
 

 

 

 

 

 

 

    PERSMAP 
 



 

 
 

 
VZW De SLOEP 

presenteert 

een VARIETAS productie 
 

met de hulp van 

 
CONCEPTION 

 

 
 

met en door 

Abdoulaye Dia 
Bekim Berisha 
Levy Antonio 
Refik Hoxhaj 
Tourad Kane 

 
scenario en regie 

Arne Van Schoors 
 

camera 

Mo ‘Sam’ Taleifard 
 

klank 

Jelle Van Hecke 
 

muziek 

Hannes De Maeyer 
 
 
 

België – 2008 – kortfilm – 32 minuten 



 2 

INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE 
 

Synopsis p. 3 

Het concept p. 3 

Intentieverklaring  p. 4  

vzw De SLOEP  p. 5 

Conception p. 6 

Cast p. 7 

Crew p. 8 

 

CAST 

Abdoulaye Dia p. 9 

Bekim Berisha p. 10 

Levy Antonio p. 11 

Refik Hoxhaj p. 12 

Tourad Kane p. 13 

Mustapha Emran / Raouf Hadj Mohamed p. 14 

 

CREW 

Regie – Arne Van Schoors p. 15 

Camera – Mo ‘Sam’ Taleifard p. 16 

Geluid – Jelle Van Hecke p. 17 

Regie (ondersteuning) – Geert Degelaen p. 18 

Montage – Bert Patroons p. 18 

 

Originele Muziek – Hannes De Maeyer  p. 19 

Muziek – Babacar Mbaye / Djamel Berrezzeg p. 20 

 

Technische fiche p. 21 

Algemene informatie p. 22



 3 

SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS 

 
We volgen het spoor van Mustapha, een jonge taxichauffeur. Onderweg ontmoet hij een 
aantal mannen in verschillende settings, op het eerste zicht hebben ze niets gemeen met 
elkaar. Zo springt een Marokkaanse cineast gehaast in zijn taxi, kruist hij het pad van een 
Albanese jogger, ontmoet hij twee Mauritaanse vrienden en helpt hij een voetbalgekke 
Angolees wiens doen en laten dan weer invloed heeft op een diepgelovige Kosovaar. 
Ondertussen probeert de Marokkaanse cineast de verhalen van vele sans papiers te 
bundelen. 
 
 

HETHETHETHET    CONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPT    
 
Begin 2006 begon Arne Van Schoors als vrijwilliger/stagiair bij vzw De Sloep, daar startte hij 
de vadermannenwerking Varietas op. Samen met andere vrijwilligers organiseert hij op een 
heel laagdrempelige basis computerlessen, debat -en thema-avonden en ontmoetings-
momenten.  
Er kwamen vooral veel mensen zonder papieren naar de activiteiten van Varietas. Via één 
van de thema-avonden leerde hij student-Film Mo ‘Sam’ Taleifard kennen. Al snel kwamen 
ze samen op het idee een kortfilm te maken over en met mensen zonder papieren.  
 
Enkele maanden later werd alles iets concreter. Arne nam contact op met Sam en die zag 
het zitten om het camerawerk op zich te nemen. Arne zelf nam het scenario voor zijn 
rekening en ging op zoek naar een partner die dit project op een professionele manier wou 
ondersteunen. Deze vond hij al snel in An Larssen en Ief Stuyvaert van Conception. 
Vanaf toen ging alles in stroomversnelling. Arne organiseerde interviews met de mensen uit 
de doelgroep. De geïnterviewden wogen hun persoonlijke pro en contra’s af om wel of niet 
aan het project mee te doen. Zo bleven er enkele mannen over die zowel tijd, zin en 
motivatie te over hadden om hun schouders onder deze kortfilm te zetten. 
 
Na de interviews verwerkte Arne de uiteindelijke verhalen in een scenario met als resultaat 
een gefictionaliseerde werkelijkheid. 
Naast een ervaren crew werd er sterk gekozen voor de medewerking van mensen-zonder-
papieren en vluchtelingen. Zo werden de beelden van the making of gefilmd door Salim 
Louati. De montage van deze werd gedaan door monteur/acteur Tourad Kane. Cameraman 
Mo op zijn beurt, kwam op vijftienjarige leeftijd als vluchteling naar België vanuit Iran. Exanis 
Jawzi die verantwoordelijk is voor de zenuwprikkelende muziek in de moskee is gevlucht uit 
Irak. 
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INTENTIEVERKLARINGINTENTIEVERKLARINGINTENTIEVERKLARINGINTENTIEVERKLARING    
 
Het tv-programma 0032 gaf televisiekijkend Vlaanderen reeds een idee hoe nieuwkomers 
zich handhaven in ons land. We zagen hoe ze leefden in hun tweede vaderland, welke 
dromen ze willen realiseren en welke hoop ze koesteren. De film On the road borduurt verder 
op deze gedachte en wil mensen zonder papieren een gezicht geven. 
 
