
Into The Blue 
Antwerp Sea film festival  
 

Zuiderkroon, vrijdag 9 november 2018 
 

Into The Blue belicht een hele avond lang de worsteling tussen mensen en de 
zee met aangrijpende films en unieke presentaties. Iedere film wordt 
becommentarieerd. Tijdens de pauze ontmoet het publiek de speciale gasten. 
Het programma zet koers op zee-avontuur, de betovering van de ongerepte 
natuur en de confrontatie van alle menselijke capaciteiten met de harde 
realiteit van het marine milieu en de oerelementen.   
 

 De Volvo Ocean Race is de grootste uithoudingsproef die een vloot van topzeilboten, 

bemand door de beste zeilers en zeilsters over alle oceanen laat raggen.  

 Antwerp Student Fleet: De studenten van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen zeilden met 

traditionele schepen en dito navigatietechnieken naar Schotland en terug.  

 Evi Van Acker: 15 iconische beelden markeren 15 stappen in de carrière van een Olympische 

zeilster.  

 Goede reis: de ontmoeting van een boot vol vluchtelingen bij een vakantiereis op de 

Middellandse Zee. 

 Jonas Gerckens: een Belg met podiumambities in de Route du Rhum – solo de oceaan over. 

 Martin Callebaut: hoe humor en relativering werken in de Mini Transat zeilrace. 

 100 haaien in de nacht: avonturier cineast Laurent Ballasta wordt omsingeld door rifhaaien. 

 Skye’s the limit: Cal Major legt 400 zeemijlen alleen op een stand up paddle (SUP) af in een 

machtige natuur. Maar is die ongerept?   

 Een man en zijn kip in Groenland: Guirec en Monique -de kip- zeilden een jaar lang rond 

Groenland op een klein zeiljachtje. 

 

Speciale gasten:  
  
Hans Bouscholte: waar liggen de menselijke limieten in de meest extreme omstandigheden op 
de oceaan?  
Emma Plasschaert: wereldkampioen Olympische Laser Radiaal.  In of uit het kielzog van Evi Van 
Acker? 
Jeroen Van Overloop: Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) 24/7 bijstand van alle schepen en 
voorkomen van vervuiling, piraterij, kaping of terrorisme op alle wereldzeeën   

 

Bestel je tickets on line (tickets zijn ook vrijdag aan de kassa verkrijgbaar)   

Volledig programma  
 
Deuren: 18.30 uur - de bar is open, ook voor snacks  
Start vertoningen: 19 uur  
 
Foto’s voor de pers: Copyrightfree foto’s KLIK HIER 
 

https://www.eventbrite.be/e/tickets-into-the-blue-antwerp-sea-film-festival-50066896435
http://intotheblue.be/antwerpen/programs/vrijdag-9-november/
https://photos.app.goo.gl/mUHHuGrGYM4kx9Tb9


Into The Blue is een initiatief van Into The Blue Adventure VZW. Het festival komt naar Antwerpen na drie opeenvolgende 
succesedities de voorgaande jaren bij Wolubilis in Brussel.   
Vierde editie Into the Blue Brussel: 25 en 26 januari 2019.  

 
 

 


