Afrika Filmfestival Tienen 2022
te gast in

TIENEN 6 – 13 – 21 – 28 APRIL

Foto affiche (Lucie Zhang/Makita Samba) © fotografie Kris Dewitte

WWW.AFRIKAFILMFESTIVAL.BE
06/04 (14:00) – Zarafa (animatiefilm +6 jr)
13/04 (20:15) – La nuit des Rois
21/04 (20:00) – Aya (familiefilm)
28/04 (20:00) – You will die at 20
Waar?
CC De Kruisboog (Theaterzaal)
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
Prijs
Standaard ticket : € 4.00
+55 jaar, -26 jaar: € 3.00
Partners Afrika Filmfestival Tienen:

INFO AFRIKA FILMFESTIVAL TIENEN: afrikafilmfestival.tienen@gmail.com – 0485/83.66.90
INFO AFRIKA FILMFESTIVAL: www.afrikafilmfestival.be - hello@afrikafilmfestival.be

6 april 2022 (14:00u) : Zarafa (+6 jaar)
Frankrijk – 2012 – 78 minuten – animatiefilm – Nederlands gesproken en ondertiteld

Familiefilm - prachtige animatie en een wonderlijk verhaal! JEF-advies: vanaf 6 jaar
Zarafa vertelt het verhaal van Maki, een tienjarig jongetje dat ontsnapt aan een slavenhandelaar en de
onafscheidelijke vriend is van Zarafa. Hassan, de prins van de woestijn, krijgt de taak Zarafa naar Parijs te
brengen als geschenk van de Egyptische pasja aan de Franse koning. Maki doet er alles aan om Zarafa in
haar geboorteland te houden en als dat niet lukt reist hen achterna, want hij heeft beloofd Zarafa terug
thuis te brengen. Prima tekenfilm om samen met de (klein)kinderen van te genieten.
Wanneer?
woensdag 6 april 2022 van 14u tot 15.20u
Waar?
CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
Reserveren
https://webshoptienen.recreatex.be/
Organisatie & contact: CC De Kruisboog - 016 805 696 - dekruisboog@tienen.be

13 april (20:15u) : La Nuit des Rois
Ivoorkust – 2021 – 93 minuten – speelfilm – Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

Een jongeman wordt naar Maca gebracht, de grootste gevangenis van Ivoorkust, en komt terecht in een
gevaarlijke en complexe wereld. Het regime wordt niet door de bewakers geleid, maar door het
opperhoofd van de gevangenen. Nu heeft Barbe Noire het nog voor het zeggen, al is hij terminaal waardoor
zijn leiding in het gedrang komt. Om tijd te winnen roept hij een oud ritueel op. Hij duidt een gevangene
aan die tijdens de nacht van de bloedmaan verhalen moet vertellen. Dat wordt nieuwkomer Roman.
Wanneer?
woensdag 13 april 2022 van 20u15 tot 21u45
Waar?
CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
Reserveren
https://webshoptienen.recreatex.be/
Organisatie & contact: CC De Kruisboog - 016 805 696 - dekruisboog@tienen.be

21 april (20:00u) : Aya
Ivoorkust – 2021 – 90 min. – Fictie met ook een klimaataspect – OV gesproken, NL ondertiteld

Fictiefilm – beeldrijk & wonderlijk verhaal voor jong(er) en oud(er)
Met de voeten stevig in het zand en het hoofd recht, verkondigt Aya vastberaden dat ze nooit zal
vertrekken van het schiereiland van Ivoorkust, waar ze met haar moeder en haar kleine broertje woont.
Het gebied wordt echter geleidelijk ingenomen door de oceaan, waardoor de inwoners worden gedwongen
naar de hoofdstad te migreren. Wat is haar toekomst?
Film van Simon Coulibaly Gillard. Internationale prijzen o.a. ICAB, publieksprijs Afrikafilmfestival Leuven
oktober 2021.
Wanneer?
donderdag 21 april 2022 van 20u tot 21u45, nababbel kan in de Foyer
Waar?
CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
Reserveren
afrikafilmfestival.tienen@gmail.com of aan balie van CC De Kruisboog
Organisatie & contact: AFF Tienen afrikafilmfestival.tienen@gmail.com - 0485 83 66 90

28 april (20:00u) : You will die at 20
Soedan – 2019 – 101 minuten – speelfilm – Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld

De jonge Muzamil moet leven met de voorspelling dat hij zal sterven als hij twintig is. Zijn vader is het
verdriet bij voorbaat ontvlucht, zijn nu al rouwende moeder schermt hem af van de grote wereld. Muzamil
zoekt zijn plaats tussen de Koranschool, de avances van een meisje en de filmbeelden die een oude naar
het dorp teruggekeerde cameraman hem laat zien. Maar hij is vooral op zoek naar de zin van het bestaan
en een kans op een toekomst. Een fabel over de dwang van traditie en de lokroep van vrijheid.
Wanneer?
donderdag 28 april 2022 van 20u tot 21u50, nababbel kan in de Foyer
Waar?
CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
Reserveren
afrikafilmfestival.tienen@gmail.com of aan balie van CC De Kruisboog
Organisatie & contact: AFF Tienen afrikafilmfestival.tienen@gmail.com - 0485 83 66 90

