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Joris Lohman, Voorzitter Youth Food Movement. 
‘We weten wat eten kost, maar niet wat het waard is’ 
 
Met het Food Film Festival aankomend weekend op 16, 17 en 18 maart in Studio/K in 
Amsterdam gebruikt de Youth Food Movement voedsel als perspectief om de wereld te 
verbeteren. Met films, debat, workshops, kunst en muziek viert het festival de 
schoonheid van gezond, eerlijk en lekker eten en stelt het actuele 
voedselvraagstukken aan de kaak. De Youth Food Movement hoopt dat mensen door 
het Food Film Festival te bezoeken op een positieve manier bewust worden van 
dagelijkse consumptiekeuzes.  
 
Vier Nederlandse premières op het Food Film Festival.  
Zowel openingsfilm Mugaritz B.S.O. als A Matter of Taste, Jiro Dreams of Sushi en The 
Chocolate Farmer zijn voor het eerst op Hollandse bodem te zien. Verder vertoont het 
festival dit jaar voor het eerst ook korte films: in speciale programma’s en voorafgaand aan 
bijpassende films. Onder de korte films bevinden zich de volgende Nederlandse premières: 
Homemade, Asparragos, Blue Sky Dark Bread en Bubblegum. De Nederlandse korte film 
Café Bern gaat tijdens het festival in wereldpremière.  
 
Kookworkshops met bekende sterrenchefs  
Onder meer Ricardo van Ede, Harold Hamersma, Yolanda van der Jagt en Jean 
Beddington verzorgen in totaal twaalf, op de films geïnspireerde workshops. Onder de 
workshops: Hollandse sushi met verantwoorde vis, ontdekken van bijzondere 
aardappelrassen, koken met restproducten van het festival en bereiden van Indiase 
lunchboxen. Het festival hoopt dat mensen bewuster met voedsel omgaan door plezier te 
beleven aan de bereiding ervan en door kennis op te doen over de herkomst van producten.
  
Alain Caron (Junior Masterchef) presenteert kinderquiz 
Met de K’EET QUIZ gepresenteerd door topchef Alain Caron van het televisieprogramma 
Junior Masterchef, een workshop moestuin maken, blindproeven, insecten eten en de film 
Ratatouille wil het Food Film Festival kinderen op een leuke en leerzame manier voedsel 
laten ontdekken. 
 
Jonge voedselstrijders presenteren zich 
Het festival heeft jongeren uitgenodigd die zich tegen de huidige productie en consumptie van 
voedsel keren. Met prikkelende en originele initiatieven tonen zijn hun passie voor 
verandering en voedsel.  
 
Uitgebreid festivalprogramma  
Stedelingen en boeren ontmoeten elkaar in Het Grote Landbouwdebat en alle smaken van 
het festival komen voorbij in de talkshow FFF LIVE. 
Het nieuwe kunst- en designprogramma Peas of Art laat vernieuwende en maatschappij 
kritische ontwerpen zien. In de FFF-shop is een select aantal exclusieve items te koop. En in 
de Java boekwinkel interviewt Teun van de Keuken prijswinnend kookboekschrijfster Yvette 
van Boven, waar tevens een speciale (kook)boekselectie beschikbaar is.  
De Ambachtelijke Markt staat er twee dagen in plaats van één. De jonge top-chef Joris 
Bijdendijk heeft evenals vorig jaar de leiding over het restaurant, waar naast lunch en diner 
dit jaar ook ontbijt geserveerd wordt. Live muziek is er van Koffie en Coco Bongo and the 
Bonfire Ranch of Love. DJ’s draaien ’s avonds op Club Sandwich en Het Schuurfeest & 
The Rendez Vous. 



	  
Over het Food Film Festival 
Voor meer informatie en het volledige festivalprogramma zie: www.foodfilmfestival.nl. Kaarten 
zijn online en vanaf vrijdag 16 maart 11.00 uur aan de kassa bij Studio/K verkrijgbaar.  
 
De Youth Food Movement  
De Youth Food Movement (YFM) is een jongerennetwerk dat kennis verspreidt en actie voert 
onder Nederlandse jongeren ter promotie van een good, clean & fair voedselsysteem. Dat 
houdt in dat ons voedsel in de toekomst milieuvriendelijk geproduceerd wordt, voor een 
eerlijke prijs verhandeld wordt en bovenal lekker en gezond is. Het netwerk bestaat uit jonge 
consumenten, chefs, boeren, producenten, studenten en beleidsmakers. YFM Nederland is 
opgericht in 2009 gebaseerd op de principes van Slow Food en maakt onderdeel uit van de 
gelijknamige internationale beweging.  
 
Het Food Film Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer: de Rabobank, 
Oxfam Novib en foodmagazine delicious. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor interview aanvragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jorn Matena, tel. 
06.46223153 of jorn@foodfilmfestival.nl Persmap: http://www.foodfilmfestival.nl/nl/pers.html  
 
www.foodfilmfestival.nl  
info@foodfilmfestival.nl   
www.facebook.nl/foodfilmfestival    
Twitter: @FoodFilmFestiv  
 
Festival locatie 
Studio/K  
Timorplein 62 
1094 CC Amsterdam 


