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1. 10 REDENEN OM NAAR FILMFESTIVAL OOSTENDE TE KOMEN!
10 jaar Filmfestival Oostende! Alsof deze feestelijke jubileum editie geen reden
genoeg is om naar het festival te komen, geven we je hierbij nog eens tien redenen
waarom je Filmfestival Oostende onder geen beding mag missen!
1. 10 jaar!
Uit pure liefde voor de cinema richtte een kleine kern van filmliefhebbers in 2007
met vallen en opstaan een filmfestival op. Waar tijdens de eerste jaren van het
bestaan nog gezocht werd naar een eigen gezicht, zijn intussen stevige inhoudelijke
lijnen uitgezet. Het Filmfestival Oostende is op 10 jaar tijd dan ook uitgegroeid tot
een begrip in de Vlaamse filmwereld.
Het is een festival met een eigen dynamiek en een sterke focus op Vlaams talent, een
jaarlijkse boost voor wie van de betere cinema houdt in Oostende en omstreken.
Deze jubileumeditie zal niet ongemerkt voorbij gaan! Er staan een ruim aanbod van
meer dan 60 premières en tal van nieuwigheden op het programma.
Het volledig programma wordt bekend gemaakt op 18 augustus.



2. Openingsgala en slotdag
Op vrijdag 9 september opent Everybody Happy, de nieuwe film van Nic Balthazar,
de 10de editie in het Kursaal van Oostende, dat voor de gelegenheid omgebouwd
wordt tot ‘Kinepolis Kursaal’.
Nooit eerder werd het prestigieuze Kursaal opengesteld voor een filmvertoning,
maar voor deze 10de feesteditie worden alle registers open getrokken. ‘Kinepolis
Kursaal’ zal plaats kunnen bieden aan bijna 2.000 genodigden. Dankzij de nieuwe
mediapartner Barco is het is dan ook de eerste keer dat een Vlaamse film in een zaal
met een dergelijke capaciteit in première gaat. Daarnaast zal de film eveneens aan
het publiek voorgesteld worden in verschillende zalen van het Kinepoliscomplex
van Oostende.
Tijdens de slotdag op zaterdag 17 september kan het grote publiek in Kinepolis
Oostende terecht voor “the Best of the Fest”. Alle films die tijdens FFO16 in de
prijzen zijn gevallen worden die dag nogmaals vertoond en op die manier wil FFO
zijn bezoekers een zo volledig mogelijke festivalervaring aanbieden!
Daarnaast hebben we nog heel wat schitterende slotevents in petto die op 18
augustus samen met het volledige programma bekend gemaakt zullen worden.
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3. De film noir selectie van Master Kevin Janssens
Dat topacteur Kevin Janssens de Master van de 10de editie is al door iedereen
 geweten. Kevin besloot om zijn Master Selection te kiezen rond het film noir  thema,
omdat hem dat na aan het hart ligt. De films bevatten dan ook mooie voorbeelden
van klassieke en neonoir elementen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

The War Zone  Tim Roth  1999
Raging Bull  Martin Scorsese  1980
Apocalypse Now  Francis Ford Coppola  1979
Casablanca  Michael Curtiz  1942
A woman under the influence  John Cassavetes  1974
On the waterfront  Elia Kazan  1954
Heat  Michael Mann  1995
Gummo  Harmony Korine  1997
Carlito’s Way  Brian De Palma  1993

Daarnaast kroop Kevin ook in de regisseursstoel om de juiste sfeer in de promospot
van het festival te scheppen. Bovendien selecteerde hij samen met FFO een pak
aanstormend talent in de nieuwe sectie Young Stars en zal hij garant staan voor een
paar onvergetelijke feestjes.
4. Masterclass Nic Balthazar
Op zaterdag 10 september geeft Nic Balthazar een boeiende masterclass. We kijken
samen met hem naar zijn nieuwste film Everybody Happy, blikken terug op zijn
vorige films Tot altijd en Ben X, ontdekken hoe zijn films tot stand zijn gekomen en
leren over wanneer en waarom hij besloot zijn leven als journalist in te wisselen
voor een leven als filmmaker.
Daarnaast geeft Nic Balthazar ook een masterclass voor professionals tijdens de
Flanders Film Meeting op vrijdag 16 september in samenwerking met Sabam.
5. Internationale LOOK!  competitie
De internationale LOOK!  competitie van FFO is uniek in Europa. FFO vestigt met
deze competitie aandacht op de esthetische kwaliteiten van cinema en het visuele
vermogen van film, zeg maar het werk van de production design ploeg (art
direction, kostuums, makeup en visuele effecten) en dat van de D.O.P. (Director of
Photography).
De films strijden voor de prijs voor Beste Film, een geldprijs en een marketing
pakket ter promotie van de film. Daarnaast is er ook een prijs voor Beste D.O.P. en
Beste Production Design. Alle prijzen worden uitgereikt door een internationale
jury, met als voorzitter regisseur Grímur Hákonarson (regisseur Rams). Master
PERSDOSSIER ENSOR NOMINATIES

