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Voorproefje Food Film Festival bij Buurtbewoner in 
Oost  
Afgelopen zondag hielden we al een zeer geslaagd huiskamerdiner bij Wiek de 
stadstuinder in Oost. Vanavond brengen we opnieuw buurtbewoners bij elkaar om 
samen te kunnen proeven van de films op het Food Film Festival. Tijdens het bekijken 
van de films leren buurtbewoners elkaar en de herkomst van hun voedsel beter 
kennen. Het Food Film Festival is een initiatief van de Youth Food Movement (YFM). 
 
Vanavond worden drie korte films van het Food Film Festival vertoond bij buurtbewoner Firoez 
Azarhoosh en zijn vrouw thuis. Samen met chef Tim van Doornewaard hebben zij er ook voor gezorgd 
dat er lekkere hapjes zijn die bij de films gegeten kunnen worden. Maar ook op deze avond proberen 
wij de discussie over good, clean en fair voedsel aan te wakkeren. Tussen de films door gaan we dan 
ook in gesprek over de keuzes die mensen maken met betrekking tot hun eten en hoe deze 
persoonlijke keuzes invloed uitoefenen op ons voedselsysteem. 
 
Films 
Tijdens de huiskamerscreening kijken buurtbewoners de volgende drie korte festivalfilms: Asparragos 
over aspergeteelt in Peru, Murder Mouth over het verbinden van dier en bord en Homemade Smarties 
waar kinderen zelf op zoek gaan naar de vreemde ingrediënten om Smarties te maken. De 
documentaires geven een kritische blik op ons huidige voedselsysteem en geven aanleiding tot een 
gesprek over lokale en duurzame voedselvoorziening in Oost.  
 
Praktische info: 
Datum:  woensdag 14 maart 
Tijd:  20:00uur tot 23:00uur 
Adres:  Ceramplein 13 
Gastheer: Firoez Azarhoo 
 
Over het Food Film Festival en YFM 
Het Food Film Festival vindt plaats op 16, 17 en 18 maart in Studio/K en brengt het belang 
van gezond, eerlijk en goed eten onder de aandacht, stelt actuele voedselvraagstukken aan 
de kaak en brengt de liefde voor eten over.   
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 redactie (niet voor publicatie) 
Voor interviews en meer informatie neem  contact op met Jorn Matena, tel. 06.46223153 of 
jorn@foodfilmfestival.nl.	  


