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De 25ste editie van het Brussels Short Film Festival is sterk 
van start gegaan deze woensdag 20 april! 

jaren. De overgelukkige organisatoren openden de avond met de voorstelling van het 
programma van deze editie en met de welgemeende bedankingen, waarbij de nodige 
geestige opmerkingen niet van de lucht waren. Opmerkelijk feit van de avond: de aan-
wezigheid van de regisseur·euses Ann Sirot en Raphaël Balboni, onlangs bekroond met 
7 Magrittes voor hun eerste langspeelfilm Une Vie Démente, en habitués van het BSFF. 
De gelegenheid voor hen om een aandoenlijk eerbetoon te brengen aan de Belgische 
regisseur en acteur Gilles Remiche die op 17 april 2022 overleed. De gelegenheid ook 
om op het grote scherm hun kortfilm Avec Thelma terug te zien, die deel uitmaakte van 
het openingsprogramma en waarin Remiche te zien is. 
Na de ontdekking van 5 uitstekende films afkomstig uit de OFF-programma’s van dit 
jaar (Nacht van de Kortfilm, Crappy Birthday, BSFF Hall of Fame, BSFF All-Star) barstte 
in de marquee een feestje los waarbij werd geklonken op de aftrap van deze o zo bij-
zondere editie. 

Voor het begin van de opening-
sceremonie van het BSFF 2022, 
de feesteditie naar aanleiding 
van het 25-jarig bestaan van 
het evenement, troepte een 
menigte nieuwe en doorgewin-
terde kortfilmfans samen voor 
de deuren van Flagey.
De openingsavond die 
plaatsvond in Studio 4 van 
Flagey bleek uiteindelijk uit-
verkocht. Een mooi weerzien 
met het publiek, zonder be-
perkingen en op de gebruikeli-
jke data, na twee bijzondere 

EEN AVOND VOL EMOTIES
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      BSFF tot hier toe vertoonde. Maar ook nieuwe parels die een hoek afknippen van het                           
     thema van de verjaardag in het programma Crappy Birthday.  
• De European Short Film Audience Award die de spots richt op de beste Europese 

publieksprijzen. 
• De gezellige en gratis vertoningen in openlucht op de Kunstberg.
• De onverwoestbare en onvervangbare Nacht van de Kortfilm waarop elk jaar de 

nachtelijke cinefielen worden uitgenodigd om te komen smullen van onuitgegeven 
films. Noteer ook de aanwezigheid van de ploeg van Brainto die een selectie komt 
voorstellen met onnavolgbare kortfilms. Ogen wijd open in de nacht! 

Een geslaagde opening die de 
weg bereid naar een editie die 
bol staat van de niet te missen 
afspraken. 

Absoluut te zien: 

• De Best-of-programma’s ter 
gelegenheid van onze ver-
jaardag (BSFF All-Star, BSFF 
Hall of Fame, BSFF on-de-
mand) die de gelegenheid 
bieden om de beste films te 
(her)ontdekken die het 

DE GROTE AFSPRAKEN

En natuurlijk... de drie competities: internationaal, nationaal en Next Generation. 
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PERSCONTACT

BARBARA VAN LOMBEEK
barbara@theprfactory.com

cell : + 32 486 54 64 80

 QUENTIN MOYON
presse@bsff.be

TERUGBLIK OP DE OPENINGSAVOND

Zin om op de hoogte te blijven van het dagelijks verloop van deze 25ste editie van 
het BSFF? Volg het BSFF Mag! Interviews, events, coulissen van het festival...

Kortom, u zal ALLES weten over deze 25ste editie van het Brussels Short Film Festi-
val. Beschikbaar op de website van het BSFF en op ons YouTube-kanaal
(https://www.youtube.com/user/fcmbxl)

Al het persmateriaal is te vinden op onze website: https://bsff.be/pers/. 
• U kan er alle nuttige informatie vinden die is gebundeld in het persdossier en eve-

neens de frequente persberichten. 

• Maar ook talrijke filmstills en sfeerbeelden van het festival. 

Zodat u niets hoeft te missen van het evenement! 

Het BSSF MAG, een dagelijkse dosis nieuws. 

PERSMATERIAAL

Afspraak van 20 tot 30 april voor 
een onvergetelijke filmtrip! 
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