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ROL IN BONDFILM VOOR NIEUWE FORD KA 

 
KEULEN, 15 Augustus 2008 – In het langverwachte nieuwe James Bond avontuur, 

‘Quantum of Solace’, is er een gastrol weggelegd voor Ford’s fris uitziende nieuwe model, 

de gloednieuwe Ford Ka. 

 

Ford’s ondeugende nieuwe kleine wagen zal zijn debuut op het grote scherm maken naast 

de mooie maar vurige hoofdrolspeelster van de film, Olga Kurylenko. Kurylenko speelt 

Camille, een vrouw met haar eigen persoonlijke missie die snel een onwaarschijnlijke 

bondgenoot wordt voor Bond. 

 

De 'Quantum of Solace' Ka is uniek met gouden metaalglanslak en een exclusieve 

combinatie van exclusieve exterieurelementen en interieurafwerking.  

 

“De nieuwe Ka is de perfecte partner voor het personage Camille – avontuurlijk, 

individueel en uiterst modern”, zegt Ford of Europe’s Chief Operating Officer, Stephen 

Odell. “We zijn verheugd dat de lancering van de film samenvalt met de lancering van zo’n 

belangrijk nieuw model voor Ford of Europe.” 

 

De speciale ‘Quantum of Solace’ Ka werd ontworpen door Ford of Europe’s Design team, 

in samenwerking met de Oscar ® -winnende productiedesigner van de film, Dennis 

Gassner.  

De gastrol van de Ka is de nieuwste episode in de relatie van Ford of Europe met de James 

Bond films, na het debuut van de laatste Ford Mondeo in de blockbuster uit 2006, ‘Casino 

Royale’. 

 

Twaalf jaar nadat de originele Ford Ka klanten in vervoering bracht met zijn moderne spirit 

en wat een opmerkelijk tijdloos design is gebleken, staat zijn opvolger klaar om opnieuw in 

te slaan als een bom. 



Het nieuwe model beschikt over alle kwaliteiten die de Ka zo populair maakten – compacte 

afmetingen, indrukwekkende uitstraling, levendige dynamiek en plezierige persoonlijkheid 

– maar presenteert die in een frisse nieuwe verpakking. 

Meer technische details over de nieuwe Ford Ka zullen bekend worden gemaakt rond de 

lancering, later in 2008. 

 

‘Quantum of Solace’ wordt voor EON Productions geproduceerd door Michael G. Wilson 

en Barbara Broccoli en wordt verdeeld door Sony Pictures Entertainment.  

 

De film werd geregisseerd door Marc Forster en in de hoofdrol schittert Daniel Craig als de 

legendarische geheimagent James Bond. De film gaat in het VK en Frankrijk in première 

op 31 oktober, en in de rest van Europa in de loop van november 2008. 

 

De gloednieuwe Ka zal zelf helemaal in de schijnwerpers staan op het Autosalon van Parijs 

2008, op 2 oktober. 

 

# # # 

 

 
OVER EON PRODUCTIONS 
EON Productions/Danjaq, LLC, is eigendom van de Broccoli familie en heeft 22 James Bond films geproduceerd sinds 

1962, inclusief QUANTUM OF SOLACE. De James Bond films, geproduceerd door Michael G. Wilson en Barbara 

Broccoli, vormen samen de langstlopende franchise in de filmgeschiedenis en omvatten de recente blockbusters 

GOLDENEYE, TOMORROW NEVER DIES, THE WORLD IS NOT ENOUGH, DIE ANOTHER DAY en CASINO 

ROYALE. EON Productions en Danjaq LLC zijn filialen die de wereldwijde merchandising van de James Bond franchise 

controleren. 

 
OVER COLUMBIA PICTURES   
Columbia Pictures, deel van de Columbia TriStar Motion Picture Group, is een bedrijf van Sony Pictures Entertainment. 

Sony Pictures Entertainment (SPE) is een afdeling van Sony Corporation of America (SCA), een afdeling van de in Tokyo 

gebaseerde Sony Corporation. SPE’s wereldwijde activiteiten omvatten de productie en distributie van speelfilms; de 

productie en distributie voor tv, de creatie en distributie van digitale content; wereldwijde kanaalsinvesteringen; het 

verwerven en verdelen van home entertainment; het runnen van studiofaciliteiten; de ontwikkeling van nieuwe 

entertainmentproducten, -diensten en -technologieën; en de distributie van gefilmd entertainment in 67 landen. Sony 

Pictures Entertainment is op het internet te vinden op http://www.sonypictures.com.  

 

 

Persbericht en foto's in hoge resolutie vindt u op www.fordpers.be 
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