Sinds twee jaar wil Varietas deze groep meer kansen aanreiken door netwerkverbreding, 
ondersteuning, contacten te leggen en informatie uit te wisselen. In die periode mochten de 
begeleiders van dit project de mannelijke bevolking onder de ‘sans-papiers’ leren kennen. 
We leerden veel bij van deze mensen, maar nog veel meer over onszelf en onze omgeving. 
Na gesprekken met buren, vrienden, maar ook vreemden merkten we dat er vaak een fout 
beeld leeft/wordt gevormd over ‘sans-papiers’ en hun leven in België.  
Dit vinden we belangrijk omdat ook degenen die geen mensen zonder papieren kennen, de 
publieke opinie en mede het politieke klimaat in België bepalen. 
Vaak moeten we het beeld ontkrachten dat alle asielzoekers en vluchtelingen in centra 
verblijven. Keer op keer proberen we het negatieve beeld die heerst over illegalen m.b.t. 
criminaliteit om te turnen tot een realistischer beeld. 
 
Mensen zonder papieren hebben elk een identiteit met eigen dromen, gestuurd door eigen 
redenen om hun thuisland te verlaten, de ene reden niet minder krachtig dan de andere. Dit 
zijn net zoals iedereen mensen, mooi in hun imperfectie met talenten en gebreken. 
 
‘On the road’ vertelt het persoonlijke verhaal van enkele mannen en doet dit op een 
eigenwijze manier. Noem het sociaal-artistiek. De mannen bepaalden zelf welke rol ze wilden 
vertolken in de film. Zij zijn dus de eigenlijke regisseurs van dit verhaal.  
Het is een waarheidsgetrouw verhaal over individuen die in zekere zin representatief zijn 
voor de grote groep waar ze toe behoren. Toch willen ze zich niet profileren als 
vertegenwoordigers van deze grote groep, ze tonen zich als individu in al hun eigenheid. 
 
‘On the road’ is het gefictionaliseerde verhaal van vijf mensen wier leven en wereld niet 
zoveel verschilt van de wereld die in deze film wordt geschilderd. 
We bundelden de levens, de bijzonderheden en eigenheden van deze vijf mannen, 
verwerkten deze in een scenario en benoemden ze tot hoofdpersonages in hun eigen film. 
Alles is zoals het is of toch niet, de kracht zit hem in de suggestie en in de symboliek, maar 
soms ook in de mooie of harde woorden. 
Wat we zullen zien zal hoop uitspreken en een niet afgevende kracht om toch een plaats te 
vinden in een land dat hun nog niet heeft erkend.  
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VZW DVZW DVZW DVZW DE SLOEP    E SLOEP    E SLOEP    E SLOEP            
 
vzw De Sloep werd in 1996 opgericht, vanuit vragen uit de buurt en signalen van 
verschillende wijkorganisaties die drukten op de nood aan een laagdrempelig initiatief voor 
opvoedingsondersteuning voor kansarme gezinnen met jonge kinderen. 
12 jaar later is De Sloep uitgegroeid tot een belangrijke basiswerking in de wijken van Gent-
Noord-Oost.  Met de steun van de Stad Gent en de erkenning als inloopteam door Kind & 
Gezin, is De Sloep een open huis geworden waar ouders met jonge kinderen met vragen, 
bezorgheden of gewoon met hun verhaal terecht kunnen.   
 
Kernelementen in de werking van De Sloep zijn het laagdrempelig onthaal en het 
empowerend groepswerk. Er wordt veel waarde gehecht aan de ontmoeting tussen ouders 
en aan de uitwisseling van ervaringen. Naast de moedergroepen (in het Nederlands, Turks, 
Frans, klassiek Arabisch…) zijn er projecten zoals de wekelijkse ontmoetingsnamiddag op 
vrijdag, antennewerking project Dampoort, het zwangerschapsproject… 
De Sloep werkt vraaggericht en procesmatig met diverse doelgroepen, en speelt kort op de 
bal. Het aanbod en de projecten worden voortdurend bijgestuurd in functie van de vragen en 
behoeften van specifieke doelgroepen. 
 
