
Gentenaars kunnen gratis naar 'Dilili in Parijs'
tijdens Film Fest Gent

Tijdens het 45ste Film Fest Gent krijgen Gentenaars de kans om gratis de film

‘Dilili in Parijs’ (Michel Ocelot – 2018) te bekijken op zaterdag 13 oktober 2018 om

10 uur in Kinepolis Gent. Vanaf zaterdag 29 september 2018 kunnen de tickets,

maximum vier per persoon, worden afgehaald in de Stadswinkel. Er snel bij zijn,

is de boodschap.

Ode aan de lichtstad

Het verhaal volgt het meisje Dilili in het bruisende Parijs van de belle époque. Samen met een

aantal landgenoten is ze vanuit Nieuw-Caledonië naar Parijs gebracht om er tentoongesteld te

worden als voorbeeld van hoe haar volk in dit overzeese Franse gebied leeft.

In Parijs stuit ze op een mysterie. Kleine meisjes worden ontvoerd door een duistere sekte. In

haar onderzoek wordt ze bijgestaan door Orel,een jonge bakfietskoerier die de stad op zijn

duimpje kent.



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,

Tijdens hun zoektocht doorkruisen ze de stad en ontmoet Dilili heel wat beroemdheden uit die

tijd.

Warme animatiestijl

'Dilili in Parijs' is een opgewekte en kleurrijke film over sterke vrouwen die zowel jong als oud in

vervoering zal brengen. Dankzij de warme animatiestijl van Michel Ocelot en het ontwapenende

karakter van Dilili is deze film uiterst geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Praktisch

De tickets kunnen vanaf zaterdag 29 september 2018 worden afgehaald in de Stadswinkel,

onderin het belfort. De Stadswinkel is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op

zaterdag van 9 tot 12 uur. Er zijn kaarten zolang de voorraad strekt en er worden maximum vier

tickets per persoon meegegeven. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.

Informatie

Stadswinkel Gent, Botermarkt 17 A, 9000 Gent, tel. 09 210 10 10, e-mail

stadswinkel@stad.gent

Bevoegd

Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail:
burgemeester@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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