijnse filmmakers voor zijn sociale en geëngageerde films.
Merzak Allouache, né à Alger, est un scénariste et réalisateur de films algériens. Il se
fait connaître par son premier film Omar Gatlato tourné à Alger et sélectionné à la
Semaine de la critique du festival de Cannes en 1976. Apres Omar Gatlato, Allouache
réalise une vingtaines de longs métrage dont « Bab El Oued City, » « Salut Cousin, » « Chouchou, » « Madame Courage » et « Le Repenti. Merzal Allouache est l’un
des cinéastes algériens les plus importants pour ses films sociaux et engagés.

Cast
Salima Abada

Productie
Merzak Allouache
Bahia Allouache
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Chroniques De Mon Village
Een Algerijns dorp tijdens de Frans-Algerijnse oorlog. De tienjarige Bahshir droomt
ervan om een zoon van Shahid (martelaar) te zijn, omdat hem is verteld dat de zonen
van martelaren een grote toekomst zullen hebben als de onafhankelijkheid komt. Om
zijn doel te bereiken, is Bashir bereid om zijn vader, die hen vijf jaar geleden verliet,
en zijn vriend Francois, de Franse soldaat en de vijand van zijn land, op te offeren.
Un village algérien pendant la guerre franco-algerienne. Bachir, âgé de 10 ans, rêve
d’être un fils de Chahid (Martyre) parce qu’il a été informé que les fils de martyres
auront un grand avenir. Pour atteindre son but, Bashir est prêt à sacrifier son père,
qui les a quitté il y a 5 ans, et son ami Francois, le soldat français et l’ennemi de son
pays.

Regisseur
KARIM TRAIDIA
Karim Traïdia, regisseur en scenario- schrijver, studeerde af van de Nederlandse Film
Academie met zijn eerste korte film, “De Onmacht”. Deze werd op tientallen festivals
vertoond. De Onmacht won verschillende prijzen w.o. Milano, München, Oberhausen.
De Poolse Bruid, zijn debuutfilm was geselecteerd voor de Critic’s Week in Cannes,
won 2 Gouden Kalveren (beste regisseur en beste actrice) op het Nederlands Nationaal Film Festival (Utrecht), won de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival
van Rotterdam en de Europaprijs in Berlijn en was genomineerd voor de Golden Globe. Na “De Poolse Bruid” maakte Karim 5 speelfilms.

Cast
Fatma Bensaidane
Malik Bekhoucha
Mouni Bouallem
M.T. Zaoui
Hassan Kachach
Fethi Ghares
Lucien Guignard

Productie
Karim Traidia
Abderrahmane Benarous
ARC Algerie
Said Bouchelouche
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Goulili
De wekker gaat, een nieuwe dag begint. Nada, jonge vrouw, bereidt zich mechanisch
aan het begin van haar dag voor. Uit haar gewone gebaren komt de twijfel, het
verlangen en de vraag: wat te doen met het lichaam wanneer de ziel het verstikt? In
een wervelend tête-à-tête omhelst ze tegenstemmen…
Le réveil sonne un nouveau jour, Nada, jeune femme, se prépare machinalement
à l’entame de sa journée. De ses gestes ordinaires survient le doute, le désir et
cette question : Que faire du corps quand l’ âme s’y étouffe ? Dans un tête-à-tête
tournoyant, tel un Janus, elle embranche des voix opposées…

Regisseur
SABRINA DRAOUI
Haar passie voor fotografie zet haar in de schijnwerpers, omdat ze in 2006 de winnares is van de internationale fotografiecompetitie “Regards croisés”. Van Spanje tot
het Midden-Oosten presenteert ze haar werk als onderdeel van een reizende tentoonstelling. Sabrina verruilt de fototoestel voor de filmcamera en maakt haar eerste
korte “Goulili”.
De film is een succes, hij is geselecteerd op 42 internationale festivals en wint 11 prijzen gewonnen. Onder haar dubbele pet als filmmaker producent, werkt ze mee aan
meerdere fictie films, documentaires en tv-reportages.