Varietas is de vaderwerking, die groeide uit het vrijwillig engagement van Arne Van Schoors, 
om binnen de eerder 'vrouwelijke' context van De Sloep een aanbod te starten naar de 
mannen/vaders in de wijk. Varietas is een experimenteel project dat een eigen weg gaat, en 
dat sterk aangestuurd wordt door de interesses en achtergronden van de deelnemers. De 
precaire maatschappelijke positie van deze mensen zonder papieren vormde de basis voor 
het sociaal-artistiek project 'On the road'.  Met als resultaat een film die op een heel eigen 
manier een kijk geeft op het leven van mensen zonder papieren in Gent. 
 
De film bespeelt een actueel thema, dat wel af en toe de actualiteit haalt, maar niet de 
politieke agenda. In het huidige politieke klimaat wordt in onze samenleving géén gehoor 
gegeven aan het verhaal van mensen zonder papieren.  In De Sloep wordt elke dag gewerkt 
met gezinnen die aan de rand van de samenleving leven, afgesneden van basisrechten als 
wonen, werken, onderwijs… We hopen dat deze film deze gezinnen zichtbaar maakt, 
solidariteit oproept met mensen zonder papieren, en kan bijdragen tot een antwoord om de 
huidige impasse te doorbreken. 
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CONCEPTION   CONCEPTION   CONCEPTION   CONCEPTION           PRODUCTIEPRODUCTIEPRODUCTIEPRODUCTIE----ONDERSTEUNINGONDERSTEUNINGONDERSTEUNINGONDERSTEUNING    
 
An Larssen en Ief Stuyvaert vormen al tien jaar lang de perfecte productie-tandem. Hij is 
verantwoordelijk voor het creatief inhoudelijk gedeelte, zij zorgt ervoor dat het allemaal 
praktisch gerealiseerd kan worden. Ervaring deden ze op bij D&D, Canal+ en Woestijnvis. 
Conception ondersteunde de film vanaf het begin tot het einde. Ze stonden steeds paraat 
met tips en maakten ons wegwijs in de wereld van film en productie. 
 
Samen maakten ze onder meer volgende audiovisuele producties voor televisie: 
 
BRUSSEL NIEUWSSTRAAT 
Een compleet verzonnen, hilarisch televisiejournaal. Veel van de korte sketches worden nog 
geregeld opnieuw uitgezonden in compilatieprogramma’s. 
 
 
DON’T WORRY, BE CARRY 
Met deze ‘road-movie’ wonnen Carry en Conception in 2004 de ‘Prijs van de Kijker’. 
 
 
KINDERPROGRAMMA’S 
K-T.V., Webcameraden, Maxxime, KNT – het zijn programma’s waar jongeren voor 
thuisblijven. Conception produceerde er samen meer dan 1000 afleveringen van. 
 
 
RUPEL 
Conception maakte 26 afleveringen van deze verzorgde, spannende, maar ook inhoudelijk 
sterke politieserie die zich afspeelt in Boom en omstreken. Hilde Heijnen en Johan Terryn 
speelden de hoofdrollen. Aflevering 5 wordt door Helena Medina aan de New School 
University van New York als lesmateriaal gebruikt. 
 
 
SAMEN LACHEN = SAMEN LEVEN 
Een half uur multiculturele humor onder het motto: als je met elkaar kunt lachen, kun je ook 
met elkaar leven. 
 
 
A DAY IN A LIFE 
Met deze kortfilm zet Conception de stap naar de bioscoop. Deze film van Nicolas Daenens 
won ondertussen al zeven prijzen op diverse filmfestivals. Intussen werken ze aan de 
preproductie van hun eerste langspeelfilm, Mea Culpa. 
 
