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ACHTERGRONDINFORMATIE ULTIMA CULTUREEL 
ONDERNEMERSCHAP 2020 – MOOOV 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De filmorganisatie MOOOV gaat in de hele wereld op zoek naar films die kwaliteit 
combineren met relevante inhoud, onder het motto films facing the world. Die films willen 
ze op verschillende manieren aan het Vlaamse publiek tonen. 

MOOOV ontstond in 2013 door een fusie van het Brugse filmfestival Cinema Novo (ontstaan 
in 1984) en Filmfestival Open Doek uit Turnhout (dat in 1992 het licht zag, onder de 
toenmalige naam Focus op het Zuiden). MOOOV Filmfestival breidde uit met 5 locaties. 

De meest recente editie van MOOOV (de 9e ondertussen), die door de coronamaatregelen 
volledig online doorging, wist 28.000 huiskamerkijkers te overtuigen om te kijken naar 
één van de meer dan 50 verschillende films uit alle windstreken. MOOOV ontwikkelde 
hiervoor een streamingplatform dat werkt zoals een echt festival met draaitijden, 
waardoor je kon inpikken tijdens de film, maar erna niet meer.  

MOOOV is uitgegroeid tot het grootste Belgische wereldfilmfestival. Aan het festival is ook 
telkens een prijsuitreiking gekoppeld, met o.a. de Canvas Award, de University of Antwerp 
Award, de Youth Award en de Oeuvre Award voor een filmmaker die eruit springt. 

Ondertussen opereren onder de vlag van MOOOV verschillende sub-organisaties, naast het 
eigenlijke filmfestival. 

Sembènecinema richt zich op de herprogrammatie van reeds uitgebrachte wereldfilms. 

Zebracinema is een arthouse nomadisch vertoningscircuit dat het hele jaar door films 
toont in Vlaanderen. Het is géén bioscoop met één centrale locatie, maar een filmcircuit 
met vertoningen op verschillende originele locaties in Vlaanderen in o.a. Aarschot, 
Beringen, Diest, Genk en Pelt. 

De MOOOV-poot voor filmeducatie organiseert schoolvoorstellingen en biedt lesmateriaal 
aan bij meer dan 300 films voor scholen en leerkrachten.  

Tot slot treedt MOOOV zelf ook op als filmdistributeur. Deze films worden zowel in de 
bioscoop als via video on demand getoond. Zo bracht MOOOV recent nog de beklijvende 
documentaire For Sama naar ons land, net als de films Monos, Honeyland en binnenkort 
de oscargenomineerde The Mole Agent.  
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De volgende editie van MOOOV filmfestival staat gepland van 19 april tot 2 mei 2022. 

Meer info: www.mooov.be  