Cast
Alice Taurand
Yasmina Bennani

Productie
Sabrina Draoui
Narda Keo Kasal
Romain Rické
Thierry Pirolet

57

La Belle Et La Meute
Mariam, een vrolijk Tunesisch meisje met grote lachende ogen, is 21. Zij en haar
vriendin maken zich op voor een feestje. Ze schminken zich, passen een sexy jurk.
Op de dansvloer laat Mariam zich verleiden door de knappe Youssef. En dan zien we
Mariam plots in tranen, met een gescheurde jurk, zonder schoenen noch handtas. Ze
is verkracht. Gedurende de rest van de nacht zal Mariam moeten vechten voor haar
rechten en haar waardigheid. Maar hoe kan recht zegevieren als het aan de kant van
de folteraars staat? Van ziekenhuis tot politiebureau, Mariam voelt de minachting en de
intimidatie aan den lijve…
Mariam, une Tunisienne gaie avec de grands yeux rieurs, a 21 ans. Elle et son amie
se préparent pour une fête. Elles se maquillent, essayent des robes sexy, elles sont
heureuses. Sur la piste de danse, Mariam est séduite par le beau Youssef. Et puis tout
change. On voit tout à coup Mariam en larmes, elle court dans la rue, sa robe est
déchirée. Elle a été violée. Pendant le reste de la nuit, Mariam devra se battre pour ses
droits et sa dignité. Mais comment la justice peut-elle prévaloir si elle est du côté des
bourreaux? De l’hôpital au poste de police, Mariam ressent le mépris et l’intimidation…

Regisseur
KAOUTHER BEN HANJA
Kaouther Ben Hania, is een succesvolle Tunesische regisseuse. Haar films hebben prijzen
gewonnen op verschillende festivals, waaronder op het Salé Women’s International Film
Festival, het Filmfestival van Namur en de Carthage Filmdagen. Haar films werden
ook geselecteerd voor het Filmfestival van Venetië en het Filmfestival van Cannes (La
Belle et la Meute) in de categorie Un Certain Regard.

Cast
Mariam Al Ferjani
Ghanem Zrelli
Noomen Hamda
Chedly Arfaoui

Productie
Kaouther Ben Hania
Johan Holmquist
Habib Attia
Nadia Ben Rachid
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Le Puits
Aan het einde van de jaren vijftig, tijdens de periode van de Franse bezetting in
één van de Algerijnse dorpen, belegerde het Franse leger de bevolking van vrouwen
en kinderen en belette hen de enige bron te naderen die hen voedde. Ze schieten op
iedereen die daar naartoe gaat.
A la fin des années cinquante, pendant la période de l’occupation française et dans
l’un des villages algériens, l’armée française a assiégé la population des femmes et des
enfants et les empêche d’approcher le seul puits qu’ils alimentent en tirant sur tous
ceux qui s’y rendent.

Regisseur
LOFTI BOUCHOUCHI
Algerijnse regisseur en producent (uitvoerend product “Barakat” en “Bled Number
One”) Lotfi Bouchouchi, geboren in 1964 in Algiers in een familie van filmmakers,
studeerde af aan de School of Cinema in Parijs. In de vroege jaren 90 was hij de
eerste assistent van Merzak Alouache en Mohamed Chouikh. Hij werkte ook voor de
volgende agentschappen: TF1, Frankrijk 24 en APTN.
Algerian director and producer (executive prod “Barakat” and “Bled Number One”)
Born in 1964 in Algiers in a family of filmmakers, Lotfi Bouchouchi graduated from
the School of Cinema of Paris. In the early 90s, he was the first assistant Merzak
Alouache and Mohamed Chouikh. He also worked for the following agencies: TF1,
France 24 and APTN.

Cast
Anissa Daoud
Ghanem Zrelli
Mariam Al Ferjani
Mohamed Akkari
Chedly Arfaoui

Productie
Lofti Bouchouchi
Mourad Bouchouchi
Yacine Mohamed Benelhadj
Hazem Berabeh
Mouaiz Cheikh
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Raja Bent El Mellah
Najat, een jonge Marokkaanse vrouw, heeft de Franse regisseur Jacques Doillon
ontmoet en werd gecast in zijn film Raja waarvoor ze de prijzen van Beste Actrice
won op zowel het Filmfestival van Venetië als het Filmfestival van Marrakech. Raja
Bent El Mellah is een film over de achterkant van roem en de ongelijkheid van de
wereld.
Najat, une jeune femme marocaine, a déjà joué avec le réalisateur français Jacques
Doillon dans son film Raja pour lequel elle a remporté le prix de meilleur actrice à la
Mostra de Venise et au Festival du film de Marrakech. Raja Bent El Mellah est un
film sur les revers de la gloire et les inégalités du monde..