 
ON THE ROAD 
Geen eigen productie van Conception, maar met liefde en toewijding ondersteund. Tijdens 
elke stap, van pre- tot postproductie waren ze aanwezig. 
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CASTCASTCASTCAST    
 
Dia     Abdoulaye Dia 

Bekim     Bekim Berisha 

Levy     Levy Antonio 

Refik     Refik Hoxhaj 

Tourad    Tourad Kane 

 

Mustapha    Mustapha Emran 

Redouan    Raouf Hadj Mohamed 

Man in kostuum   Peter Ceulemans 

Christophe    Christophe De Zutter 

Vrouw Bekim    Mieke Dobbels 

Voetbalcoach   Bart Dauwe 

Secretaris voetbalclub  Freddy Claeys 

Man aan voetbalveld  Marcel De Waegenaere 

Collega # 1 Redouan  Hilde Peeters 

Collega # 2 Redouan  Vicky Lommatzsch 

Vriend Tourad & Dia  Babacar Mbaye 

Doelman    Vincent Vandenbussche 

Man in auto    Pieter Blomme 

Kind # 1 in auto   Daan Stuyvaert 

Kind # 2 in auto   Tika Stuyvaert 

Meisje op podium    Laura Bracke 

Refik’s zoon    Ersad Hoxhaj 
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CREWCREWCREWCREW    
 
Regisseur     Arne Van Schoors 

Scenario     Arne Van Schoors 

Scenario-ondersteuning   Ief Stuyvaert 

Assistent regisseur    Geert Degelaen 

Camera     Mo ‘Sam’ Taleifard 
      Dominique De Vlieger 
      Abdeljalil Harim 

Klank      Jelle Van Hecke 

Productie     Hilde Peeters 
      An Larssen 
      Arne Van Schoors 

Montage     Bert Patroons 
      Sammy Goemaere 

Geluidsmontage    Jelle Van Hecke 

Casting     An Larssen 
      Arne Van Schoors 

Ondertiteling     Hilde Peeters 
      Arne Van Schoors 

Vertaling     Vicky Lommatzsch 
      Karel Vanderleen 

Coaching acteurs    Hugo Van Laere 

Make-up     Marijke Broekaert 
      Vicky Lommatzsch 
      Hilde Peeters 

Making of     Salim Louati 
      Tourad Kane 

Coördinators     Bieke Vanlerberghe 
      Sam Verbruggen 
      Peter Ceulemans 
      Marijke Broekaert 
      Arne Van Schoors 

Muziek     Hannes De Maeyer 
      

Setfotograaf     Dieter Vanderlinden 
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ABDOULAYE DIAABDOULAYE DIAABDOULAYE DIAABDOULAYE DIA    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
Abdoulaye is afkomstig uit het zuiden van Mauritanië. Hij woont al drie jaar in België. Hij 
behoort tot de Peul, een nomadenvolk uit de Sahelzone. Zijn ouders zijn landbouwers. 
Abdoulaye kon lezen noch schrijven toen hij in België aankwam, daardoor had hij ook amper 
taal om zich uit te drukken toen hij eerst voet aan wal zette in Antwerpen. Ondertussen lukt 
het hem al heel aardig om zich in het Frans uit te drukken en loopt hij school om Nederlands 
te leren lezen en schrijven. 
In 2006 klopte hij voor het eerst aan bij vzw De Sloep. 
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BEKIM BERISHABEKIM BERISHABEKIM BERISHABEKIM BERISHA    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
Deze jonge Roma uit Kosovo is ondanks zijn jonge leeftijd al de trotse vader van vier lieve 
kinderen. Hij woont samen met zijn vrouw, kinderen, ouders en broer in een woning in 
Noord-Gent. Je kunt geen gesprek met hem aanknopen of het onderwerp religie komt ter 
sprake. Elke dag trekt hij één –of meermaals naar de moskee en verdiept hij zich in de 
Koran. Zijn geloof is dan ook zijn persoonlijke katalysator die hem in staat houdt om te blijven 
lachen en niet op te geven. Zijn grote droom is om ooit de kans te krijgen Islamistiek te 
kunnen studeren. 
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LEVY ANTONIOLEVY ANTONIOLEVY ANTONIOLEVY ANTONIO    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
Levy woont al een zestal jaar in België. Hij ontvluchtte zijn vaderland Angola, kort nadat zijn 
vader, die actief was in één van de oppositiepartijen, werd gearresteerd door de politie. Zijn 
oom vond dat Levy er niet meer veilig was en besloot hem op het vliegtuig te zetten. Hij was 
toen amper zeventien jaar oud. Zo verloor hij plotsklaps de kans om zijn grote droom te 
volmaken, namelijk profvoetballer worden. Toen hij vertrok was hij jeugddoelman bij Ferrovia, 
een ploeg uit de tweede divisie in Angola. 
In België vond hij echter snel zijn weg en werkte actief mee aan de kerkbeschermingsactie in 
de Sint-Antoniuskerk te Gent. 
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REFIK HOXHAJREFIK HOXHAJREFIK HOXHAJREFIK HOXHAJ    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
Deze altijd goedlachse en hartelijke Albanees woont aan de Gentse Muide met zijn vrouw en 
vier kinderen. Hij kwam naar België in het millenniumjaar, toen zijn zoontje Ersad pas 
geboren was. Zo goedlachs hij is, zo bezorgd is hij om zijn kinderen. Zijn hachelijke situatie 
in België heeft hem al veel stress bezorgd. Op doktersadvies besloot hij dan maar om te 
sporten, zodat de lichamelijke klachten die gepaard gaan met de stress zouden weggaan. 
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TOURAD KANETOURAD KANETOURAD KANETOURAD KANE    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
Tourad is de beste vriend van Abdoulaye, ook hij is afkomstig uit Mauritanië, maar hij had 
wel de kans om naar school te gaan en de ladder omhoog te klimmen. Toch voelde hij vaak 
veel onvrede met de gang van zaken in het land en de manier waarop de zwarte bevolking in 
Mauritanië werd behandeld. 
Tourad is de meest ervarene van de vijf. Hij werkt als vrijwilliger voor Victoria Deluxe, waar 
hij ook vaak het podium bevolkt als toneelacteur. Hij speelde mee in het stuk Otto Spiegel 
van het inclusief toneelgezelschap Theater Twaalf en was daarnaast ook te zien in de film 
Hondstucht van Campo/Nieuwpoorttheater. 
Tourad was een constante steun voor zijn “copain” Abdoulaye, voor wie het allemaal nieuw 
was, tijdens de opnames. 
 