VZW LES FILMS DU BORD DE MER
WW.FILMFESTIVALOOSTENDE.BE

3

Kevin Janssens maakt ook deel uit van deze jury, samen met D.O.P Walther Van den
Ende en fotograaf Stephan Vanfleteren. In de aanloop naar het festival worden nog 2
nieuwe namen aangekondigd.
De zes films werden zorgvuldig geselecteerd door curator Nikolaj Nikitin, die o.m.
instaat voor de programmatie van de Berlinale en jureert in diverse internationale
filmfestival Plan je kalender zorgvuldig en mis de gelegenheid niet om deze unieke
filmselectie te ontdekken!
LOOK! wordt dit jaar ook uitgebreid met een reeks films buiten competitie die
eveneens sterke cinematografiche kwaliteiten bezitten.
The Here After, winnaar van de LOOK!  competitie van vorig jaar, plukte alvast de
vruchten van hun overwinning: de film wordt door distributeur Imagine op 31
augustus in de zalen gebracht.

6. Taste Of Europe
FFO organiseert dit jaar opnieuw de Taste Of Europecompetitie. Veel Europese
films die in eigen land grote successen boeken, bereiken nooit de Belgische zalen.
Met Taste Of Europe willen we hier verandering in brengen. We tonen zes Europese
publieksfilms die de aandacht van het Belgische publiek absoluut verdienen.
De jury wordt samengesteld uit een brede selectie van filmliefhebbers van alle
leeftijdscategorieën. Dit jaar neemt acteur en zanger Sebastien Dewaele de rol van
voorzitter op zich. Dewaele werd vooral bekend door zijn rol als Steven in Eigen
Kweek en als Kenny in de Vlaamse fictiereeks Bevergem van Gilles Coulier. Hij is ook
de zanger van de comedyrockband Preuteleute.
De film die het publiek gekozen heeft wint een exclusieve distributiedeal met
Telenet, waardoor de film vertoond zal worden op Play More, het kanaal bij uitstek
voor cinefielen die het brede spectrum aan Europese films wil ontdekken.
Net als bij LOOK! wordt de Taste of Europe  competitie uitgebreid met een grote
selectie buiten competitie met enkele interessante Europese films.
7. Vanaf dit jaar een Europees gastland
Vanaf dit jaar wil FFO naast haar uitgebreide selectie Europese films, elk jaar een
gastland in de kijker zetten. Het laat toe om de filmcultuur van het gastland beter te
leren kennen en de selectie specifiek uit te diepen. Polen kent een rijke
filmgeschiedenis en heeft een bruisende filmsector en daarom werd voor de eerste
maal Polen als gastland gekozen.
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Beide competities zullen een Poolse vertegenwoordiger hebben. Voor de Taste of
Europecompetitie werd de film Strange Heaven van Dariusz Gajewski geselecteerd
met in de hoofdrol een schitterende Agnieszka Grochowska, die in 2011 de Ensor
voor Beste Actrice won.
De film United States of Love van Tomasz Wasilewski is de Poolse inzending voor de
LOOK! competitie.
Naast beide competitiefilms zal er aandacht zijn voor de Poolse kaskraker van het
voorbije jaar Planet Single van Mitja Okorn, is er aandacht voor Demon van Marcin
Wrona en Red Spider van Marcin Koszalka. Daarnaast is er ook aandacht voor
documentaire en kortfilm. Ook verwelkomen we cast en crew van de
awardwinnende film Ida.
FFO wil ook als networking platform fungeren voor Vlaamse en Poolse Filmmakers
en zal daarom in nauwe samenwerking met het Polish Film Institute verschillende
Poolse producenten naar de Flanders Film Meeting brengen teneinde een
interessante speeddate te organiseren met makers van hier, met oog op
coproductie in de toekomst.
8. Studentencompetitie
Op 10 september organiseert FFO voor de vijfde keer een pitchcompetitie voor