Regisseur
ABDELILAH ELJAOUHARY
Abdelilah El Jaouhari is een regisseur, scenarioschrijver, journalist en filmcriticus,
geboren in Fez in Marokko. Hij is een actieve stem in de Marokkaanse filmcultuur,
zowel als criticus en als film maker.
Abdelilah El Jaouhari est un réalisateur, scénariste, journaliste et critique de cinéma,
né à Fès au Maroc. Il est une voix active importante dans la culture cinématographique marocaine, à la fois en tant que critique et en tant que cinéaste et homme de
culture.

Cast
Najat Bensalem
Oum Laid Ait Youss

Productie
Abdelilah Eljaouhary
Fadil Chouika

63

L’Etoile D’Alger
Moussa, een jonge muzikant, droomt ervan de Michael Jackson van Algiers te
worden. Met talent en energie voor alles. Hij neemt zijn groep muzikanten mee in
zijn gekke hoop. Eerst spelen ze op bruiloften en dan in nightclubs. Hij wordt de
nieuwste ster van Algiers, maar botst met hen die hem zullen verbieden op te zingen.
Moussa, jeune musicien, rêve de devenir le Michael Jackson d’Alger. Avec talent et
énergie pour tout bagage, il promène son fol espoir en jouant avec son petit groupe
de musiciens d’abord dans les mariages puis dans des boîtes huppées. La nouvelle
étoile d’Alger c’est lui, mais il va se heurter à l’absolu hirsute d’un islam confisqué par
des nouveaux fauves qui vont lui interdire de chanter.

Regisseur
RACHID BENHADJ
Geboren in 1949 in Algiers, was het in Parijs dat Rachid Benhadj eerst architectuur
studeerde aan de Nationale School voor Decoratieve Kunsten, daarna ‘cinematografie
aan de universiteit’. Ook schilder, regisseerde hij sinds 1979 verschillende tv-films
en documentaires. In 1992 maakte hij Touchia, die de publieksprijs 1994 won op het
4de Afrikaanse filmfestival in Milaan, Italië. Hij verhuisde naar Italië, waar hij nog
steeds woont, en regisseerde een middellange film, L’Ultima cena (1995), evenals twee
van zijn nieuwste speelfilms. “The naked bread” door Mohamed Choukri en “Mirka”
“Parfumsd’Alger”. Hij is docent aan de Academie van Cinécittà Act Multimedia.

Cast
Chérif Azrou
Sofia Nouacer
Abdelbaset Benkhalfa
Hacene Karkeche
Arslane Lerari

Productie
Rachid Benhadj
Aziz Chouaki
Shemch Eddine Touzene
Leila Artese
Mohammed Ziouani
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Tunis By Night
Na meer dan twee decennia in dienst van de Tunesische nationale radio staat Youssef
op het punt te stoppen. Als wordt verwezen naar het incident dat plaatsvond op
17 december in Sidi Bouzid, wordt Youssef wreed afgesneden tijdens zijn laatste
programma “Tunis By Night”. Dit terwijl Aziza, de jongste dochter, zich losmaakt
van het ritme en de waarden van haar familie. Ze snijdt haar polsen door na
een waterval van teleurstellingen. Gebroken, Youssef zoekt zijn toevlucht in de
aangrenzende bar waar hij altijd al kwam, en laat zich dan opslokken in deze stad
die hij niet langer herkent.
Après plus de deux décades au service de la radio nationale tunisienne, Youssef
s’apprête à prendre sa retraite. Voulant faire allusion à l’incident qui a eu lieu le
17 décembre à Sidi Bouzid, Youssef se trouve vicieusement coupé d’antenne lors
de sa dernière émission “Tunis By Night”. Alors que Aziza sa fille cadette se voit
déconnectée du rythme et des valeurs de sa famille. Elle se coupe les veines après une
cascade de déceptions. Brisé, Youssef se réfugie au bar mitoyen qu’il fréquente depuis
toujours puis se laisse engloutir dans cette ville qu’il ne reconnaît plus.

Regisseur
ELYES BACCAR
Afgestudeerd aan het gratis conservatorium van de Franse film in Parijs (sectie-realisatie), Hij loopt stage bij La Femis. Hij werd daarna assistent van Tunesische en
buitenlandse films en maakt korte films, speelfilms en documentaires. Hij heeft ook
theaterproducties geregisseerd.