Hij is tevens de monteur van the making of. 
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MUSTAPHA EMRANMUSTAPHA EMRANMUSTAPHA EMRANMUSTAPHA EMRAN    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 
 
 
 
Mustapha is in net als in de film in het 
dagelijks leven ook taxichauffeur. In 2007 
maakte hij zijn debuut als acteur in Samen 
Lachen = Samen Leven, het 
diversiteitsproject van Conception. 
Datzelfde jaar werd hij wederom gecast 
door Conception voor de kortfilm A Day In A 
Life, waar hij naast Johan Heldenbergh en 
Sam Louwyck mocht acteren. 
 

 
 

 
RAOUF HADJ MOHAMEDRAOUF HADJ MOHAMEDRAOUF HADJ MOHAMEDRAOUF HADJ MOHAMED    ACTEURACTEURACTEURACTEUR    
 

 
 
 
 
Deze in Gent geboren Tunesiër was eerder 
ook al actief voor Conception en kwam 
daarnaast al meermaals op teevee, waar 
hij meestal gastrollen vertolkte, zoals in 
Matroesjka’s, Familie, Kaat & Co en 
Flikken. Ook de filmwereld is voor hem 
geen onbekende meer. 
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ARNE VAN SCHOORSARNE VAN SCHOORSARNE VAN SCHOORSARNE VAN SCHOORS    SCENARIO, REGIE & PRSCENARIO, REGIE & PRSCENARIO, REGIE & PRSCENARIO, REGIE & PRODUCTIEODUCTIEODUCTIEODUCTIE    
 

 
 
 
Arne (°1980) is student graduaat orthopedagogie aan  het VSPW in Sint-Amandsberg. Hij 
koos onmiddellijk bij de start van zijn opleiding voor een halftijdse stageplaats in vzw De 
Sloep. Werken met mensen in de kansarmoede ziet hij steevast als een uitdaging. 
Als debutant achter de schermen probeerde hij zijn handicap te compenseren met een groot 
enthousiasme en nog groter geloof.  
 
Naast de regie, probeerde hij ook vooral als begeleider van de vijf hoofdrolspelers op te 
treden, waarbij hij zoveel mogelijk rekening hield met taal, mogelijkheden en de grenzen van 
de deelnemers. 
 
