
Ciné Privé brengt vier dagen filmplezier naar
Nieuw Gent

Rondtrekkend filmfestival Ciné Privé strijkt dit jaar van 15 tot en met 18 maart 2018
neer in Nieuw Gent. Vier dagen lang brengt het festival kortfilms, documentaires en
animatie op verrassende locaties in deze Gentse wijk.

Filmselectie in samenwerking met Film Fest Gent en cineaste
Nathalie Teirlinck

Ciné Privé brengt films van de bovenste plank naar een bijzondere Gentse wijk. Op
donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 stelde een jury van onder andere
programmatoren van Film Fest Gent een uitgekiend programma met werk van jonge
binnen- en buitenlandse filmmakers samen. Op zaterdag 17 maart 2018 cureert Gentse
cineaste Nathalie Teirlinck, winnares van de Cultuurprijs van de Stad Gent 2017, het
avondprogramma, met films van gevestigde waarden die haar eigen werk geïnspireerd
hebben.
De locaties zijn al even uniek als het filmaanbod. Speciaal voor Ciné Privé stellen het
creatieve buurtatelier CAMPUS aan de De Pintelaan en de antieke machinezaal van het
Gents Universiteitsmuseum hun imposante ruimtes open voor filmvertoningen.

https://www.facebook.com/campusatelier/


'Gent is onmiskenbaar een filmstad: van het jonge talent dat zich kan ontwikkelen
in het KASK en LUCA Arts en de vele Gentse productiehuizen, tot onze art house
cinema’s en evenementen van internationale allure zoals Filmfest: alle schakels
van de keten zijn in onze stad aanwezig. Ook Ciné Privé verrijkt het Gentse
filmlandschap met een gevarieerd programma van kortfilms, animatie en
documentaires uit binnen- en buitenland, van gevestigde waarden en jonge
filmmakers. Op zondag is er plaats voor een speciaal familieprogramma met lokaal
artistiek talent: Nieuw Gent krijgt een glansrol in deze festivaleditie! '

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Gratis familieprogramma op zondag

Op zondag 18 maart 2018 kunnen gezinnen terecht in de Christus Koningkerk op het
Rerum Novarumplein voor een gratis familieprogramma. Vanaf 15.30 uur krijgt lokaal
artistiek talent uit de wijk de kans om te schitteren. De muzikanten van vzw Jong en
kinderkoor Mais Quelle Chanson bundelen hun krachten in een concert van het pas
opgerichte Vierseizoenenfestival. De jonge kunstenaartjes die les volgen in het wijkatelier
van de Academie voor Beeldende Kunsten in Nieuw Gent vertonen dan weer een film
over hun artistieke avonturen. Om 17 uur wordt Ciné Privé afgesloten met de gratis
vertoning van De GVR, de klassieker van Steven Spielberg naar het alombekende boek
van Roald Dahl.

Lokale organisaties in de schijnwerpers

Ciné Privé staat voor zoveel meer dan enkel film. Het rondtrekkende festival smeedt elke
editie opnieuw banden met de wijk waar het neerstrijkt. In de eerste plaats door het
festival te laten plaatsvinden in locaties die diep verankerd zitten in de buurt, maar ook
door wijkorganisaties en buurtbewoners te betrekken bij de festivalprogrammatie, zoals
de concerten en filmvertoning van jong lokaal talent op zondag. Daarnaast trekt Ciné
Privé met Masala TV de straten van Nieuw Gent op voor een reportage over de buurt,
die in een talkshow bij de opening van het festival op donderdag 15 maart 2018 vertoond
zal worden. Geliefde lokale organisaties als buurtcentrum Bij Pino en vrouwenvereniging
Femma zorgen voor de bar.

Extra inzet op toegankelijkheid



Omdat genieten van goede films een recht is voor elke cultuurliefhebber, zet Ciné Privé
dit jaar opnieuw extra in op toegankelijkheid. Alle festivallocaties zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Voor dove en slechthorende bezoekers wordt er bij elke filmvertoning
bovendien mobiele ringleiding voorzien.

Het volledige programma van Ciné Privé is terug te vinden op www.cineprive.be.

http://www.cineprive.be/


Informatie
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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.

Cleo Janse, Cultuur Gent, tel 0488 46 02 00, e-mail cleo.janse@stad.gent
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