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SYNOPSIS

1

Deze documentaire verkent de nieuwe micro-revoluties
die vandaag zowat in de hele wereld ontluiken.
‘EEN ZACHTE REVOLUTIE’ verkent de veelvuldige initiatieven die overal verspreid in Europa zichtbaar worden,
en die de fundamentele maatschappelijke grondslagen
willen omvormen: de economie, de politiek, het bankwezen, het burgerschap…
Initiatieven die niet blijven hangen in verontwaardiging,
maar tot actie overgaan…
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CONTEXT

Op zoek naar de verbeteraars van deze wereld

Dient het nog gezegd dat de 85 rijkste mensen het equivalent bezitten van de rijkdom van 7 miljard personen?

Een trip door de tussenruimten van een wereld die parallel
loopt aan die van het heersende kapitalisme.
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‘EEN ZACHTE REVOLUTIE’ neemt de kijker mee op een expeditie richting nieuwe werelden, langs wezenlijke, intellectuele en spirituele universums waarin anders leren kijken en
leven centraal staat.

Maar ook, dat 20% van de wereldbevolking zich 86% van de
natuurlijke rijkdommen toe-eigent? Met haar steeds krachtigere middelen heeft de industriële en financiële kapitalistische maatschappij in honderd jaar de fysieke en biologische
reserves van de aarde opgemaakt, en daarmee het klimaat
en de biodiversiteit ingrijpend en langdurig gewijzigd.

Wij maken allicht de meest ingrijpende wereldwijde crisis
door in de geschiedenis van de mensheid: zowel op ecologisch, financieel, sociaal, menselijk en demografisch vlak,
als op het gebied van gezondheid.

Steeds meer burgers vergelijken de logica van dit systeem met
de Titanic. De wereldleiders stellen alles in het werk om de snelheid waarmee wij de ijsberg zullen raken af te remmen, maar
als ze hun groeivisie aanhouden is zoiets onmogelijk.

De moderne samenleving heeft de voorbije eeuwen een financieel, economisch, technisch en educatief model op punt gesteld
dat tegemoet komt aan haar industriële behoeften en consumptiegedrag. Die opzet heeft veel vooruitgang en welvaart
gebracht, maar leidde meteen ook tot steeds breder gapende
kloven tussen de arme meerderheid en de rijke minderheden.

De voorvechters van een anders levenswijze voeren aan
dat we slechts in een radicaal nieuw model een antwoord
kunnen vinden op de problemen die het huidige model
veroorzaken. De décroissants, de aanhangers van het ‘ontgroei’-model, stellen dat we zouden kunnen overgaan van
een maatschappij die zich rond ‘grondstoffen’ ontwikkelt
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naar een samenleving die zich vormt rond de ‘levende’ en
rond een logica van ‘minder koopwaar maakt meer samenhang waar’.

vaak vervreemdend werkbestaan. Toch ontwikkelen zich zowat overal op de planeet andere, stimulerende levenswijzes,
zeer bewust van de ecologische en menselijke grenzen, …

De signalen worden duidelijk: steeds verder verspreide individuen, minderheden, nieuwe economieën, nieuwe productieprocessen, nieuwe kennis, een moderne verhouding
met de tijd. Ze dragen stuk voor stuk nieuwe waarden in
zich… Die allemaal aantonen dat we het geluk enkel kunnen afdwingen als we niet langer onze neus ophalen voor de
ecologische limieten van onze planeet, maar wel alles gaan
delen wat de Aarde ons te bieden heeft. Met onze soortgenoten, maar net zozeer met de andere levende soorten.

En die nieuwe waarden nemen vorm aan via nieuwe protagonisten, nieuwe innerlijke verkenningen (neurowetenschappen, een geestelijke aanpak, een persoonlijke ontwikkeling) en externe factoren (sociale media, internet,
ecodorpen, transitiesteden…), nieuwe sociale contacten,
nieuwe culturen.
Misschien nog radicaler voor sommigen, is de gedachte dat
we voor de eerste keer de mogelijkheid hebben om een tijdperk van immateriële overvloed binnen te stappen, dat de
mensheid op lange termijn écht gelukkig kan maken. Als de
wereld tenminste weet te ontsnappen aan de rampzalige
klimatologische toekomst die hem wordt voorspeld…

