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BIENVENUE EN FRANCOPHONIE
In maart, ter gelegenheid van de Week van de Franse taal en de Francofonie,
reist TV5MONDE de wereld rond om diegenen te ontmoeten die van de Franse
taal internationaal cultureel erfgoed maken.

CINEMA. Iedere zondag om 21:00
Vier bekroonde Franstalige films, van Zwitserland tot Quebec, via Frankrijk en Mali.

// TIMBUKTU
Zondag 3 maart om 21:00
(herh: 8 maart om 18:40, 11 maart om 23:00)

NL

Godsdienstextremisten hebben de macht gegrepen in Timboektoe en hebben een terreurregime
ingesteld. Muziek is verboden. Vrouwen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Overal duiken
geïmproviseerde rechtbanken op. Niet ver van de stad moet een familie herders het hoofd bieden
aan deze nieuwe leiders.
Regie: Abderrahmane Sissako (Frankrijk/Mauritanië, 2013)

// MORT À VENDRE
Zondag 10 maart om 21:00

© B. Calvo

// LE GRAND MEAULNES
NL

© Point Prod/Miséricorde le film/RTS/KNM

Onderscheidingen: Prix François Chalais, Prijs van de oecumenische jury (Cannes
2014), beste Franse film, beste regie, beste fotografie, beste geluid, beste montage,
beste scenario, beste muziek (Césars 2015), nominaties (Oscars 2015, BAFTA Awards
2016)
> Trailer

© Entre Chien et Loup / Agora Films / Liaison Cinématographique

© 2014 Les Films du Worso / Dune Vision

Onderscheiden met 7 Césars

Zondag 17 maart om 21:00

// MISÉRICORDE
NL

Zondag 24 maart om 21:00

NL

(herh: 15 maart om 18:40, 18 maart om 23:00)

(herh: 22 maart om 18:40, 25 maart om 23:10)

(herh: 29 maart om 18:40, 1 april om 23:00)

Hoe ver zou je gaan voor de liefde?

Wanneer passie een obsessie wordt

Een man op zoek naar verlossing

Tétouan in Marokko. Soufiane, Malik en Allal, drie onafscheidelijke kleine boefjes, besluiten om drugsbaronnen te worden. Als Malik hals over kop verliefd wordt op Dounia, een
hoertje, gooit dit hun plannen in de war ...

1910. François wordt vrienden met Augustin Meaulnes, een
stoutmoedige, impulsieve jongeman door wie hij al snel
gefascineerd raakt. Hij helpt hem het kasteel te vinden waar
het meisje woont op wie hij verliefd is geworden.

Regie: Faouzi Bensaïdi (België/Marokko/Frankrijk, 2011)

Regie: Jean-Daniel Verhaeghe (Frankrijk, 2006)
Naar de roman « Le Grand Meaulnes » van Alain-Fournier.

In het koude Quebec rijdt een vrachtwagen een jonge Indiaan
aan en laat hem voor dood achter. Thomas, een politieagent
die op vakantie is in Quebec, is vastbesloten de dader te vinden
en stelt een onderzoek in, onder de argwanende blikken van de
lokale politie.

Prix CICAE Panorama (Berlinale 2012)

Prijs voor nieuw vrouwelijk talent - Clémence Poésy
(Cabourg 2007).

> Trailer
> Trailer

Regie: Fulvio Bernasconi (Zwitserland/Canada, 2016)
Geselecteerd op het festival van Locarno 2017
Na deze film kunt u kijken naar de ceremonie van de Zwitserse filmprijzen.
> Trailer

Download afbeeldingen

CULTUUR
Documentaires en lifestyle programma’s die de rijkdom en diversiteit van de Franse taal vieren.

// COLLÈGE DE FRANCE : LE TEMPLE DU SAVOIR

NL

Woensdag 20 maart om 22:00
(Herh: 23 maart om 15:00)

Mysteries en kennisoverdracht

☆ In samenwerking met het Collège de France biedt TV5MONDE wekelijks een interview met
een docent van dit iconische instituut. Een andere kijk op wereldnieuws, via literatuur,
wetenschap en kunst.
> Ontdek

// 300 MILLIONS DE CRITIQUES

// DESTINATION FRANCOPHONIE

Iedere zondag om 17:00

Iedere zaterdag om 11:30

Het eerste grote Franstalige culturele
magazine ter wereld

De actualiteit van de Franse taal wereldwijd
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> Meer info

// LA GRANDE LIBRAIRIE
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De literaire actualiteit met een belangrijk
sleutelwoord: plezier

UW

Het nieuwe 100% Franstalige literaire
programma
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> Meer info

oc

k

uy
on

Na

> Meer info

Zaterdag 9 maart om 17:00
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Bekende schrijvers van alle nationaliteiten enthousiasmeren
de kijker om te genieten van verhalen, bladzijden te verslinden en woorden te proeven als literaire gastronomen.
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// LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE

NL

Iedere donderdag om 23:00

Elke week neemt 'Destination francophonie' u mee op reis
naar een initiatief dat het dynamisme, het levendige en
globale karakter van de Franse taal en de Francofonie laat
zien.
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Een 100% origineel concept van TV5MONDE. Het programma
werpt een blik op de Franstalige culturele actualiteit met
de hulp van Belgische, Zwitserse, Canadese, Quebecoise
en Franse journalisten.
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© Thomas Raguet/Flair Production

Wat gaat er verscholen achter de reputatie van het ‘Collège de France’, de plek van uitmuntendheid
en kennisoverdracht? Opgericht in 1530, gratis en voor iedereen toegankelijk, biedt het instituut
opleidingen in vele wetenschappelijke, literaire en artistieke onderwerpen en is het onderdeel
geworden van het Franse intellectuele erfgoed.
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Dit programma belicht auteurs, kunstenaars en boekverkopers
uit de Franstalige wereld in al haar diversiteit. Op het
programma: reisverhalen, ontmoeting met een schrijver
en zijn/haar werk, kinderboeken en stripverhalen, favorieten
van boekwinkels en live muziek in het Frans!
Download afbeeldingen

DIGITAAL
De Franse taal in een klik met TV5MONDE !

// BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
500 werken uit de Franstalige literatuur,
gratis beschikbaar via
bibliothequenumerique.tv5monde.com

// OSEZ LE FRANÇAIS

// APPRENDRE & ENSEIGNER

Een humoristische webserie om de vele valkuilen
van de Franse taal te leren doorgronden.

Het gratis interactieve multimedia platform om het Frans
te leren en te doceren met de hulp van videomateriaal.

> Ontdek

europe.tv5monde.com/nl

// CONTACT
// CULTURE.TV5MONDE.COM

// LES HAUTS-PARLEURS

Het nieuwe gratis digitale aanbod van TV5MONDE.

Het eerste platform voor jonge Franstalige verslaggevers
uit de hele wereld die hun mening geven met een unieke,
creatieve en politiek geëngageerde kijk op de wereld.
Vanuit Marokko, Burkina Faso of Quebec, ze praten met
hun leeftijdsgenoten en bespreken onderwerpen die hen
aanspreken, zoals werkgelegenheid, drugs, vluchtelingen ...

Al het Franstalige culturele nieuws met ‘Culture TV5MONDE’:
cinema, geschiedenis, muziek, literatuur,
kunst & entertainment ...

> Ontdek
> Ontdek

Marketing & PR TV5MONDE in Nederland
Tineke Smits – Van Altena
tineke@pratensismedia.nl

