
Tien zaken verkozen tot Film Fest Gent Hot Spot

Puur Gent, Unizo Oost-Vlaanderen, Horeca Oost-Vlaanderen en Film Fest Gent
slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar. Samen lanceerden ze de wedstrijd
'PUUR GENT@Film Fest Gent', waarbij alle Gentse horeca- en handelszaken
konden deelnemen om als 'Film Fest Gent Hot Spot' verkozen te worden. Daarmee
wil Film Fest Gent de Gentse handel en horeca meer betrekken bij het festival.
 

Focus op Italiaanse cinema

Voor zijn 44e editie zet Film Fest Gent de Italiaanse cinema centraal. Aan alle
deelnemers van de wedstrijd 'PUUR GENT@Film Fest Gent' werd daarom gevraagd om
dat thema op een creatieve manier te belichten in hun horeca- of handelszaak. De jury,
samengesteld uit vertegenwoordigers van Film Fest Gent, PUUR GENT, Unizo Oost-
Vlaanderen en Horeca Oost-Vlaanderen, beoordeelde alle inzendingen. Daarbij werd
vooral gelet op de creativiteit en originaliteit, de link met Film Fest Gent en focus op
Italiaanse cinema, de zichtbaarheid in de handelszaak, oog voor detail en de uitwerking
van het totaalconcept.
 
Meer dan twintig enthousiaste Gentse handelaars stuurden hun deelname door, wat de
organisatie alleen maar toejuicht.



'Met het Film Fest Gent willen we doordringen tot in de vezels van onze stad. We
zijn heel blij om dat te kunnen doen via ambassadeurs die komen uit de
middenstand. Er is een rijkdom aan enthousiasme en creativiteit die ons voor dit
fantastische event verbindt.'

— Martijn Bal, algemeen directeur van Film Fest Gent

Tien winnaars

De tien geselecteerde handelszaken winnen, als ambassadeurs voor PUUR GENT, een
gegeerde plaats op de Film Fest Gent Hot Spots-kaart, waarvan er zowel een gedrukte
als digitale versie zal verschijnen. De tien winnaars ontvangen daarnaast ook een
promopakket en een aantal filmtickets voor een filmvoorstelling naar keuze om hun
klanten te verwennen. Als laatste krijgen ze een specifieke vermelding in de nieuwsbrief
van Film Fest Gent, Unizo, PUUR GENT en Horeca Oost-Vlaanderen.

De jury selecteerde de volgende winnaars: De Afkikker, Het Bezige Bijtje, Nicole Men,
PIET Moodshop, Cinema Henegouwenstraat, Sofraya, Bluet, Paris Londres,
REcyclismo en Lingerie Herela.

Opvallend is de samenwerking tussen de winkels in de Henegouwenstraat, die zich voor
deze wedstrijd verenigden en samen een concept zullen uitwerken, genaamd ‘Cinema
Henegouwenstraat’. Deelnemende handelaars zijn Natan, Loft Optiek, Patricia Vintage,
Lineos, Who’s that Girl, Sevens, Parels, Passinaif en Bonami.
 

'Het opzet van onze samenwerking is de handelaars betrekken bij het intussen
wereldvermaarde festival. Het verheugt mij om vast te stellen dat de handelaars
deze uitgestoken hand met veel enthousiasme en pit hebben aangenomen en
bijzonder creatief uit de hoek zijn gekomen.'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand 

De mise-en-scènes in de handel- en horecazaken lopen van 21 september tot 20 oktober
2017. Het 44ste Film Fest Gent loopt van 10 tot en met 20 oktober in Kinepolis Gent,
Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, KASKcinema en Capitole Gent. Het volledige programma
zal op 21 september bekendgemaakt worden in Sphinx Cinema.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator vzw BIG / PUUR GENT, tel. 09 210 10 60, e-
mail: puurgent@stad.gent of bart.inghelbrecht@stad.gent
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