Een grote meerderheid van de burgers kan zich misschien
geen andere levenswijze inbeelden dan een dwangmatig consumptiegedrag, als remedie tegen de vele frustraties in een

‘De ontgroei-economie staat niet voor slechter leven, maar voor beter leven, want minder koopwaar maakt meer samenhang waar.’
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Ontmoeting met de wereldverbeteraars

Sandrine en Manu gingen op zoek naar de ‘wereldverbeteraars’
Die utopistische burgers die het bank- en geldwezen, de economie en de politiek opnieuw uitvinden, om de Mens, de natuur
en het leven zelf te redden.
‘EEN ZACHTE REVOLUTIE’ verhaalt over nieuwe denk- en zienswijzen, maar onthult ook het dagelijkse, praktische leven van
de leidende figuren die deze verandering nastreven. In elk groepsportret treedt een individu of een koppel op de voorgrond,
en ontdekken we hoe zij hun ideeën belichamen, in de praktijk, in hun levens.
Spreken en aantonen, daar gaat het om.
Omdat GEBAREN, HOUDINGEN, STILTES soms meer zeggen dan uiteenzettingen.
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DE SPEERPUNTEN VAN DE FILM
In CHAMBERY (Frankrijk)
Philippe en Mylène Vachette
De Vachettes strijden op meerdere fronten. Samen met een
burgergroepering coördineren zij vandaag:
 l’Accorderie de Chambery (het Samenwerkingsverband
van Chambéry): een systeem dat diensten en kennis uitwisselt, en armoede en uitsluiting wil tegengaan door de solidariteit tussen individuen te bevorderen.
 ‘la monnaie autrement’ (het geld anders): een sociaal
bewuste munt voor uitwisselingen, die de burgers opnieuw
laat nadenken over de echte inzet van de economie en de
munteenheid in hun omgeving leert te gebruiken.
Een bijkomende munt die een sociale en solidaire dimensie
verleent aan de economie, de lokale uitwisselingen eenvoudiger maakt en daarbij de Mensheid en de Natuur respectvol
behandelt.
http://www.lamonnaieautrement.org/

Ook een aantal intellectuelen komt voor de dag in deze film:

Bernard Lietaer
Bernard Lietaer is een van de originele architecten van de
ECI, het mechanisme dat aan de basis lag voor de eengemaakte Europese munt. Hij is een van de belangrijkste voorstanders van de alternatieve monetaire systemen, zoals de
aanvullende munt.
Hij schreef talrijke werken waaronder:
 Halte à la toute-puissance des banques, Bernard Lietaer,
Christian Arnsperger, Sally Goerner, Stefann Brunnhuber,
(Odile Jacob 2012).
 Au coeur de la monnaie : Systèmes monétaires, inconscient collectif, archétypes et tabous, (Editions Yves Michel, 2011).
 Monnaies Régionales: de nouvelles voies vers une prospérité durable. Bernard Lietaer et Margrit Kennedy, (Parijs, Éditions
Charles Léopold Mayer, November 2008).
http://www.lietaer.com/
Patrick Viveret
Patrick Viveret is econoom, filosoof, eremagistraat aan de
Rekenkamer, en organiseert elk jaar in Lyon de Dialogues
en humanité (Menselijke dialogen)… Als we in de 21ste eeuw
succesvol willen zijn… laat ons alternatieven aanbrengen tegen de angst, het geweld en de oorlog!
Hij ligt aan de basis van de aanvullende munt SOL. In 2012
staat hij mee aan de wieg van het Collectif Roosevelt 2012
(dat een originele analyse van de oorzaken van de systeemcrisis, en van de economische, sociale en ecologische hervormingen, voorstelt), samen met Stéphane Hessel, Edgar

IN GRIGNY (Frankrijk)
René Balme
Burgemeester van Grigny (Frankrijk) van 1992 tot 2014. Hij
prijst de waarde van de participerende democratie en heeft
die sinds 2008 in de praktijk gebracht in de stad Grigny. Hij
wil alle humanistische en gulle krachten verzamelen die zich
inzetten om de mens een centrale rol te verschaffen in het
gemeentebestuur.
http://www.rene-balme.org/
Hij organiseert ook elk jaar le forum de la désobéissance.
(het forum van de ongehoorzaamheid)

