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Talkshow over eten FFF LIVE op Food Film Festival 
 
Het Food Film Festival organiseert een talkshow over eten op zaterdag 17 maart om 
19.45 uur. In een wervend theaterprogramma komen alle aspecten van het festival aan 
bod. Alain Caron vertelt vanuit de bioscoopstoel over zijn meest bijzondere eetfoto’s. 
Onno Franse, Directeur Corporate Responsibility van Ahold spreekt in de biechtstoel 
over het belang van duurzaamheidsbeleid bij grote bedrijven. Universiteitshoogleraar 
Louise Fresco gaat samen met Duitse filmmaker David Bernet (film: Raising 
Resistance) in op de gevolgen van internationale Soya-teelt.  
 
Met het driedaagse programma brengt het Food Film Festival het belang en de schoonheid 
van gezond, eerlijk en goed eten onder de aandacht en stelt het actuele voedselvraagstukken 
aan de kaak. Voor iedereen die niets wil missen, maar niet drie dagen de tijd heeft om het 
festival te bezoeken is FFF LIVE bij uitstek geschikt. 
 
Alle smaken van het festival aanwezig in FFF LIVE 
Met diverse gasten komen alle onderdelen van het festival aan bod in het talkshow 
programma FFF LIVE. Zo gaan rock & roll topchef Ricardo van Ede en presentator Martijn de 
Greve al aardappelschillend in gesprek over de kunst van de haute cuisine. Op zijn 21ste was 
Ricardo van Ede de jongste chef ooit met een Michelin ster. De huischef van het festival Joris 
Bijdendijk licht het menu van het festivalrestaurant toe. Tafelheer tijdens de talkshow is 
oprichter van de Youth Food Movement Samuel Levie. Live muziek is er van Fridolijn (van 
Finn Silver) en Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love.  
 
Praktische informatie 
Talkshow FFF LIVE 
Food Film Festival 
zaterdag 17 maart 2012  
19.45 uur, Rabozaal 
Studio/K Amsterdam 
Toegang: gratis 
 
Over 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.  
 
Het Food Film Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer: de Rabobank, 
Oxfam Novib en foodmagazine Delicious. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor redactie (niet voor publicatie) 
Voor interviews en meer informatie neem contact op met Jorn Matena, tel. 06.46223153 of 
jorn@foodfilmfestival.nl. 