Hij probeert met deze tranche de vie een zo realistisch mogelijk, maar even hoopvol beeld te 
schetsen, zonder teveel nadruk te willen leggen op het verdriet en de vele problemen die 
gepaard gaan met een situatie waar je tussen schip en wal zit. 
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MO ‘SAM’ TALEIFARDMO ‘SAM’ TALEIFARDMO ‘SAM’ TALEIFARDMO ‘SAM’ TALEIFARD    CAMERACAMERACAMERACAMERA    
 
 
 
 
 
Sam is student op het KASK in Gent. Op 
zijn zoektocht naar vrijwilligerswerk kwam 
hij in contact met vzw De Sloep en Arne. 
Hij is 23  jaar en volgt de opleiding film. 
Vorig jaar werd hij geselecteerd voor het 
5sur5 (Espace Dragon) filmfestival in La 
Louvière om een documentaire te 
draaien. 
Onder de naam “Het Zesde Oog” maakte 
hij daar Petite mère. 
Daarnaast heeft hij ook volgende kortfilms 
en documentaires geregisseerd: 

• Maryam (2008) 
• Roma (2008) 
• Manige Khanoom (2007) 
• Waar is mijn huis (2005) 

 
 
 
 
 

 
Hij verleende ook zijn medewerking aan talloze films van andere studenten. 
 
Zijn interesse ligt vooral in de Europese film en dan vooral Deense cinema en het Italiaanse 
neo-realisme. 
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JELLE VAN HECKEJELLE VAN HECKEJELLE VAN HECKEJELLE VAN HECKE        GELUID &GELUID &GELUID &GELUID &    KLANKKLANKKLANKKLANKMONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    
 

 
 

 
 
Jelle volgde tussen 1998 en 2002 Beeld-Geluid-Montage optie geluid aan het Rits. 
  
Als freelancer was hij aan de slag voor Option Media in Mechelen om daarna als vaste 
medewerker aan de slag te gaan tot midden 2007. Vervolgens was hij nog aan de slag bij 
opnames van De Kotmadam en bij Het Huis van Anubis van Studio 100. 
 
Daarnaast is hij werkzaam als geluidsassistent bij DB Videoproductions (Villa Politica, Hands 
Up).  
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GEERT DEGELAENGEERT DEGELAENGEERT DEGELAENGEERT DEGELAEN    REGIE(ONDERSTEUNING)REGIE(ONDERSTEUNING)REGIE(ONDERSTEUNING)REGIE(ONDERSTEUNING)    
 

 
 
 
Deze Brabander (°1975), geboren en getogen in Halle  en nu woonachtig te Gent, was een 
welkome gast aan boord. Hij smeedde een crew die elkaar amper of niet kende tot een 
stevig en efficiënt team. Met een oeverloos geduld leidde hij Arne op in de kunst van de 
regie. Zelfs na lange en vermoeiende dagen op de set, zorgde hij steeds met een leuke 
kwinkslag voor de nodige sfeer. 
 
Hij is afgestudeerd als Meester in de Regie aan het Rits (Brussel) in 1999. Hij werkte aan 
verschillende producties mee, zowel kort- als langspeelfilms, documentaires, reclamespots 
en TV-series: 
De bekendste daarvan zijn De Zaak Alzheimer, Sedes & Belli, Wittekerke en het nu nog 
onbekende Amika voor Studio 100. 

 
BERT PATROONSBERT PATROONSBERT PATROONSBERT PATROONS    MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    
 
Deze tweeëntwintigjarige monteur uit Deurne studeerde film aan de hogeschool Narafi. De 
laatste jaren is hij actief als monteur, voor het grootste deel bij cultuurzender EXQI. 
 
Momenteel is hij werkzaam als freelance monteur. 
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HANNES DE MAEYERHANNES DE MAEYERHANNES DE MAEYERHANNES DE MAEYER    ORIGINELE MORIGINELE MORIGINELE MORIGINELE MUZIEKUZIEKUZIEKUZIEK    
 

Hannes liet in 2005 een eerste maal van zich spreken toen hij als negentienjarige de winnaar 
was van de Compositiewedstrijd van het Filmfestival van Gent. Het winnende werk werd toen 
uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Dirk Brossé. Naast deze mooie prijs kreeg hij 
ook nog eens felicitaties toegeworpen van Gustavo Santaolalla, die ook aanwezig was op het 
Festival. 
Deze jonge Drongenaar volgt zijn opleiding aan het Muziekconservatorium te Gent als 
Master Muziekproducer. Hij is zowel begaafd in het slagwerk en piano als de Franse hoorn. 
Scholing en ervaring deed hij op bij o.a. Vicent Pierins, Kevin Mulligan en Steve Willaert.  
Zelf is hij ook op het podium terug te vinden bij o.a. de covergroep Johny Carr Band en 
(VINCENT), een poprockgroep met vurige blazers. 
 