Morin, Curtis Roosevelt, Michel Rocard, Pierre Larrouturou.
Enkele werken:

IN ORVIETO (Italië)
Valentina Santanicchio en Valter Ambrosini
Valentina is de zaakvoerster en kokkin van het restaurant
‘Al Saltapicchio’ in Orvieto (Italië). Het is een slow food-restaurant dat enkel aan de slag gaat met bioproducten uit de
onmiddellijke omtrek (maximum 30 kilometer), en het werkt
in de geest van de ‘cittaslow’.
http://www.alsaltapicchio.com/
Valter, ambachtelijk pottenbakker, verenigt zijn ambacht
met zijn wens om ‘traag’ te leven: ten volle, samen met zijn
hele gezin, volgens de regels van de ‘cittaslow’ en een bewuste eenvoud.

 PIB, la richesse est ailleurs, Patrick Viveret hoofdredacteur van het nummer 74 van het tijdschrift Interdépendances
 De la convivialité, Dialogues sur la société conviviale à venir, gemeenschappelijk boek (Alain Caillé, Marc Humbert, Serge
Latouche, Patrick Viveret)

 La Cause Humaine, du bon usage de la fin d’un monde, Editions Les Liens qui Libèrent, mei 2012

IN BRUSSEL (België)
Jean-Baptiste Godinot
Jean-Baptiste Godinot is de woordvoerder van ‘Rassemblement R’ (waarvan de volledige naam staat voor ‘R – Résister,
Ré-enchanter, Ralentir, Refonder, Relocaliser, Redistribuer,
Revivre’ – ofwel Weerstand bieden, Herbetoveren, Vertragen,
Herstichten, Herlokaliseren, Herverdelen, Herleven). Het is een
Nieuwe Politieke Partij (in de lijn van de ontgroei-beweging) die
een grondige verandering van onze maatschappij voor ogen
heeft, waarin de economie haar oorspronkelijke functie terugkrijgt: ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd.
Met zijn kameraden strijdt hij elke dag om hun ideeën ingang te laten vinden.
http://www.rassemblement-r.be/
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Paul Ariès
Directeur van het magazine over de ontgroei-economie ‘La vie
est à nous /Le sarkophage’. Paul Ariès omschrijft zichzelf als
‘groeiweigeraar, tegen links en verliefd op het goede leven’. Hij
is de auteur van een twintigtal boeken waaronder ‘Les méfaits
de la mondialisation’ en een van de leidende figuren binnen de
sociale bewegingen in de laatste vijftien jaar: de strijd tegen de
‘malbouffe’ (ongezonde eetgewoonten) en de ‘McDonaldisation’, de strijd tegen pesterijen op het werk, de strijd tegen de
‘agression publicitaire’ (agressieve reclame), de strijd tegen de
‘Disneylandisation’, de strijd tegen reality-tv…
Paul Ariès organiseert sinds oktober 2011 samen met René
Balme ‘les forums nationaux de la désobéissance’ (individuele, collectieve, professionele, institutionele ongehoorzaamheid, enz.).
Enkele van zijn werken:

 Décroissance ou récession, la décroissance vue de gauche (onder zijn leiding), Parangon, 2012
 Le socialisme gourmand. Le bien-vivre : un nouveau projet politique, Les empêcheurs de penser en rond - La Découverte, 2012
 Amoureux du bien vivre : Afrique, Amériques, Asie... que nous apprend l’écologie des pauvres ? Editions Golias, 2013
 Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes. Éloge de la démocratie participative, Max Milo Éditions, 2013
http://paularies.canalblog.com/
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Pier Giorgio Oliveti
Pierre Giorgio is internationaal directeur van de ‘cittaslow’:
een internationaal netwerk van steden die het goede leven
promoten en hun inwoners aanzetten om trager te leven.
Het is een beweging die aansluit bij andere bewegingen zoals de ontgroei-economie en de New Urbanism. Als inwoner
van Orvieto, waar de beweging in 1999 werd opgestart, zet
hij in zijn eigen regio en ver daarbuiten heel wat acties op
met als doel een duurzame economie en een andere verhouding met de tijd. Vandaag zijn meer dan honderd gemeenten
ter wereld, verdeeld over alle continenten, toegetreden tot
de beweging.
http://www.cittaslow.org/
PAUL LANNOYE
Medeoprichter van de Belgische partij Ecolo.
Europees Parlementslid tussen 1989 et 2004, voormalig voorzitter van De Groenen in het Europees Parlement.
Paul Lannoye verliet Ecolo in 2004 en heeft sindsdien meermaals publiekelijk een standpunt ingenomen tegen de politieke
lijn van zijn vroegere partij.
In 2004 richtte hij le Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique (GRAPPE) (de Groep van Bezinning en
Actie voor een Ecologische Politiek) op, samen met andere ecologische militanten waaronder Michèle Gilkinet.
Hij is coauteur van La Guerre au vivant, met Jean-Louis Durand en Mickael Hansen, Editions Agone. Sinds 2011 schrijft hij
een vaste rubriek in de “antiproductivistische krant” Kairos.
In 2013 richt hij mee de Rassemblement R op, als wetenschappelijk en politiek raadgever.
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BEHANDELDE THEMA'S

