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Pop-upcinema’s bij handelaars brengen Film
Fest Gent tot in de stad

Een beeld uit de kortfilm 'Sons of no one' van Hans Vannetelbosch (2017). © Hans

Vannetelbosch

Film Fest Gent breekt de komende 46ste editie uit de cinemazaal. Vanaf woensdag

18 september 2019 duiken in zes Gentse winkels en horecazaken heuse pop-

upcinema's op. In aanloop naar en tijdens het festival kunnen bezoekers zo een

maand lang genieten van een kortfilmparcours van bekroonde Belgische

kortfilms. 

Film Fest Gent, dat plaatsvindt van 8 tot 18 oktober 2019, slaat voor dit project voor de derde

maal de handen in elkaar met het Gentse handelsnetwerk Puur Gent. Zo kunnen mensen van 18

september tot 18 oktober tijdens het shoppen of tijdens een horeca- of bibliotheekbezoek

genieten van een originele Belgische kortfilm.

⏲



De pop-upcinema's tonen de sterkste kortfilms die de laatste jaren op het filmfestival in

première gingen. De geselecteerde films zijn de winnaars van de ACE Image Factory & The

Fridge Publieksprijs voor Beste Belgische Studentenkortfilm van de afgelopen zes jaar. Jong

talent voor en achter de camera dus.

'Het doel van deze samenwerking is om de handelaars te betrekken bij het
intussen wereldvermaarde festival en het op die manier in het hart van de stad
te brengen.' 
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter van Puur Gent

Kortfilmroute

De kortfilms worden non-stop getoond tijdens de openingsuren van de handelaars of de

bibliotheek. Met een koptelefoon op het hoofd kunnen bezoekers op deze manier spontaan

kennismaken met Film Fest Gent. Op alle locaties van Film Fest Gent en in de pop-ups liggen

kaartjes met de kortfilmroute doorheen het hart van de stad. Met deze samenwerking brengen

Puur Gent en Film Fest Gent cinema tot in de stad, creëren ze een unieke beleving bij Gentse

handelaars en ondersteunen ze jonge filmmakers.

'Met de pop-upcinema’s gaan wij zelf naar het publiek met de
studentenkortfilms die de voorbije zes edities de publieksprijs wonnen. Mooie,
verrassende films van jonge makers die aan het begin van hun carrière staan
en die elk jaar het Film Fest Gent-programma delen met grote namen. Het is
een project dat onze samenwerking illustreert met Puur/Stad Gent, ons
partnership met de locaties in de kijker zet en Film Fest Gent dichter naar de
Gentenaar brengt.'
— Marijke Vandebuerie, algemeen directeur Film Fest Gent 

Hier het overzicht van de pop-ups en kortfilms:

De Krook Café (Miriam Makebaplein 1): 'De weg van alle vlees' van Deben Van Dam (2013)

Julia June (Brabantdam 8): 'Provence' van Kato De Boeck (2018)

Omnia Travel (Nederkouter 35): 'Perdition County' van Raphaël Crombez (2014)

De Post Gent (Korenmarkt 18) : 'Drôle d’oiseau' van Anouk Fortunier (2015)

Shelter (Hoogpoort 9): 'Boi' van Anthony Nti (2016)

The Manufactory (Onderstraat 21): 'Sons of no one' van Hans Vannetelbosch (2017)



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.

'De Publieksprijs op Film Fest Gent heeft veel deuren geopend. Daarom zal ik
de selectie van toen ook altijd een beetje beschouwen als de start van mijn
carrière. Niet alleen het festival, maar ook de mensen erachter hebben voor
altijd een warme plek in mijn hart veroverd. Toen ze mij vroegen om mijn
kortfilm ‘Sons of No One’ opnieuw te vertonen in een van de pop-upcinema’s,
was ik zeer verheugd om weer deel te mogen uitmaken van - in mijn ogen - het
beste filmfestival van België.'
— Hans Vannetelbosch, filmmaker 

Contact

Bart Inghelbrecht, zakelijk coördinator vzw Big/Puur Gent, tel. 09 210 10 60, e-

mail puurgent@stad.gent of bart.inghelbrecht@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Meer informatie over Film Fest Gent vind je hier. 

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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