laatstejaars filmstudenten. Bij alle vorige edities was de competitie een
partnerschap tussen het festival en SABAM. Vanaf dit jaar stappen Telenet en
ShortsTV ook mee in het verhaal. Samen zullen ze de ingediende projecten
beoordelen. Net zoals voorheen schenkt SABAM 10.000 euro aan de finalisten.
Telenet en ShortsTV brengen 10.000 euro extra in de prijzenpot, te verdelen onder
drie winnaars. De prijzenpot is dit jaar dus verdubbeld! We hopen zo jong talent en
hun filmproject een stevige boost te geven.
Alle laatstejaars studenten van de Vlaamse filmscholen (KASK, Rits, LUCA met de
campussen Narafi, SintLukas en MAD) die een afstudeerfilm realiseren, kunnen zich
inschrijven voor deze competitie. Via een preselectie werden de 20 interessantste
projecten gekozen. Deze 20 krijgen de kans hun filmproject gedurende 1 minuut te
pitchen aan een vijfkoppige jury bestaande uit Carter Pilcher (Shorts TV), Marleen
François (Sabam), Elke van Soom (Telenet), Maud Vandevelde (Filmfestival
Oostende, distributeur 20th Century Fox) en Peter Bouckaert (Eyeworks).
Bekijk de geselecteerde projecten nu al op www.filmfestivaloostende.be.
9. Tal van gasten
Sinds de start van het festival 9 jaar geleden heeft Filmfestival Oostende zowel
nationaal als internationaal talent op haar rode loper mogen bewonderen. Deze
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gasten kregen ook telkens hun ster op de “walk of fame” op de zeedijk. Bij de
belangrijkste gasten van de voorbije jaren mogen we onder meer Pierce Brosnan,
Adrien Brody, Moran Atias, Steven Knight, Anton Corbijn, Jane Birkin, Jennifer
Saunders, Michel Piccoli, Tahar Rahim, Dominic Cooper, Ben Elton, Rik Mayall, John
Nettles, Jeroen Krabbé, Sofie Gråbøl, Jan Bijvoet, Veerle Baetens en ook Matthias
Schoenaerts rekenen.
Ook dit jaar brengt FFO talent naar Oostende. Zo zullen er voor deze editie
verschillende regisseurs in de kijker gezet worden. Er worden enkele lezingen
georganiseerd en in de programmatie gaat de focus naar arthouse en auteurcinema.
Vandaag kunnen we de komst aankondigen van Jaco van Dormael, Ira Sachs die zijn
nieuwe film Little Men komt voorstellen en Omar Fast die zijn nieuwe film Remainder
komt voorstellen.
FFO wil ook stil staan bij een aantal coryfeeën van de Vlaamse Cinema. Zo zal er een
carrièreprijs overhandigd worden aan actrice Chris Lomme en acteur Jo Demeyere en
aan één van de belangrijkste D.O.P.’s die Vlaanderen gekend heeft: Walther Van den
Ende.
10. De Ensors
Een van de hoogtepunten van FFO is ongetwijfeld de uitreiking van de Ensors, de
Vlaamse filmprijzen, die dit jaar plaats vindt op vrijdag 16 september in het Kursaal
Oostende.
Dit jaarlijkse hoogtepunt is al aan zijn 7de editie toe. Nooit voorheen waren er
zoveel inzendingen, een duidelijk signaal dat de Vlaamse audiovisuele sector
creatiever en productiever dan ooit is. 19 films van zowel debutanten als van
gevestigde waarden strijden voor Ensors in 13 categorieën.
Uit deze lijst van Vlaamse films, die tussen 1 september 2015 en 31 juli 2016 in de
bioscoop vertoond werden, kiest de jury voor elke categorie haar genomineerden.
De filmindustrie zal bovendien ook getrakteerd worden op een nieuwe Dag van het
Filmberoep “De Flanders Film Meeting” en krijgt de kans deel te nemen aan de
Ensors door een gloednieuwe Ensoracademie, waarbij ze als lid de beste film
kunnen kiezen als “prijs van de industrie”.
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2. YOUNG STARS

