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 PERSBERICHT – BIOSKOOP 2018 
Begin persbericht 

BIOSKOOP, HET ALLEREERSTE EIGHTIES FILM EVENT 
4/5/2017, Keizerpark Gent – Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei organiseert Music Connects BIOSKOOP in het 

Keizerpark te Gent. BIOSKOOP is een tweedaags filmevent waarbij alles in teken wordt gezet van de jaren 80. 

Toegang tot BIOSKOOP is volledig gratis.  

De grootste blikvanger van BIOSKOOP is de Open Air Cinema op zaterdag 5 mei. BIOSKOOP valt niet zonder 

reden zo vroeg op het jaar, Music Connects wil op deze manier het ideale startschot geven van de Gentse 

zomer. “Het keizerpark in Gent lijkt speciaal voor ons event ontworpen”, weet Angelo Vandamme, Managing 

Director van Music Connects ons te vertellen. “Het grasperk met haar verschillende treden is de ideale setting 

voor onze filmvertoning, de perfecte locatie om samen met vrienden ongedwongen te genieten van een van 

de beste films uit de jaren 80.”  

Music Connects kiest zeer bewust voor de jaren 80 als rode draad doorheen dit event. “De jaren 90 worden 

zeer vaak als eventthema gebruikt en de jaren 80 worden vaak wat vergeten”, aldus Ilanja Van Zandycke, Event 

Coordinator – Decoration bij het eventteam van Music Connects. “Nochtans hebben de Eighties ons veel te 

bieden. Naast steengoede muziek zoals Michael Jackson & Prince was het ook de eeuw van de walkman en de 

boombox, films als E.T en Dirty Dancing, videogames als Pac-Man. Allemaal zaken die we in elk aspect van ons 

event willen verwerken!” 

Op vrijdagavond kiest men met BIOSKOOP voor een afterwork. Een logische keuze aangezien afterwork-party’s 

momenteel het van het zijn in de eventscene. Het weekend inzetten met een drankje en een dansje is voor 

velen de ideale manier om alle zaken van afgelopen werkweek achter zich te laten. Dit gecombineerd met 

enkele hitjes uit de jaren 80 is volgens Music Connects de ideale cocktail voor een toffe avond. 
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Op zaterdag krijg je naast The Breakfast Club als film voor de Open Air Cinema nog veel meer te zien. Tal van 

optredens, DJ-sets en randactiviteiten vullen het programma van BIOSKOOP.  

Einde persbericht  

Voor meer informatie over Music Connects of BIOSKOOP contacteer:  

 Contactpersoon: Joppe De Steur 

 Telefoonnummer: (+32) 479 69 86 67 

 E-mail: pers@musicconnects.be 

Music Connects ondersteunt getalenteerde artiesten zodat ze zich volledig kunnen focussen op de essentie 

van het muzikantenbestaan: muziek maken. We helpen ze om een groter publiek te bereiken door hen op 

evenementen te programmeren waar een optreden de perfecte aanvulling vormt op het bestaande niet-mu-

zikale programma. Hiervoor organiseren we eigen events maar we werken ook samen met andere 

organisatoren om bookings te garanderen die wel een verschil maken. Daarnaast nemen we de druk van het 

digitale muzieklandschap van hun schouders door alle bijhorende verplichtingen ook op ons te nemen. 

Kortom, de muzikanten maken de muziek, wij doen de rest. 

 Website: www.musicconnects.be 

http://www.musicconnects.be/
mailto:info@musicconnects.be
mailto:pers@musicconnects.be
http://www.musicconnects.be/