 Ongehoorzaamheid
 Politiek engagement
 Goed Leven - Buen Vivir
 Aanvullende munt
 & Samenwerkingsverband
 Solidaire economie
 La banque du Temps (De Bank van de Tijd)
 Slow Food (Ecogastronomie)
 Participerende democratie
 Bewuste eenvoud
 Cittaslow (Steden van het Goede Leven)
 Transitiesteden
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BIOGRAFIE/FILMOGRAFIE
Manuel Poutte
Licentiaat in de filosofie.
Licentiaat scenarioschrijver ELICIT (ULB)
Componist en muzikant in de groep ‘Berntholer’, platenmaatschappij Warner Distribution.
Medeoprichter van & producer bij Lux Fugit Film
Regisseur en auteur

IN ONTWIKKELING

PUNI
Langspeelfilm, fictie
met de steun van ‘l’aide à l’écriture’ (hulp bij het schrijven) van de Federatie Wallonië-Brussel
Bruno is een virtuele gedetineerde, die onder toezicht staat door zijn enkelband waarmee hij niet buiten een perimeter van 2 km rond
zijn huis kan treden. In die onzichtbare gevangenis probeert hij zijn leven weer op te bouwen, zijn normale bestaan en zijn gezin terug
te vinden, zodat hij zijn zoon Louis opnieuw kan zien. De jongen die hij het liefste ziet, en over wie hij het hoederecht is kwijtgespeeld.
Maar deze schijnbare vrijheid trekt hem langzaam mee in een wereld vol leugens, ontkenning en afkeer van zichzelf.
TERRORISTES
Langspeelfilm, fictie
met de steun van ‘l’aide au développement du Programme Média’ (hulp bij de ontwikkeling door het Programma Media)
MICHOU is een oud-militant uit de jaren 70. Vandaag is hij 65 en engageert zich nergens meer voor. Op een dag krijgt hij te horen dat
hij aan kanker lijdt en nog slechts een paar maanden te leven heeft.
MICHOU besluit niet te vechten tegen de ziekte, ziet af van een reeks verlammende chemotherapie-sessies en – nu hij toch niks meer te
verliezen heeft – keert terug naar zijn vroegere liefdes: politiek activisme, het kapitalisme een stevige opdonder geven.
Hij zegt zijn gemoedelijke leventje vaarwel, verlaat zijn vrouw, stapt in zijn bestelwagen en begeeft zich opnieuw op de sporen van zijn
vroegere kameraden, die zo goed als allemaal de sociale conflicten achter zich hebben gelaten. Hij probeert hen te overtuigen mee te
doen met deze ultieme slag: PARIS HILTON ontvoeren!

