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 PERSBERICHT – BIOSKOOP 2020 
Begin persbericht 

OPENLUCHTCINEMA BIOSKOOP WORDT DRIVE-IN 
BIOSKOOP, de eighties openluchtcinema die ondertussen al twee keer in Gent in het Keizerpark en één keer in Sint-Niklaas 

in het Castrohof doorging, werd aanvankelijk geannuleerd voor 2020 toen België door het coronavirus werd getroffen. Nu 

de vooruitzichten sinds een aantal weken positiever worden, werd aangekondigd dat BIOSKOOP toch wil terugkeren dit jaar. 

Niet als openluchtcinema, wel als drive-in-event. 

Bij een openluchtcinema kunnen de regels omtrent social distancing moeilijk gerespecteerd worden, maar als ieder-

een in z’n eigen wagen blijft, met z’n eigen bubbel, dan kan het wel lukken volgens de organisatoren van BIOSKOOP. 

Ondanks de recente kustbeelden, menen zij toch dat niet iedereen staat te springen om opnieuw op elkaar gekleefd 

te zitten. Het blijft natuurlijk afwachten of de nationale veiligheidsraad drive-in-concepten zal toestaan bij de herop-

start van de eventsector. En ook de stadsbesturen moeten groen licht geven om events terug toe te laten, maar bij 

BIOSKOOP hopen ze dus dat een drive-in binnenkort wel kan mits een aantal regels in acht te nemen. Er wordt onder 

andere gekeken naar een betaalapplicatie die het mogelijk maakt om contactloos drankjes te bestellen. 

Voorlopig zijn er - in afwachting van deze officiële goedkeuringen - nog geen concrete data en locaties gecommuni-

ceerd. Het originele plan was om naast de vervolgedities in Gent en Sint-Niklaas, in 2020 nog een derde stad aan te 

doen en de organisatie plant toch tenminste dit plan overeind te houden. Daarom werd er een poll gelanceerd via 

het Facebookevent BIOSKOOP 2020 / ? [Drive-In] waar je kan stemmen om de drive-in naar jouw stad te brengen. 

De poll heeft al wat interesse opgewekt en zet momenteel Sint-Niklaas op drie, Gent op twee en Oudenaarde op 

één. Je kan nog de hele week stemmen om jouw stad te nomineren of de positie ervan te versterken. Om er zeker 

van te zijn dat je een plekje hebt op de drive-in-edities, kunnen bezoekers sinds enkele weken ook pre-registreren 

via de website www.bioskoop.events. Daarnaast kan je ook jouw favoriete film(s) en/of genre(s) meteen meegeven 

aan de organisatoren. 

BIOSKOOP is en blijft ook ‘Much More than Movies’. Zo komen bijvoorbeeld de Full 80s Experience Packs met ver-

schillende hapjes en snacks terug en er wordt momenteel gezocht naar manieren om de workshops die normaal in 

de namiddag doorgaan, online te streamen. Ook de optredens die telkens deel uitmaken van de affiche, zouden op 

deze manier overeind blijven. BIOSKOOP blijft zo een evenement dat gaat voor een totaalbeleving. 

Blijf je graag op de hoogte van BIOSKOOP? Volg dan zeker de social mediakanalen of bezoek de website af en toe. 

De organisatie hoopt binnenkort meer nieuws kwijt te kunnen over data, locaties en programma. 
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Wenst u graag nog meer informatie over BIOSKOOP of Music Connects? Bekijk dan zeker even onze websites via 

onderstaande links. U kan ook altijd contact met ons opnemen onderstaande contactgegevens. 

 Website: www.bioskoop.events 

 Facebook: www.facebook.com/bioskoop.events 

 Instagram: www.instagram.com/bioskoop.events 

Meer informatie over BIOSKOOP: 

 Contactpersoon: Joppe De Steur 

 Telefoonnummer: (+32) 479 69 86 67 

 E-mail: joppe@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-muzikale programma. Hier-

voor 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 

 Facebook: www.facebook.com/musicconnects.be 

 Instagram: www.instagram.com/musicconnects.be 

 LinkedIn: www.linkedin.com/company/musicconnects  

 

Let’s rock it!  

Joppe De Steur 

Event Coordinator - Production / Mobility / Safety 
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