Cast
Raouf Ben Amor
Amira Chebli
Helmi Dridi

Productie
Elyes Baccar
Mohamed Ali Ben Hamra
Mohamed Ali Kammoun
Frida Marzouk
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Cargo
“Ik ben geen bedelaar”. Verborgen in het midden van de Bekaa-vallei, op de vlucht
voor de Syrische oorlog vinden de kleine Abed en zijn zieke grootvader hun weg
naar de stad Beiroet, om een meedogenloos lot tegemoet te gaan.
Perdu dans Beyrouth avec son grand-père qui n’a plus toute sa tête,
Abboudi, un petit garçon syrien, doit désormais jouer les adultes et
part en quête d’un médicament pour rendre la mémoire au vieil
homme.

Regisseur
KARIM RAHBANI
Karim Rahbani is een bekroonde Libanese regisseur. Hij komt uit een familie van muzikanten, bekend om hun levendige oosterse muziek. Zijn korte film ‘With Thy Spirit’
reisde de wereld rond, is vertoond op 25 festivals en won 12 awards.
Zijn nieuwe korte speelfilm “Cargo” wordt geproduceerd door Rouge International en
Ezekiel Films.
Karim Rahbani est un réalisateur Libanais primé. Il vient d’une
famille de musiciens connus pour leur musique orientale vibrante. Son
court metrage précédent “With Thy Spiri t” a parcouru le monde
projeté dans 25 festivals et a gagné 12 prix. Après son nouveau court
métrage “Cargo” produit par Rouge International et Ezekiel Films
ltd, Rahbani travaille sur son premier long métrage.

Cast
Abed El Hady Assaf
Saad El Din Moukhalalati
Cynthia Khalifeh

Productie
Ghady Rahbani
Karim Rahbani
Nadia Turincev
Julie Gayet
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Jury (lange films)
Tahar Houchi, voorzitter
Tahar Houchi heeft zowel de Zwitserse nationaliteit als de Algerijnse
en Franse. Hij heeft een BA in de Franse Taalkunde (Universiteit van
Algiers), een diploma in Development Studies (Universiteit van Genève), en in Franse literatuur en beschaving (Universiteit van Lyon II).
Als journalist en filmcriticus is hij lid van de Zwitserse vereniging van
gespecialiseerde journalisten (ASJS) en de Zwitserse vereniging van
filmjournalisten (ASJC). Hij is oprichter en artistiek directeur van het International Oriental Film Festival van Genève (FIFOG) en het Montreal International Festival of Amazigh
Film (FIFAM). Na een aantal cursussen in film business, trad hij op in achtereenvolgens
“Yidir”, in het eerste deel van een trilogie over de jeugd, die werd geselecteerd in meer dan
15 festivals, en “Kousayla”, het tweede deel van de trilogie, die zal eindigen met “Dihja”.
“Kabyle” uit Palestina is zijn nieuwste documentairefilm, die het bestaan van de Kabyles
van Palestina onthult.
Tahar Houchi a la nationalité suisse, algérienne et française. Il est titulaire d’une licence en
linguistique française (Université d’Alger), d’un diplôme en études du développement (Université de Genève) et en littérature et civilisation françaises (Université de Lyon II). En tant
que journaliste et critique de cinéma, il est membre de l’Association suisse des journalistes
spécialisés (ASJS) et de l’Association suisse des journalistes du cinéma (ASJC). Fondateur
et directeur artistique du Festival international du film de Genève (FIFOG) et du Festival
international du film amazigh de Montréal (FIFAM) Après plusieurs cours en cinéma, il a
joué successivement dans Yidir, première partie d’une trilogie sur la jeunesse, sélectionnée
dans plus de 15 festivals, et Kousayla, deuxième partie de la trilogie qui se terminera avec
Dihja. Salah. Kabyle from Palestine est son dernier film documentaire qui révèle l’existence
des Kabyles de Palestine.
Annemiek van Gorp
Als productiemanager en als uitvoerend producent was Annemiek sinds
1990 voor verschillende productiehuizen werkzaam bij meer dan 30
speelfilms voor Alejandro Agresti, Danniel Danniel, Mijke de Jong, Nicole
van Kilsdonk, Paula van der Oest e.a.. In 1999 richtte ze samen met
René Goossens filmbedrijf ‘De Productie’ op en produceerde o.a. films
van Agresti, Diego Vignatti Martinez, Karim Traïdia, Eugenie Jansen,
Caroline Strubbe en Martijn Maria Smits. Daarnaast is ze sinds 2007 werkzaam bij de
Filmacademie als docent.
En tant que directrice de production et productrice exécutive, Annemiek a travaillé pour
plusieurs maisons de production depuis 1990 sur plus de 30 longs métrages pour Alejandro Agresti, Danniel Danniel, Mijke de Jong, Nicole van Kilsdonk, Paula van der Oest
et d’autres, en 1999, elle a fondé la société de production René Goossens. et a produit des
films de Agresti, Diego Vignatti Martinez, Karim Traidia, Eugenie Jansen, Caroline Strubbe et Martijn Maria Smits. En outre, elle travaille à la Film Academy depuis 2007 en tant
qu’enseignante.