NU IN DE ZALEN
LES SENS DE LA VIE
Langspeelfilm, documentaire
90’
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België en SCAM
Deze film is een zwerftocht langs de zin van het leven, een onderzoek naar de mentale en denkbeeldige structuren die onze tijdgenoten
oprichtten om zin te geven aan hun bestaan.
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FILMS, GESCHREVEN EN GEREGISSEERD

UNE DOUCE REVOLTE - EEN ZACHTE REVOLUTIE - 2014
Langspeelfilm, documentaire
69’
In coproductie met de Federatie Wallonië-Brussel, TSE - tax shelter Ethik, Bonne Pioche en RTBF
Onderzoek naar de nieuwe alternatieven voor het heersende kapitalisme: lokale experimenten die niet langer tegen een systeem
strijden, maar die zich parallel aan het systeem gaan ontwikkelen: een sociale munt, transitiesteden, de ontgroei-beweging, de
‘bionniers’ (bio-pioniers)…
6 PERSONNAGES EN QUETE DE BONHEUR - 2014
3X 26’
In coproductie met RTBF en Wallimages
Portret van een Guineese nieuwkomer en hoe hij een miniem geluk leert kennen.
Portret van een vroedvrouw en de gezinnen die zij begeleidt doorheen die mysterieuze gelukzaligheid die de geboorte van een kind
opwekt. Portret van een treinconducteur, die gek is op de kunsten – hij is schilder, acteur, danser en muzikant – en op het leven.
FOUS DE FOOT / LES ACHARNES
Langspeelfilm, documentaire van Manuel Poutte
65’ + 10 wekelijkse bijdragen van 7’ - 2012
In coproductie met RTBF, Belgacom TV, WIP en Tax Shelter
2 clubs. 2 clans. Gedurende een heel seizoen volgen deze film en de reeks twee gezinnen voetbalsupporters van Anderlecht en
Standard Luik, hoogst rivaliserende clubs.
De allesverslindende passie van deze supporters zal elk aspect van hun leven gaan beheersen.
FRITKOT
Documentaire film - 2011
62’
In coproductie met WIP, ARTE, UBIK en RTBF
Portret van een wijkfrituur die dreigt te verdwijnen; een dwarsdoorsnede van de huidige Belgische samenleving.
MARAUDE
Documentaire film van Manuel Poutte en Jean-Denis Claessens
26’ – 2009
Eén nacht aan de zijde van de armsten, in het zog van de assistenten van Samu Social in Brussel.
Daar, waar de ogen zich afwenden.
L’ACUPUNCTEUR AUX PIEDS NUS
Documentaire film
22’ – 2009
Een Belg opent een kleine acupunctuurpraktijk in de verste uithoeken van een sloppenwijk in Bombay. Hij heeft alle vertrouwen in deze
tak van de geneeskunde om de armste mensen te verzorgen.
LES TREMBLEMENTS LOINTAINS
Langspeelfilm
105’ - 35 mm – 2008
Geproduceerd door Dolce Vita Films, in coproductie met Formosa, Lux Fugit Film, la RTBF, Be TV, Tax Shelter ING
INVEST, met de steun van het Centre du Cinéma en van l’Audiovisuel van de Franse Gemeenschap van België en van het
programma MEDIA van de Europese Gemeenschap, van CNC en van het European Script Fund
“Als de tegenslagen zich op zo’n manier blijven opstapelen, dan heeft het lot ons in zijn handen!”
Aan Bandiougou, een jonge Senegalees, blijft een onmogelijke reis naar Europa ontzegd. Hij wordt het slachtoffer van een beheksing en om
die te bestrijden, troont hij Marie, Boris en Jean Favret, 3 Westerlingen die verloren zijn geraakt diep in Afrika, mee in de diepste waanzin.
Selectie voor de officiële competitie op de Festivals van Karlovy Vary, Montréal, Chicago, Athene, Moskou, Fespaco,
Namen, Angoulême
Verdeler: BIG BANG Distribution
WELCOME TO PARADISE
Documentaire film
50’ – 2008
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België en van DGCI, in coproductie met RTBF en WIP
Deze film volgt het parcours van Fosia en Aden, twee jonge Somaliërs die meer dan 15 jaar hebben doorgebracht in een
12

