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VEEARTS MAAIKE
In deze docu volgen we de jonge 
veearts Maaike van den Berg.  
De film geeft een fijnzinnig beeld 
van wat de Europese en de 
wereldpolitiek betekent voor de 
veehouders op het platteland.  
Na de film volgt een nagesprek 
met de zaal. 
Dag: Zaterdag 19 september
Aanvang: 20.00 uur (einde 22.00 uur)
Prijs:  € 10,- leden LTO Noord  

Gelderse Vallei betalen  
€ 7,50 

ADAM
De film is ‘een mooie, ingetogen 
ode aan solidariteit en moeder
schap’ (VPRO) en vertelt hoe 
twee vrouwen elkaar een toekomst 
bieden in het Marokko van nu.  
Na de film volgt een nagesprek. 
Datum:  Maandag 28 

september
Aanvang: 20.00 uur
Prijs:   € 10, na de film krijgt u een 

heerlijk Marokkaanse hapje  
van de dames van Big Sis. 

THEATERCOLLEGE  
JOËL BROEKAERT
Proefles met Joël: Iedere bezoeker krijgt een 
proefbox met ingrediënten waarmee onder  
leiding van Joël gedurende de avond een aantal 
smaakexperimenten wordt gedaan. 
Datum: Zaterdag 10 oktober
Aanvang: 20.15 uur
Prijs: € 25,-

TRUFFELLIEFDE
Deze heerlijke film uit de Franse 
Provence over de liefde voor de 
truffel doet niet alleen een 
beroep op je visuele zintuigen, 
maar je kan het verrukkelijke 
aroma bijna door het scherm 
heen ruiken! Voor de film krijg 
 je een rondleiding krijgen op de 
Truffelgaard in Wageningen van Judith Evenaar en 
kan je eten in de Verleiding van een speciaal menu 
met allemaal truffel erin. 
Dag: Maandag 24 augustus
Aanvang:  15.00 uur (Rondleiding) 
Diner:  18.00 uur ( De Verleiding)
Start film: 20.00 uur
Prijs: € 50,- 

LES SAVEURS DU PALAIS
HAUTE CUISINE is gebaseerd op 
het waar gebeurde verhaal van de 
privékok van president François 
Mitterand. Na de film volgt een 
gesprek onder leiding van 
dominee Caroline Oosterveen. 
Datum:  Donderdag 24 

september
Aanvang:  20.00 uur
Prijs:   € 10,- leden van Bespreek  

het samen betalen € 7,50

BIGGEST LITTLE FARM
The Biggest Little Farm toont een 
eerlijk, hoopvol en bijzonder 
aandoenlijk beeld van de zoek
tocht naar harmonie tussen mens 
en natuur, die adembenemend 
gefilmd is en bol staat van de 
kleurige karakters, zij het harig, 
wollig, kakelend, knorrend, 
vliegend of kruipend.
Datum: Donderdag 8 oktober
Aanvang:   Uitreiking; 10.00 uur 

Start film 10.30 uur 
Einde programma 12.30 uur

Prijs: € 5,-

Het Food & Film Festival is in samenwerking met:

FOOD&FILM WEDSTRIJD
Maak je eigen food filmpje! Voor meer informatie kijk 
op: www.wur.nl/nl/activiteit/FoodFilmfestival1.htm