Mounira Hadj
Mounira Hadj Mansour is een Nederlands-Tunesische actrice en producer
uit Amsterdam. Zij heeft als actrice talloze rollen gespeeld in zowel films
als series. Daarvan zijn “Spangas” en “#Forever” haar grootste projecten.
Naast het acteren heeft Mounira talloze commerciële items geproduceerd in
de lifestyle bij RTL4 en ze is op dit moment bezig met het produceren van
“#Datingdalila”, een dramaserie voor de KRO/NCRV, die ze zelf bedacht
heeft. Mounira houdt van films die ontroeren, die inspireren en die meewerken aan een
betere wereld. Leuk om te weten is dat zij ook een rol speelt in “De Domino Speler| van Hakim
Traidia en dat Hakim weer speelt in haar serie “#Datingdalila”.
Mounira Hadj Mansour est une actrice et productrice néerlandaise / tunisienne basée à
Amsterdam. Elle a joué d’innombrables rôles en tant qu’actrice dans des films et des séries.
Parmi ceux-ci, Spangas et #Forever sont ses plus grands projets. En plus de jouer, Mounira a produit d’innombrables articles commerciaux dans le style de vie de RTL4 et travaille
actuellement à la production de #Datingdalila, une série dramatique pour le KRO / NCRV,
qu’elle a elle-même inventée. Mounira aime les films qui bougent, inspirent et contribuent à un
monde meilleur. Ce qu’il est bon de savoir, c’est qu’elle joue également un rôle dans «le joueur
Domino de Hakim Traidia» et que Hakim joue à nouveau dans sa série «#Datingdalila».
René Goossens
Hij produceert arthouse drama en documentaires en participeert regelmatig
in coproducties. Hij doet dit samen met Annemiek van Gorp en samen vormen zij dan ook het bedrijf “De Productie”. Als partner in het bedrijf werkt
hij samen met zowel beginnend talent als ervaren regisseurs en probeert
daar waar mogelijk een mix van ervaring en talent tot stand te brengen.
Hij wil met het bedrijf “De Productie” niet alleen een aanspreekpunt zijn
voor lokaal en nationaal talent, maar eveneens een betrouwbare partner zijn in internationale
coproducties. Hij is vooral geïnteresseerd in eigenzinnige creatieve films, die opvallen door de
gekozen vorm en door een aansprekende, soms gedurfd of controversiëel onderwerp, waarbij
vorm, inhoud en emotie met elkaar in balans zijn. De films begeven zich op het grensvlak van
allerlei genres en zijn vaak een mengvorm van fictie, documentaire en kunst.
René Goossens produit des drames et documentaires d’art dramatique et participe régulièrement à des coproductions. Il le fait avec Annemiek van Gorp et forme la société “De Productie”. En tant que partenaire de la société, il collabore avec des administrateurs débutants
et expérimentés et tente de créer un mélange d’expérience et de talents dans la mesure du
possible. Avec la société “De Productie”, il souhaite être non seulement un point de contact
pour les talents locaux et nationaux, mais également un partenaire fiable dans les coproductions internationales.
Il s’intéresse particulièrement aux films créatifs idiosyncratiques qui se distinguent par la
forme choisie et par un sujet attrayant, parfois audacieux ou controversé, dans lequel forme,
contenu et émotion sont en équilibre. Les films se déplacent à l’interface de tous les genres
et sont souvent un mélange de fiction, de documentaire et d’art. Il recherche principalement
des histoires universelles, venant du fond du cœur, aussi variées et colorées que les créateurs
de ces histoires. Les créateurs de films qui sont non seulement intéressants pour le marché
néerlandais, mais aussi bien au-delà et ont donc le potentiel d’atteindre un public plus large.
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Jury (korte films)
Sabri Saad, Voorzitter
Sabri Saad El Hamus, acteur, schrijver en toneelregisseur, groeide op in
Caïro. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Caïro. In 1978, drie
jaar na het behalen van zijn diploma, vertrok hij naar Nederland. In 1983
en 1984 studeerde hij aan de Toneelschool Arnhem. In 1984 speelde Sabri
zijn eerste theaterrol en twee jaar later speelde hij bij het Ro Theater en
Toneelgroep Amsterdam. Hij werd bekend door zijn rol in de advocaten
tv-serie “Pleidooi”. In 2007 werd hij artistiek leider van theatergroep De Nieuw Amsterdam.
Daar maakte hij de vijfdelige serie Pax Islamica, over de vijf zuilen van de islam. Daarna
volgde Pax Hominis, geschreven door Arnon Grunberg. In 2011 was Sabri een vaste gast in
de Pauw en Witteman-nieuwshow, waarin hij verslag deed van de revolutie in zijn geboorteland Egypte. Hij speelde in tientallen tv-series zoals “Dalziel and Pascoe” (BBC) en “ShoufShouf…”.
Sabri Saad El Hamus, acteur, auteur et metteur en scène de théâtre, a grandi au Caire. Après des études en économie a l’Universite du Caire, il part pour la Hollande en 1978. Il
fait l’ecole de théâtre de Arnhem en 1983, joue son premier rôle de théâtre en 1984, puis travaille avec les grands du théâtre hollandais tel que Ro Theatre et Toneelgroep Amsterdam. En
2007, il devient le directeur artistique de l’ecole de théâtre DNA et produit 5 pièces sur les
5 piliers de l’Islam. Suivront d’autres pièces tel que Pax Hominis, écrite par Arnon Grunberg. En 2011 il est l’invité d’un programme de news (Pauw et Witteman) pour débattre de la Révolution en Egypte. Il jouera ensuite dans des dizaines de séries pour la télé, tel
que Dalziel and Pascoe (BBC) ”Shouf-Shouf… et dans des films tel que ”’n Beetje Verliefd”,
”Schnitzelparadijs”, ”Offers” en ”Pizza Maffia”. Après la série “Flikken Maastricht” et
“Van God Los”, Sabri est actuellement distribué dans la série ”Klem”.
Sara Berretima