Filmfestival Oostende draagt Vlaamse Film een warm hart toe en is ervan overtuigd
dat Vlaanderen bulkt van talent in zowel kortfilms, langspeelfilms als
documentaires. Gezien het zeer sterke cinematografisch jaar selecteren we samen
met Master Kevin Janssens voor deze editie niet minder dan 8 Young Stars: 8
mensen die vorig jaar stuk voor stuk opmerkelijke prestaties geleverd hebben.
We willen deze Young Stars graag aan het grote publiek voorstellen: we blikken
terug op het voorbije jaar en hebben aandacht voor hun nieuwe projecten. De Young
Stars worden elk ook een avond gastheer of gastvrouw van het festival.
Wie zijn die beloftes van morgen? Hier zijn ze in alfabetische volgorde:

Spencer Bogaert
Is net 18, maar heeft ondertussen al drie
langspeelfilms op zijn palmares staan:
Labyrinthus (Douglas Boswell), Vincent
(Christophe Van Rompaey) en The
Solutrean (Albert Hughes). Geboren en
getogen in het Gentse, leerde hij de
kneepjes van het vak in Theater Campo en
deed
hij
mee
aan
verschillende
voorstellingen die (inter)nationaal hoge
toppen scheerden.
Ondertussen schreef hij zich net in voor een
filmopleiding aan het KASK in Gent en
krijgt hij aanbiedingen uit binnen en
buitenland, dank zij een Franse agente en
een Amerikaanse manager… Als Young Star
kan dat wel tellen!
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Martha Canga Antonio
Martha woont in Mechelen en heeft
Angolees bloed door haar aderen lopen. Ze
werd door een casting van HAKUNA
ontdekt voor de rol van Mavela in Black.
Zo ontdekte ze naast haar liefde voor
schrijven en muziek een passie voor
acteren.
Martha maakte deel uit van de prestigieuse
Shooting Stars selectie op de Berlinale van
2016.
Haar sterke prestatie overtuigde al eerder
de zeskoppige jury van het internationale
filmfestival van Tallinn die haar tot Beste
Actrice bekroonde en de Amerikaanse
website IndieWire noemde de actrice al
'één van de negen acteurs om in het oog te
houden'. Nu werd ze dus ook voorgesteld
als 'Shooting Star' aan de internationale
filmpers tijdens het filmfestival van Berlijn.
Hélène Devos
Actrice Hélène Devos startte in 2007 haar
opleiding
aan
het
Koninklijk
Conservatorium Antwerpen en studeerde
er in 2011 af.
In Toneelgroep Amsterdam verfijnde ze de
kneepjes van het vak en werd ze
ondergedompeld in de wereld van de
toneel.
Eerder speelde Devos in Mama zegt neen
tijdens het Theaterfestival Antwerpen in
2006 en Het spijt me, mijnheer tijdens De
Nachten in Antwerpen 2008.
Ook was zij te zien in de Nasreddin van
‘Uil&Spiegel’, Het Verjaardagsfeest van FC
Bergman en Because the world is round van
MARS. Hélène werd  en het was hoogtijd
pas door het grote publiek ontdekt door
haar rol in Belgica van Felix van
Groeningen.
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Lukas Dhont
Lukas Dhont, geboren in Gent, studeerde af
als Master in de Audiovisuele Kunsten aan
het KASK te Gent.
Met zijn kortfilms Corps Perdu en L’infini
viel hij meermaals in de prijzen waaronder
op het Filmfestival van Gent, Leuven en
Oostende.
Zijn documentaire Skin Of Glass werd
geselecteerd als onderdeel van het Young
Film Festival op het Filmfestival van
Venetië in 2012.
Ook regisseerde hij de bevreemdende,
prachtige videoclip voor Strange Entity van
‘Oscar and the Wolf’.
Zijn eerste langspeelfilm Under My Skin, in
een productie van Menuet, hoopt alle
thema’s te combineren waar hij tot nu toe
rond gewerkt heeft: dans, transformatie en
identiteit.
Frederike Migom
Actrice en regisseur Frederike vertrok in
2002 naar New York en studeerde er
toneel aan de American Academy of
Dramatic Arts.
In 2013 werkte ze als actrice en casting
director voor kinderen, en regisseerde ze
haar eerste kortfilm Malakim, die een
award won voor Beste Korte Fictiefilm op
het Shanghai International Film Festival.
Frederike’s
derde kortfilm ontving
subsidies van het Vlaams Audiovisueel
Fonds en ging in september 2015 in
première op het Montreal World Film
Festival.
Momenteel werkt Frederike aan de
ontwikkeling van haar eerste langspeelfilm
Binti, met steun van het Vlaams
Audiovisueel Fonds, en maakt ze een
documentaire, SiG.
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Zinya Van Reeth
Actrice Zinya Van Reeth werd geboren in
1993 in Gent.
Ze volgde woordkunst en drama aan het
secundair kunstinstituut en speelde mee in
producties van straat en bewegingstheater
Teater Exces, waar ze onder andere
gevormd werd als actrice.
Ondanks dat Café Derby, waarin ze de rol
van Barbara op zich nam, in 2014 nog maar
haar eerste ervaring was op een filmset,
werd
ze
meteen
opgepikt
door
verschillende regisseurs van Vlaamse
topfilms.
Zo kreeg ze een rol te pakken als Brenda in
Belgica van Felix van Groeningen.
Van Zinya hebben we zeker het laatste nog
niet gezien!

