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 PERSBERICHT – BIOSKOOP 2019 
Begin persbericht 

KLAAR VOOR EEN TWEEDE EDITIE - BIOSKOOP 
3-5/5/2019, Keizerpark – Gent 

Music Connects brengt hun eighties openluchtcinema, BIOSKOOP, terug voor een tweede ronde. Met 1.000 

bezoekers op de teller vorig jaar en heel wat lovende reacties kon Music Connects ook niet anders dan een 

tweede editie op poten zetten.  BIOSKOOP gaat dit jaar door op 3, 4 en 5 mei in het Keizerpark van Gent.  

De nadruk van BIOSKOOP ligt wederom op de openluchtcinema. De grootste blikvanger blijft het grote scherm 

langs het water en de bijhorende projectie. Het park ademt ook een gezellige sfeer uit en is door zijn aanleg 

ideaal voor filmvertoningen. Dit jaar werd gekozen om op vrijdag Dirty Dancing, de iconische dansfilm uit 1987, 

te vertonen. Op zaterdag werd gekozen voor Back to the Future, populaire sciencefiction uit 1985. 

De rode draad van BIOSKOOP is net zoals vorig jaar de jaren 80. En opnieuw zal dit te zien zijn in de aankleding, 

het cateringaanbod en de vele activiteiten die gepland staan gedurende deze drie dagen. Er staan ook ver-

schillende optredens gepland met een knipoog naar de eighties. Op het programma staan de stevige garage 

rockers van Crooked Steps, Men In Tears met echte eighties synthpop en de soulstem van Lady Blaxx. Voor de 

sportieve bezoekers worden er workshops yoga en 80’s aerobics georganiseerd en de familiedag op zondag 

voorziet ook voor de allerkleinsten een uitdagend namiddagspel. 

BIOSKOOP heeft dus alle ingrediënten om er een leuk weekend van te maken. Of het er nu om gaat om de 

werkweek achter ons te laten of om de zomer alvast in te zetten. Als nu ook de weergoden BIOSKOOP opnieuw 

zegenen met hetzelfde schitterende weer als vorig jaar, dan wordt ook de tweede editie opnieuw een weekend 

om naar uit te kijken.  
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Voor meer informatie over BIOSKOOP, contacteer:  

 Contactpersoon: Joppe De Steur 

 Telefoonnummer: (+32) 479 69 86 67 

 E-mail: pers@musicconnects.be 

 Website: https://www.musicconnects.be/events/?event=bioskoop 

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 
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