
 
 

 
 

 

PERSBERICHT 

Brussel, 18 juni 2018 

 

Eerste editie van het Brussels International Film Festival start op 20 juni 2018  
 

Van 20 tot 30 juni 2018 verwelkomt onze hoofdstad de eerste editie van het Brussels International 

Film Festival. Kom kennis maken met de Zevende Kunst in al haar vormen, met drie 

filmcompetities, retrospectieven, themacycli, openluchtvertoningen, masterclasses, workshops 

voor jongeren en talrijke randanimaties ...  

 

Elf dagen lang tovert het BRIFF Brussel om tot een echte filmstad waar de harten van filmliefhebbers 

even snel zullen kloppen als in Berlijn, Cannes of Venetië. Het BRIFF brengt het grote publiek en de 

professionals van de filmwereld samen in het hart van de hoofdstad om er de Belgische en Internationale 

cinema te vieren met de nodige spotlights, glamour en ambiance. 

Niet minder dan zes filmzalen in het hart van de stad openen hun deuren voor een programma dat de 

vele facetten van de Europese, nationale en internationale cinema verkent. Het gaat om de zalen in 

BOZAR, Flagey, UGC, Vendôme, Palace en Galeries. Er zullen ook openluchtvertoningen zijn op de 

Anspachlaan en de Kunstberg. 

 

De competitie 

Het festival omvat een internationale competitie die uit drie delen bestaat: films die op andere festivals 

veel buzz hebben veroorzaakt, een Europese competitie voor opkomend talent en een nationale 

competitie om de eigen filmsterren te belonen. 

 

Buiten competitie 

Naast het officiële programma en de competities zijn er ook een aantal randevenementen die om 

aandacht vragen. Zo zal Claudia Cardinale de retrospectieve over haar carrière komen inwijden en 

komt Terry Gilliam samen met Sergi Lopez en Joana Ribiero zijn nieuwe film The Man who Killed 

Don Quixote presenteren op het openingsevent. Verder zal ook Gerard Depardieu het festival aandoen 

om Les Valseuses te begeleiden in het kader van de retrospectieve “subversieve cinema”. Hij wordt 

overigens tijdens het festival door de Stad Brussel en BRIFF gehuldigd voor zijn hele filmcarrière. 



 
 

 
 

Tenslotte zal ook regisseur Randal Kleiser de geremasterde versie van zijn mythische film Grease (met 

John Travolta en Olivia Newton-John) komen voorstellen. 

 

Meer informatie over het programma is te vinden op www.briff.be.  
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