Ondanks zijn jonge leeftijd oogt zijn cv al rijk en mooi: 
 

- Muziek voor studentenkortfilm Chantal en Helena van Olivia Rochette (KASK) 
- Muziek en realisatie voor musical Alis in Onderland. (3 nummers+muziek) 
- PA in The Frontline voor een periode van 5 maanden. 
- Arrangementen en edits voor Sterren Op De Dansvloer 2008 (VTM) 
- Compositie en orkestratie Luchterenkerkweg gebracht door het Symfonische Orkest 

van het Conservatorium Gent o.l.v. Dirk Brossé. 
- Opname en montage van 24 Capricen van Paganini gespeeld op altviool door 

Bezverkhny Mikhaïl (Laureaat Koningin Elisabethwedstrijd 1976). 
- … 
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BABACAR MBAYEBABACAR MBAYEBABACAR MBAYEBABACAR MBAYE    MUZIEKMUZIEKMUZIEKMUZIEK    
 
De muziek van Babacar Mbaye is geïnspireerd door zijn griotafkomst; vooral door zijn 
moeder die op allerlei ceremonies zingt over de tradities en geschiedenis van het Léboudorp 
Yoff, nu een voorstadje van Dakar. Sinds Babacar Mbaye in België verblijft, verzamelde hij 
een aantal muzikanten rond zich met wie hij in Senegal samenwerkte en die nu in Europa 
verblijven, en richtte er de groep Géej op. 
Momenteel is hij even terug naar zijn heimat om een nieuwe plaat op te nemen. 
 
Babacar is ook een goede vriend van acteur Abdoulaye Dia en zo kwam Arne in contact met 
deze Senegalese zanger. In de film horen we een aantal fragmenten uit de liedjes Jámm, 
Africa en Jaraaf van zijn plaat De Reiziger. 
 
 

DJAMEL BERREZZEGDJAMEL BERREZZEGDJAMEL BERREZZEGDJAMEL BERREZZEG    MUZIEKMUZIEKMUZIEKMUZIEK    
 
De Algerijnse Djamel woont al 15 jaar in Gent en de man die we zochten om samen te 
werken aan dit project. Met raï-muziek (Arabische folk-pop) bereikte hij ondertussen heel 
Vlaanderen. In 2001 kwam N’tia N’tia uit en in 2005 verscheen zijn tweede plaat Hamza. Op 
die plaat zijn zowel Bart Peeters als Jorunn Bauweraerts van Laïs te horen. 
Het is ook die plaat die als muzikale bron diende voor onze film. In samenspraak met Djamel 
werden er twee liedjes uit geput, namelijk Legzel en Laghouat. 
Hij reikte ons ook zijn Irakese gelegenheidsmuzikant en Nai-speler Exanis Jawzi Khalifa aan 
om enkele fragmenten in de film van meer kracht te voorzien. 
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TECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHE        
 
 
Originele titel    On the road 

Land      België 

Originele taal    Nederlands/Frans 

Ondertitels    Nederlands / Frans / Engels 

Lengte     32 min. 

Locatie    Gent - Oostende 

Aantal draaidagen   12 

Drager    DVD & HD 
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ALGEMENE INFORMATIEALGEMENE INFORMATIEALGEMENE INFORMATIEALGEMENE INFORMATIE        
 
 
CONTACT 
 
vzw De SLOEP 
Bevelandstraat 26 
9000 gent 
 
T +32 (0)9 234 38 58 
F +32 (0)9 234 04 55 
E  openhuis@desloep.be 
 
 
Arne Van Schoors 
M +32 (0)496 12 12 94 
E arne@desloep.be 
   vanschoorsarne@hotmail.com 
 
 
Conception BVBA 
Tortelduifstraat 79 
9000 Gent 
 
T +32 (0)9 223 70 63 
F +32 (0)9 223 70 64 
M +32 (0)475 52 00 25 
E i.was@createdbyconception.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MET DE STEUN VAN: 
 

                   
 


