Eerste editie filmfestival TAPIS ROUGE met exclusieve Nederlandse
vertoningen van Franse films
Het festival dat gehouden wordt van 30 oktober tot en met 3 november maakt het
programma bekend.
De kaartverkoop van de eerste editie van het Franse Filmfestival TAPIS ROUGE dat van 30
oktober tot en met 3 november plaatsvindt, is gestart. De feestelijke openingsavond is in
Pathé Tuschinski, de overige films worden vertoond in Bioscoop Het Ketelhuis, op 2 en 3
november in Filmhuis Den Haag en zondag 3 november in Pathé bioscopen in Breda,
Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Met een programma van zeventien Franse
films, waaronder avant-premières en een aantal exclusieve Nederlandse vertoningen, valt
er veel te kiezen uit het grote aanbod van nieuwe Franse cinema. TAPIS ROUGE opent met
de première van HORS NORMES (The Specials) in aanwezigheid van filmmakers Olivier
Nakache en Éric Toledano. Meer informatie, het volledige festivalprogramma en de
kaartverkoop vindt u hier
Programma
TAPIS ROUGE programmeert het beste uit de Franse cinema op dit moment. Naast HORS
NORMES (The Specials) zijn er meerdere avant-premières. FAHIM van Pierre-François
Martin-Laval met Gérard Depardieu over een jonge getalenteerde schaker die als vluchteling
in Parijs woont, de slotfilm LE DINDON, een komedie van Jalil Lespert met Dany Boon en
Guillaume Gallienne, de animatiefilm LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (De
beroemde bereninvasie van Sicilië) in het kinderprogramma, en ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Oh
Mercy!) van Arnaud Desplechin met onder meer Roschdy Zem, Léa Seydoux en Sara
Forestier.
Vier films uit het programma worden exclusief vertoond tijdens TAPIS ROUGE. LE BRIO (Yvan
Attal ) met Daniel Auteuil, CHACUN POUR TOUS (Vianney Lebasque), het op ware feiten
gebaseerde verhaal van een Frans basketbalteam tijdens de Paralympics, MON BÉBÉ (Lisa
Azuelos) een ontroerend drama met Sandrine Kiberlain en het romantische drama
L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHAVEL van Nils Tavernier met Jacques Gamblin en
Laëtitia Casta. LA BELLE EPOQUE (Nicolas Bedos) , LE DAIM/DEERSKIN (Quentin Dupieux) en
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE (Claude Lelouch) worden later in Nederland uitgebracht.

Het aanbod bestaat verder uit een aantal recente Franse meesterwerken dat voor het
publiek nog één keer te zien zijn op het grote doek. Een selectie uit het programma zal
gelijktijdig on demand te zien zijn via Picl.nl
Speciale vertoningen en gasten
De bekende Franse regisseurs Olivier Nakache en Éric Toledano (INTOUCHABLES) zijn
aanwezig bij de opening in Pathé Tuschinski waar HORS NORMES (The Specials) in première
gaat. Andere festivalgasten zijn schrijfster Leïla Slimani, aanwezig bij première van CHANSON
DOUCE, gebaseerd op haar gelijknamige boek. Regisseur Mikhaël Hers zal de vertoning
bijwonen van zijn recente film AMANDA, over de jonge David die na een terroristische
aanslag zijn zus verliest en de verantwoordelijkheid krijgt voor haar zevenjarige dochter.
Tijdens de slotavond zal de Franse acteur en comedian Antoine Duléry zijn nieuwe show
ENCORE UN TOUR DE MANIVELLE primeuren.
TAPIS ROUGE is een initiatief van L’Échappée
Belle en Alliance Française Amsterdam, in
samenwerking met filmdistributeur Cinéart
Nederland. Journalist/presentator en
voormalig Frankrijk correspondent Philip
Freriks treedt op als ambassadeur voor TAPIS
ROUGE. Hij zal op donderdag 31 oktober de
gastheer zijn tijdens de eerste TAPIS ROUGE
avond in Bioscoop Het Ketelhuis met de film
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE.
Philip Freriks over TAPIS ROUGE: "Voor mij is
de Franse cinema onlosmakelijk verbonden
met Frankrijk. Zij is deel van de Franse cultuur,
ik zou bijna zeggen van het Franse zijn. Ik ben
als het ware opgegroeid met de Nouvelle
Vague, de nieuwe Franse cinema die tot op de
dag van vandaag zijn invloed doet gelden.
Vanaf toen heeft de Franse film me nooit meer
losgelaten, ook al omdat ik zelf aanspoelde in
Parijs, waar bij wijze van spreken even veel
filmzalen als terrassen waren. En je al die
groten van de film bijna kon aanraken. De Franse cinema, nog altijd even inventief en vitaal,
presenteert zich eind oktober op de Hollandse Tapis Rouge. A ne pas manquer, als ik een tip
mag geven."
HORS NORMES (The Specials) van de makers van INTOUCHABLES
Regisseurs Olivier Nakache en Éric Toledano zijn aanwezig bij de première van HORS
NORMES (The Specials, Nederlandse release: 12 december 2019). Topacteurs Vincent Cassel
en Reda Kateb spelen de hoofdrollen in dit op feiten gebaseerde verhaal over twee vrienden
die jongeren uit probleemwijken opleiden tot begeleiders van kinderen met autisme.
De film wordt door Cinéart in de Nederlandse bioscopen uitgebracht. Interviews kunnen
worden aangevraagd bij de distributeur.

Over de organisatie
L’Echappée Belle is een Nederlandse stichting die zich met een gevarieerd cultureel aanbod
richt op de Fransen, de Franstaligen en Francofielen in Nederland. L’EB organiseert literaire
evenementen en filmvertoningen gerelateerd aan de Franse taal en cultuur.
Alliance Française Amsterdam is als Nederlandse organisatie onderdeel van een wereldwijd
netwerk van meer dan 800 Alliances Françaises, waarvan 34 in ons land. AF brengt de Franse
cultuur en de Franse taal onder de aandacht door middel van Franse taallessen en culturele
activiteiten om de relatie en uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk te bevorderen.
TAPIS ROUGE wordt mede mogelijk gemaakt door het Franse Ministerie van Europa en
buitenlandse zaken en Unifrance. De openingsavond van het festival op 30 oktober in Pathé
Tuschinski wordt mede mogelijk gemaakt door LEVEN IN FRANKRIJK magazine.
Website: www.tapisrougefransfilmfestival.nl
Facebook: www.facebook.com/tapisrougefransfilmfestival
Instagram: www.instagram.com/tapisrouge_fransfilmfestival
Festival trailer: https://youtu.be/BcPmw7Md2z8

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de films en het programma van het filmfestival kunt u
contact opnemen met
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Petra Letteboer E: petra.letteboer@filminc.nl
Petra van Horssen E: petra.vanhorssen@filminc.nl
www.filminc.nl T: 020-7371356
Voor informatie over de openingsfilms HORS NORMES (The Specials) en
interviewaanvragen:
CINÉART NEDERLAND
Julia van Berlo E: julia@cineart.nl
www.cineart.nl T: 020 5308848

