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 PERSBERICHT – BIOSKOOP, 9100, 2020 
Begin persbericht 

OPENLUCHTCINEMA BIOSKOOP WORDT DRIVE-IN 
Komt er deze zomer een drive-inbioscoop op de Grote Markt? Nadat eerder al bekend werd dat BIOSKOOP 

ook in Gent wil terugkeren als drive-inconcept op Flanders Expo, wordt nu ook uitgekeken naar Sint-Niklaas 

om een drive-ineditie te laten plaatsvinden. Sinds de laatste update van de Nationale Veiligheidsraad kan het 

in ieder geval en de gesprekken met Stad Sint-Niklaas lopen en zijn alvast positief. “Je auto parkeren voor een 

gigantisch scherm is heel erg jaren 80, en dus heel erg passend voor BIOSKOOP”, stellen de organisatoren. 

De openluchtcinema BIOSKOOP is gericht op films met een link naar de jaren tachtig, en is tegelijk zoveel meer 

dan dat. Je kan er pakketten bestellen met hapjes en drankjes, en workshops volgens zoals aerobics en boksen. 

Dit jaar is zo een openluchtcinema niet mogelijk door de coronacrisis, maar een drive-inbioscoop is volgens 

de organisatoren het perfecte alternatief. “Daar kan je de afstandsregels en toegangscontrole makkelijker 

respecteren, want bezoekers blijven in hun auto met hun eigen bubbel”, geeft Angelo Vandamme van 

BIOSKOOP aan. “Bovendien is je auto parkeren voor een gigantisch scherm (12 op 8 meter) heel erg jaren 80, 

en dus heel erg passend voor BIOSKOOP.” 

 
Een voorgaande editie van openluchtcinema BIOSKOOP in het Castrohof. (foto in bijlage) 

Hoewel de organisatoren geloven in het concept, staat er nog niets vast. Er wordt uitgekeken naar het Event 

Risk Model (ERM) dat de veiligheidsrisico’s van het evenement in kaart zal brengen. Afhankelijk van wat daar 

de uitkomst van is, zal besloten worden onder welke voorwaarden BIOSKOOP kan doorgaan. Eenmaal die 

oefening is gebeurd, wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan het stadsbestuur. 
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CONTACTLOOS BESTELLEN EN BETALEN 

Intussen zetten de krachten achter BIOSKOOP hun voorbereidingen verder. Er werd bijvoorbeeld een bestel- 

en betaalsysteem opgezet waarbij je aan de hand van digitale catering vouchers contactloos drankjes en 

snacks kan bestellen. Ook lopen er volop preregistraties om als bezoeker op de hoogte te blijven van verder 

ontwikkeling en meteen tickets te kunnen reserveren eenmaal het zover is. 

“Voorlopig communiceren we nog geen concrete data, maar mensen kunnen zich wel al preregistreren. Een 

massa-evenement zal het niet worden, dus de plaatsen zullen sowieso wel beperkt zijn. Als je preregistreert, 

krijg je 48 uur eerder dan de reguliere start van de ticketverkoop de tijd om een plaats te bemachtigen. De 

toegangsprijs voor de drive-in zal per wagen gelden, ongeacht het aantal inzittenden.” 

‘ THE  BREAKFAST  CLUB ’ ,  ‘D IRTY  DANCING ’ . . .  

Op het Facebookevent van BIOSKOOP werd ook al een poll gelanceerd om te bepalen welke film er getoond 

zal worden, als het evenement doorgaat. De organisatoren staken enkele suggesties in de lijst, maar bezoekers 

kunnen ook zelf films toevoegen die een link hebben met de jaren tachtig. Voorlopig kregen ‘The Breakfast 

Club’, ‘Dirty Dancing’, ‘De kleine zeemeermin’, ‘Footloose’ en ‘E.T.’ de meeste stemmen 

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

verschillende 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.” 

Vooraf een plek registreren voor de drive-in kan via de website van BIOSKOOP (URL: 

https://www.bioskoop.events/). 

 
Een voorgaande editie van openluchtcinema BIOSKOOP in het Keizerpark, Gent. (foto in bijlage) 
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Einde persbericht 

Het bovenstaande persbericht werd herwerkt en geactualiseerd op basis van vorige publicaties in het kader van de 

edities in Gent: https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/plannen-voor-drive-incinema-aan-flanders-expo-

wachten-op-groen-licht-van-veiligheidsraad-en-stad-gent~a85c877c/ 

 

CONTACTPERSOON 
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 
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. 

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 

 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 / Public Relations 