Sara Berretima, is scenarioschrijfster en Algerijns schrijfster. Ze studeerde
journalistiek en media aan de ITFC in Algiers, waarna ze een graad in
scenarioschrijven behaalde aan de privéacademie voor kunst en film in
Egypte en een diploma theaterdramaturgie. Ze heeft het script geschreven
voor verschillende humoristische series en feuilletons dramatique, korte
films die zijn uitgezonden op Algerijnse en Tunesische kanalen, waaronder
“EL KHAWA Saisons 1 & 2, “Rayeh Jay”, “Said 0015” uitgezonden op de
A3, Canal Algerije, KBC en “ZAYEN SAADEK”, Seasons 1 & 2” uitgezonden op NESSMA
TV. Ze heeft bijgedragen aan verschillende festivals als jurylid, waaronder bij het Ibada3com
SDH Short Film Festival and Photography.
Sara Berretima est scénariste et romancière Algérienne. Elle a fait des études en journalisme
et média à l’ITFC à Alger suite à quoi elle a obtenu un diplôme en écriture de scénarios à
l’académie privée d’art et cinéma en Egypt puis un diplôme en dramaturgie théâtrale. Elle a
écrit le scénario de différentes séries humoristique et Feuilletons dramatique , court métrages qui ont été diffusées sur des chaines algériennes et tunisiennes dont « EL KHAWA
Saisons 1 & 2 », « Rayeh Jay » , « Said 0015 » diffusée sur la A3 ,Canal Algérie , KBC ,et «
ZAYEN SAADEK Saisons 1 & 2 « diffusée sur NESSMA TV . Elle a contribué à plusi-