Boris Vanseveren
Is een acteur en muzikant die kleinkunst
studeerde. Hij studeerde af in 2013 aan het
conservatorium van Antwerpen.
Hij speelde onder meer in voorstellingen
van de Kopergietery, het paleis, het KIP en
Laïka.
Met The Great Downhill Journey Of Little
Tommy, een film die hij samen met Jonas
Vermeulen maakte, scheerde hij hoge
toppen in zowel binnen als buitenland.
Op muzikaal vlak speelt hij bij NIGHTMAN,
het nieuwe alterego van Tijs Delbeke en bij
Hong Kong Dong.
In 2015 kreeg hij zijn eerste filmrol in
Belgica van Felix Van Groeningen waar hij
de excentrieke rocker Davy Coppens mocht
vertolken.
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Robrecht Heyvaert
Cameraman Robrecht Heyvaert maakte
furore door de man te zijn achter het gros
van de kortfilms van de voorbije jaren.
Tegen een razend tempo deed hij ook zijn
intrede in de wereld van de langspeelfilm.
Zijn aandeel in het werk van Adil El Arbi
en Billal Fallah is gigantisch.
Zijn eerste langspeelfilm als D.O.P., Image,
verscheen ongeveer twee jaar geleden in
de bioscoop.
Daarna draaide hij onder andere Black,
Everybody Happy, enkele afleveringen van
Vermist met Cecilia Verheyden en de
kortfilm De Vijver met Jeroen Dumoulein.
Ook zijn sterk staaltje camerawerk voor
D’Ardennen van Robin Pront maakt van
hem jong geweld om in de gaten te
houden. Momenteel werkt hij aan de
Amerikaanse serie Snowfall.
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3. ENSOR NOMINATIES
Radiopresentator Jan Hautekiet mag ditmaal de honneurs waarnemen als voorzitter
van een straffe Ensor jury die bestaat uit acteur Gene Bervoets, scenarist Carl Joos,
art director Merijn Sep, actrice Tiny Bertels, regisseur Nic Balthazar, producent
Peter De Maegd, D.O.P. Didier Frateur, muzikant Jef Neve en kunstenaar Rinus Van
de Velde.
And the nominees are…
Beste Film
● Belgica
● Black
● D’Ardennen
Beste Regisseur
● Felix van Groeningen / Belgica
● Robin Pront / D’Ardennen
● Adil El Arbi en Billal Fallah / Black
Beste Scenario
● Jan Bultheel / Cafard
● Robin Pront en Jeroen Perceval / D’Ardennen
● Steve Hawes, Manu Riche en Dimitri Verhulst / Problemski Hotel
Beste Acteur
● Tom Vermeir/ Belgica
● Stef Aerts / Belgica
● Kevin Janssens / D’Ardennen
Beste Actrice
● Martha Canga Antonio / Black
● Veerle Baetens / D’Ardennen
● Evgenia Brendes / Problemski Hotel
Beste mannelijke bijrol
● Jan Bijvoet / D’Ardennen
● Gökhan Girginol / Problemski Hotel
● Tom Van Dyck / Safety First
Beste Vrouwelijke bijrol
● Viviane De Muynck / D’Ardennen
● Natali Broods / Galloping Mind
● Hélène Devos / Belgica
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Beste debuut
● Emmanuel Tahon, Martha Canga Antonio, Aboubakr Bensaihi / Black
● Chloë Daxhelet / Café Derby
● Tarek Halaby en Evgenia Brendes / Problemski Hotel
Beste D.O.P.
● Robrecht Heyvaert / D’Ardennen
● Robrecht Heyvaert / Black `
● Gábor Szabó / Galloping Mind
Beste Muziek
● Hans Helewaut / Cafard
● Soulwax / Belgica
● Guy Cabay en Amandine Beyer / Problemski Hotel
Beste Montage
● Nico Leunen / Belgica
● Adil El Arbi en Billal Fallah / Black
● Dieter Diependaele / Galloping Mind
Beste Kostuum
● Vanessa Eva Evrard / Café Derby
● Cathérine Van Bree / D’Ardennen
● Isabelle Lhoas / Galloping Mind
Beste Art Director
● Bart Van Loo / Achter de wolken
● Geert Paredis / D’Ardennen
● Gábor Valcz en Sebő Ferenc / Galloping Mind

