Wereld vluchtelingen dag - film - Rafaël

Filmvoorstelling ‘Rafaël’ op 14 juni naar aanleiding van ‘Wereldvluchtelingendag’
Een samenwerking van CC Jan Tervaert, gemeentebestuur Hamme en Agentschap
Integratie en Inburgering.
20 juni werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Internationale dag van de
vluchteling’. Wereldwijd is er op die dag aandacht voor het lot van de vluchtelingen.
Om ‘Wereldvluchtelingendag’ niet ongemerkt voorbij te laten gaan, laten we u graag
kennis maken met de film ‘Rafaël’.
Deze actuele, biografische en toegankelijke film gaat over een illegale oversteek naar
Europa en de kracht van de liefde.
Rafaël vertelt het aangrijpende, soms ongelooflijke verhaal van de Nederlandse Kimmy en
Tunesische Nazir. Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt
om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de
oversteek naar Europa te maken. Tijdens deze helse reis krijgt hij alleen hulp van zijn
hoogzwangere vrouw.
Het verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde verscheen eerder in boekvorm in de
gelijknamige, hartverscheurende roman van schrijfster Christine Otten.
Op vrijdag 14 juni
19.30u: onthaal door enkele vluchtelingen met een lekker hapje en drankje en een kort
woordje uitleg door de schepen van Welzijn, Ann Verschelden
20.15u: start film Rafaël
Na afloop van de film komt hoofdrolspeler Nabil Mallat langs voor een nagesprek.
Nabil Mallat raakte bij het grote publiek bekend door zijn hoofdrol in de film Image
(2014).
Sindsdien speelde hij mee in films zoals Patser (2018) en vertolkte hij de hoofdrol in
Raphael (2019).
Op TV kon je hem aan werk zien in o.a. De Dag (2018) en Cordon (2016).

Wanneer
vrijdag 14 juni 2019 van 19:30 tot 23:00

Waar
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€6.00
€5 korting

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Reserveren

Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Wereld vluchtelingen dag - film - Rafaël



FFGOT Solaris (gerestaureerde originele versie)



Sinterklaas en de wakkere nachten

14 juni 2019

18 juni 2019

04 december 2019

Meer activiteiten