eurs festivals autant que membre de jury dont le Festival Ibada3com SDH de court métrage et
de la photographie.Elle a participé a plusieurs ateliers d’écriture de scénario « série – pièces
théâtrale », autant que scénariste et docto script.
Asia El Harayri
Asia El Rayan is Nederlandse schrijver en journaliste, geboren in Damascus-Syrië. Ze werkt momenteel als directeur van het Arab Women’s Film
Festival in Den Haag, en als Public Relations- en Communicatiemanager bij
het Arabische House of Arts in Den Haag, Nederland vanaf 2011, en is daarnaast medeoprichter van beide organisaties. Zij is de eerste directeur van het
Arabisch vrouwelijk filmfestival in Europa. Ze produceerde de volgende films:
“Damp Soil”, “Never Too Late” en “Behind the Smoke”, geregisseerd door Rami El Harayri. Ze
publiceerde tal van verhalen, artikelen en interviews in kranten en tijdschriften, onder andere
in ‘Mouqarabat magazine’, ‘Dalil AlArab magazine’, Londen, ‘Sout El Galia’ (krant), ‘Elithad
magazine Nederland’. Tevens heeft ze gewerkt als nieuwsverslaggever voor verschillende persbureaus. Ze is sinds 1982 lid van de korte-verhalen-club in Cairo en lid van de Nederlandse El
Hizjra-literatuurclub sinds 1998.
Asia El Rayan Écrivaine et journaliste néerlandaise, née à Damas en Syrie, elle travaille depuis
2011 en tant que directrice du Festival du film pour femmes arabes à La Haye et de directrice
des relations publiques et de la communication à la Maison arabe des arts à La Haye aux PaysBas. être un co-fondateur des deux organisations. Elle est la première directrice du Festival du
film féminin arabe en Europe. Elle a produit les films suivants: “Court métrage” de Damp Soil
2016, “Court métrage” de Never Too Late 2015 et Behind the Smoke Screen 2013 “Sorcière”
est réalisé par Rami El Harayri. Elle a publié des journaux, des articles et des interviews dans
des journaux et des magazines tels que: le magazine Mouqarabat, le magazine Dalil AlArab,
le journal Sout El Galia, le magazine Elithad aux Pays-Bas. Elle a également travaillé comme
journaliste pour diverses agences de presse. Membre du club de nouvelles au Caire depuis 1982
et membre du club de littérature néerlandais El Hizra depuis 1998.
Wahid Sanouji
Wahid Sanouji is geboren in Marokko, woonde in Frankrijk en woont sinds
zeven jaar in Nederland. Hij studeerde rechten, kunst en Franse literatuur en
werkte als acteur in verschillende landen. Sanouji had altijd het gevoel iets
te willen veranderen. In eerste instantie door met politiek en rechten aan de
gang te gaan, maar dit was hem te rationeel. Hij besloot door middel van kunst te proberen
om mensen aan het denken te zetten. Wahid Sanouji laat zich inspireren door eigen ervaringen
en die van anderen die hem raken. Door problemen die hij in de Nederlandse samenleving
tegenkwam, raakte hij geïnspireerd om zelf films te gaan produceren, om hier vervolgens met
mensen over in gesprek te gaan. Wahid speelde in “Dans met de Duivel”, Hakim’s “De Domino
Speler” en “Gluckauf”en in 2019 is hij te zien in “The Way to Paradise”.
Wahid Sanouji est né au Maroc, a vécu en France et vit aux Pays-Bas depuis sept ans. Il a
étudié le droit, l’art et la littérature française et a travaillé comme acteur dans différents pays.
Sanouji a toujours eu envie de changer quelque chose. D’abord en allant à la politique et aux
droits, mais c’était trop rationnel pour lui. Il a décidé d’essayer de faire réfléchir les gens à travers l’art. Wahid Sanouji est inspiré par ses propres expériences et par celles des autres qui le
touchent. En raison des problèmes qu’il a rencontrés dans la société néerlandaise, il a été inspiré
pour commencer à produire lui-même des films, pour dialoguer avec les gens.
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Vrijwilligers / Medewerkers
Hakim en Karim willen de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Alexandra Jansse
Marcella Langhout
Paul Hornman
Kitty Friedrich-Cornelisse
Bernadette Traïdia-Strik
Youcef Boudjou
Willeke van den Bosch
Mike Doulis
Marijke Dijkhuis
Mohamed Brahimi
Alex van der Haak
Sid Ali Ould-Boukattine
Ruud Blok
Lenka Stojanovic
Jasmijn Twisk
Lorenzo de Vries
Dave Ruigrok
Anouk Saueressig
En een ieder, die op één of andere wijze een bijdrage heeft geleverd.
Met speciale dank aan Abdo El Haloui.

Het Magreb Film Festival ’18 wordt mede mogelijk gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers
en de steun van onderstaande organisaties.

