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PERSBERICHT

BRIFF maakt de eerste namen en thema’s van de tweede editie bekend !

Van een reis in de ruimte tot de toekomst van onze planeet, het Brussels International Film  
Festival (BRIFF) maakt de eerste namen en thema’s van haar OFF-programma bekend. 

BRIFF ... met de B van ‘BOULI’
Luikenaar Bouli Lanners (regisseur van “Les Géants” en bekend van onder andere “Eldorado” en “Je suis 
mort mais j’ai des amis”) programmeert tijdens de tweede editie van het festival zijn eigen carte blanche 
met films die een kritische blik werpen op de toestand van de aarde en het klimaat. Op 22 juni stelt hij een 
programma van vier langspeelfilms voor met onder andere “Woman At War”, een humoristisch verhaal 
over IJslands eco-terrorisme, de Belgische animatiefilm “There’s No Tomorrow”, de meermaals bekroonde  
Braziliaanse kortfilm “Ilha das Flores” en de onuitgegeven Belgische documentaire “Héritage Empoisonné” 
over de uitdagingen van nucleair afval.

BRIFF ... met de R van ‘OPEN AIR’
Ook dit jaar zijn er tijdens het BRIFF verschillende Open Air-voorstellingen te ontdekken op de Kunstberg. 
Met een aantal onmisbare cultfilms stelt de Kunstberg zich open voor het grote publiek met een aantal 
gratis filmvoorstellingen van onder andere “Groundhog Day”, “Gravity” en “Wayne’s World”. 

BRIFF ... met de I van ‘INTERGALACTISCH’
Naast de carte blanche voor Bouli Lanners, zijn ook verschillende themavoorstellingen te ontdekken ti-
jdens het festival. Met het programma ‘Outer Space’ wordt de vijftigste verjaardag van de landing op de 
maan gevierd. Films die nu al bekend zijn: Alfonso Cuarón’s “Gravity”, Damien Chazelle’s “First Man” en de  
familiefilm “Wall-E”.

BRIFF ... met de F van ‘FAMILY’
In de sectie ‘Family’ worden films gepresenteerd die actief de kloof tussen generaties willen verkleinen. 
Deze voorstellingen zijn toegankelijk voor grootouders, ouders én hun kinderen en presenteren onder  
andere de Oscar-genomineerde animatiefilm “Ma vie de Courgette”.

BRIFF ... met de F van ‘FRIENDS’
Aangezien het Brussel International Film Festival doorgaat in de periode vlak na de examens, heeft 
de Brusselse jeugd de tijd om van films te komen genieten op het festival. Deze sectie van het OFF- 
Programma zal gevuld zijn met films om de zomer alvast goed in te zetten en al even van de vrijheid te 
genieten voor de start van de vakantie! 
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LOCATIES
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