Gastvertoning in Lumière van
COCAINE PRISON
door Boliviaans filmfestival
‘Bajo Nuestra Piel’
MAASTRICHT – Het Boliviaanse mensenrechtenfilmfestival Bajo Nuestra Piel,
opgericht door Simon Bongers uit Maastricht, presenteert op maandag 5 augustus
een gastvertoning van de controversiële documentaire COCAINE PRISON in Lumière
Cinema. In de documentaire onthullen jongens uit de cocaïne‐industrie vanuit
Bolivia’s overbevolkte San Sebastian gevangenis de hypocrisie van de drugseconomie
in Bolivia.
Na de vertoning spreekt de Maastrichtse festivalorganisator, Simon Bongers, over de
documentaire, de situatie in Bolivia en zijn filmfestival.

Filmstill: Cocaine Prison

Documentaire Cocaine Prison
Violeta Ayala Bolivië, Australië, Frankrijk, VS, 2017, 76 min. Spaans gesproken, Engels ondertiteld.

Terwijl in Bolivia de grote drugsbaronnen vrij rondlopen, zitten 'kleine jongens' zoals Hernan
en Mario soms jarenlang opgesloten in de overbevolkte gevangenis van San Sebastian. Niet
dat ze al veroordeeld zijn, want hun proces wordt keer op keer uitgesteld. Buiten de muren
probeert tiener Deisy met de hulp van advocaten haar broer Hernan vrij te krijgen. In deze
kalme, haast speelfilmachtige vertelling krijgen deze loopjongens van de drugshandel een
naam en een gezicht. De beelden die de hoofdpersonen zelf maakten, met door de filmmaker
naar binnen gesmokkelde camera's, zijn behoorlijk indringend.

Filmfestival Bajo Nuestra Piel
Filmfestival Bajo Nuestra Piel raakt aan Bolivia's meest urgente en actuele mensenrechten‐
kwesties, zoals huiselijk geweld, rechten van inheemse volkeren, toegang tot gezondheidszorg
en mensenhandel. Door overal in het land publiek te bereiken met arthouse films, hoopt het
festival bij te dragen aan een maatschappij met meer respect voor diversiteit en identiteit.
Het filmfestival is gratis voor publiek, zonder winstoogmerk en vindt plaats met ondersteuning
van lokale en internationale sponsoren.
De Maastrichtse festivalorganisator Simon Bongers zal na de vertoning dieper ingaan op de
documentaire, de situatie in Bolivia en zijn festival.

Programma maandag 5 augustus
19:30
19:50
19:55
21:10
22:00

introductie
vertoning korte film TERRAFORM
vertoning documentaire COCAINE PRISON
nagesprek
einde

Meer info & tickets: bit.ly/Cocaine_Prison
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lumière Cinema / Restaurant Café
Bassin 88, 6211 AK Maastricht
Tel 043 321 40 80 / E‐mail: info@lumiere.nl
Openingstijden: 11.00 – 01.00 (ma – zo)
Tickets kunnen worden gekocht via www.lumiere.nl en aan de kassa van Lumière. Het is ook
mogelijk om telefonisch tickets te reserveren via 043‐3214080.
Zie voor het filmprogramma www.lumiere.nl