vluchtelingenkamp van de VN in Kenia, en van de ene dag op de andere worden overgebracht naar de Verenigde Staten.
Selectie op het Festival van Lasalle, van FIPA, Doc in Tunis, El Ojo Cojo (Madrid), One World Human Rights Int.
Documentary Festival (Pristina, Kosovo)
LA CARAVANE PASSE..
Documentaire film
26’
In coproductie met Triangle 7 en de Franse Gemeenschap van België – 2004 / Een geschiedenis van le Théâtre national.
EN VIE !
Langspeelfilm, documentaire
versie 56’ en 83’ - 2000
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België en SCAM.
In coproductie met RTBF, CBA en Triangle 7.
Portretten van drie vormen van burgeropstand tegen de mondialisering van de markteconomie
Selectie op de Festivals van Brussel (Filmer à tout prix), Cork, Rijsel, Berlijn (Independent Films), Genève, Lussas, Parijs
(Environnement)…
LA DANSE DES ESPRITS
Langspeelfilm
72’ - 35 mm – 1997
Met de steun van CNC en de regio Franche-Comté.
In coproductie met Lazenec, MG Productions en EPIKY.
Onder het mom van de kracht van de verbeelding cultiveert een priester in een bergdorp een vals mirakel. Hij neemt het lot van vijf
mannen en vrouwen die geen hoop koesteren in zijn handen en voert hen mee.
Selectie op de festivals van Mannheim, Göteborg, Figuéra da foz, Alexandries, Brussel, Gent…
Prijs van de Beste Film over Spiritualiteit, Festival van Bologna, 1999.
QUE TOUT DISPARAISSE !
Langspeelfilm, docufictie
83’ - 1995
In coproductie met CBA en RTBF, met de steun van de Franse Gemeenschap van België.
Het laatste avontuur van een verhalenverteller – bakshi – uit Turkmenistan, die ten prooi valt aan de concurrentie van de nieuwe media.
Selectie op het Festival van Montréal (Les Films du Monde), Festival van Brussel (Filmer à Tout Prix)…
Distributie: Celluloïd Dreams.
MOI DEN O
Middellange film
36’ - 35 mm – 1994
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België.
De efficiëntie van een zakenman wordt uit zijn lichaam gewist. Op een dag in Boedapest ziet hij zich genoodzaakt zijn tijd te verliezen.
Hoofdprijs – Golden Iris – op het Festival van Brussel, 1994
Prijs voor de Beste Acteur op het Festival van Brussel, 1994
Paon d’Or (Prix APRF) op het Festival van Brussel, 1994
Prijs van de jeugd op het Festival van Frankfurt, 1994
L’HOMME QUI SE LEVE
Kortfilm
9’ - 35 mm - 1992
Een merel fluit. Een man verzet zich tegen zichzelf. Het gewoonlijke dagelijkse ritueel van een angstige man voor
wie handelen, heel plots, onmogelijk wordt.
L’INTRANQUILLITE
Kortfilm
7’ - 35 mm - 1992
Een café tijdens de nacht. Gedachten die elkaar raken. Verlangens die geen uitleg verdragen…
LA SENSATION
Kortfilm
13

7
12’ - 35 mm – 1991
Met de steun van de Franse Gemeenschap van België.
Een dief treedt binnen in een kamer waar een dode op het bed ligt. Zijn naaste familieleden brengen hem een laatste groet. De dief
heeft zich verschanst en kijkt toe hoe het vreemde ballet aan herinneringen zich voltrekt.
Prix spécial van de Jury op het Festival van Cannes, 1992
Prijs van SABAM op het Internationaal Festival van Namen « Festiwal », 1991
Prijs voor de beste vertolking op het Festival van Brussel, 1992
Zilveren Aar op het Festival van Valladolid, 1992
Grand prix op het Festival van Gyor, 1993.
TROUBLE
Kortfilm
9’ – 35mm – 1990
Met de steun van CBA en de Franse Gemeenschap van België.
Musical
Een ballet van handen transponeert de aantrekkingskracht die een pianist heeft op zijn leerling.

6

TECHNISCHE FICHE
Duur: 69’ Originele versie in het Frans, met Nederlandse ondertitels
Geregisseerd door MANUEL POUTTE
Geschreven door MANUEL POUTTE & JEAN-LUC ROUX
Beeld: MANUEL POUTTE
Extra beeldmateriaal: BERNARD VERVOORT - STÉPHAN SAMYN - YANN WAUTERS - GILLES LABARBE - LOIC DELVAUX
Geluid: STÉPHAN SAMYN - SANDRINE TENAUD
Extra geluidsopnames: KENZO PELSENER - JEANNE DEBARSY - CLEMENT DAMAS
Montage: SÉVERINE DE STREYKER
Montage: STÉPHAN SAMYN
Transcoding & synchronisatie:STÉPHAN SAMYN - JULIEN DUTILLIEUT
Pre-geluidsmix: SIMON LEENS
Geluidsmix: Simon Leens
Muziek: CYRIL ORCEL
Grafiek: SANDRINE TENAUD
Uitvoerende productie:: MANUEL POUTTE
Productieleiding: ANNICK GHIJZELINGS
Productie-assistenten: CLÉMENT DAMAS - KIMBERLY MATHYS
Aangesloten producenten: WILBUR LEGUÈBE - ANNICK LERNOUD // RTBF Unité documentaire, Benjamin Stiénon
// Tax Shelter Ethique
Een productie van LuxFugitFilm
In coproductie met de Federatie Wallonië-Brussel – RTBF Afdeling Documentaire – TSE Tax Shelter Ethique
in samenwerking met BONNE PIOCHE (France)
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AGENDA