Naast deze 13 categorieën reikt de jury ook een Ensor voor Beste coproductie uit.
De genomineerden voor de coproductie worden begin september bekend gemaakt.
Daarnaast reiken we nog twee Ensors uit voor de Beste kortfilm (fictie/animatie)
en een Ensor voor Beste documentaire.
Tot slot reiken we een Ensor uit voor Beste kinderfilm, die verkozen zal worden
door een jury, bestaande uit jonge cinefieltjes! De genomineerden zijn Helden van de
zee, Ay Ramon! en Mega Mindy versus Rox.
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FFO PRAKTISCH
FFO16 vindt plaats van 9 t.e.m. 17 september 2016 in Oostende.
TICKETS
Online: www.filmfestivaloostende.be
Ticketbalie: Toerisme Oostende vzw – Monacoplein 2
Ticketprijzen:
● Avantpremières + LOOK!: € 9,50
● Master Selection: € 6
● Films geselecteerd voor de Ensors: € 6
● Reprise: € 6
● Documentaires: € 3
Per ticket is er een reservatiekost van 1 euro.
Leden van Filmclub 62 betalen € 6 i.p.v. € 9,50 voor de films die in het kader van het
Arthouse programma vertoond worden.
FESTIVALPAS
Voor slechts 30 euro kan u met de festivalpas genieten van alle films uit het hele
programma van FFO16. Bent u jonger dan 26 jaar, dan geniet u van een extra
voordelige prijs van 20 euro.
Meer info en online bestellen: www.filmfestivaloostende.be/festivalpas
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Wie is VZW Les Films du Bord de Mer, organisator van Filmfestival Oostend?
Voorzitter: Joost Bert
Raad van Bestuur: Joost Bert, Kurt Bullynck, Peter Craeymeersch, Stefan
Doutreluingne, Wilfried Delanghe, Gilbert Deley, Dries Phlypo, Erwin Provoost, Hans
Van Acker, Maud Van de Velde, Dirk Vanhegen, Wim Vanseveren, Ad Weststrate
Waarnemende Bestuurders: Cyriac Borloo, Niko Geldhof, Minister Bart Tommelein,
Hilde Veulemans
Gedelegeerd bestuurder: Peter Craeymeersch
Programmatie: Peter Craeymeersch, Ilse Schooneknaep, Nikolaj Nikitin
Algemeen Coördinator: Inge Deley
Communicatie en Hospitality: Lieselotte Olders
Communicatie & Social Media: Djanlissa Pringels
Coördinatie vrijwilligers: Marjolein De Jong

PERSDOSSIER ENSOR NOMINATIES

VZW LES FILMS DU BORD DE MER
WW.FILMFESTIVALOOSTENDE.BE

15

Met dank aan...

PRESENTING PARTNERS
O’Sea
Kinepolis
BNP Paribas Fortis
Telenet
Euromillions
MEDIA PARTNERS
De Standaard
Studio Brussel
Vier
Focus/WTV
PARTNERS
Stad Oostende
Toerisme Oostende vzw
Sabam
VAF
Provincie WestVlaanderen
Auvibel
Filmmore
De Lijn
Phlips
Shorts
Brightfish
Jetcar
DeAuteurs
Brugse Zot
Mutoh
Human Supports
Atelier Bonjé
Chocolaterie Willems
Lefevre Sails
SAMENWERKINGEN
Unie van de Regisseurs, scenaristengilde, SBC, Acteursgilde, VOFTP, Mediarte,
Mediadesk Vlaanderen
FIFF Namur
NFF Utrecht
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