Avant-première

Release in de zalen

op 23 april om 19h30
Flagey Studio 5

6 mei
Flagey studio 5

in aanwezigheid van de regisseur

de film zal vanaf mei in waalse en vlaamse steden te zien zijn, telkens in aanwezigheid van de
auteur.
Plus d’infos: www.unedoucerevolte.com
https://www.facebook.com/unedoucerevolte
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ERE Doc

Les Films de la Mémoire en de vzw Bah Voyons ! hebben de
handen in elkaar geslagen om de Belgische documentaire
een eigen uitzendplatform te bezorgen: ERE Doc !
ERE Doc wil de documentaire films laten leven in een alternatieve omgeving, en wil het publiek prikkelen om films te
ontdekken in ruimtes die aan de basis hoegenaamd geen
associatie met cinema hebben.
ERE Doc laat zich niet vatten in een eenvoudige filmvoorstelling. Elke cinema-ervaring gaat vergezeld van een aanvullend debat in aanwezigheid van een regisseur, een auteur
of een specialist die meer uitleg kan geven over het aangekaarte thema. Een alternatieve formule die zich zowel richt
op een gezinspubliek ’s avonds, als op kinderen en tieners
tijdens een aangepaste dagformule met het accent op pedagogie.

dikwijls moeten afstaan. Waar zijn de buurtcinema’s uit onze
jeugd? De overgrote meerderheid van de Belgen kan vandaag niet langer te voet naar de bioscoop. Bovendien focust
het lokale aanbod – als het er al is – zich haast uitsluitend
op de Amerikaanse blockbusters en andere buitenlandse
succesfilms.
De tijd is aangebroken om die tendens te keren. We moeten
de mensen in alle steden en gemeenten binnen de Franse
Gemeenschap de mogelijkheid bieden onze films te ontdekken in perfecte omstandigheden, in hun eigen buurt. ERE Doc
biedt een originele oplossing aan de hele Franstalige bevolking, maar vooral aan de mensen voor wie een cinema-ervaring steeds moeilijker is geworden, en dat al decennialang.
Hoe?
Door lokaal aanbod en beleving te combineren. ERE Doc
staat voor een concept vlakbij, een distributienetwerk met
als hoofddoel de promotie en de verspreiding van Belgische
documentaires en kortfilms.
Mocht u het hele voorstellingsdossier wensen, dan kunt u
een e-mail sturen naar info.eredoc@gmail.com of het laatste nieuws terugvinden op www.eredoc.be

Waarom?
De Belgische Franstalige film is op een dieptepunt beland.
Steeds vaker raakt hij het spoor bijster van zijn belangrijkste
kijkers, het Belgische Franstalige publiek.
Parallel aan die evolutie heeft ook de bioscoop over een periode van 50 jaar zijn plaats in de Belgische steden en dorpen
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Contacten

Lux Fugit Film - Manuel Poutte
Théophile Vander Elststraat, 104
1170 Bruxelles
T+ 32 (0) 2 644 26 28
G+ 32 (0) 495 27 26 28
luxfugitfilm@gmail.com

ERE DOC
Pers en verspreiding:
Anne Kennes
annekennes09@gmail.com
T+ 32 (0) 486 24 34 00

15

Verspreiding:
Séverine Konder
info.eredoc@gmail.com
T+ 32 (0) 32 485 21 73 27

ERE DOC
info.eredoc@gmail.com
00 32 485 217 327
www.eredoc.be

Met de steun van

RACC

