PERSBERICHT

Openingsfilm Film by the Sea 2016 bekend
De openingsfilm van Film by the Sea 2016 is bekend. De eer is aan de film Florence
Foster Jenkins om het festival in te luiden tijdens het feestelijke Openingsgala op
9 september. In deze hartverwarmende feelgood comedy schittert Meryl Streep als
de slechtste sopraan allertijden.
Officiële Nederlandse filmposter voor Florence Foster Jenkins:

Over de film
Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige
legendarische New Yorkse erfgename en socialite die er alles aan deed om haar
droom, een groots zangeres worden, uit te laten komen. De stem die ze in haar hoofd
hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. Haar

echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield, een aristocratische Engelse acteur, was
vastbesloten om zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. Wanneer
Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij voor de
grootste uitdaging van zijn leven te staan.
De hoofdrollen worden vertolkt door niemand minder dan Meryl Streep en Hugh
Grant. Simon Helberg (The Big Bang Theory), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible –
Rogue Nation) en John Kavanagh (Vikings) maken de cast compleet. Regie is in handen
van Stephen Frears, die ook The Queen en Philomena op zijn CV heeft staan.
Over het Openingsgala
Ook dit jaar openen we het festival in stijl. Op vrijdag 9 september vindt het
spetterende Openingsgala, waarvoor de kaartverkoop inmiddels is gestart, plaats in
CineCity Vlissingen. Tijdens deze avond worden de gasten, na binnenkomst via de rode
loper, ontvangen met een glas champagne en is het buffet met een heerlijke Indische
rijsttafel van Indisch Restaurant Bandoeng geopend. Na het welkomstwoord is het tijd
om van de film te genieten. Na afloop van de film zal de galaparty van start gaan die
duurt tot 01.00 uur. Ook hapjes en drankjes zullen deze avond niet ontbreken. De
avond wordt omlijst door het optreden van een swingende band, die later nog
bekendgemaakt zal worden. Hiermee is ook de dansvloer geopend. Wie liever een
geanimeerd gesprek voert, kan een rustigere ruimte opzoeken. Ontmoet oude
bekenden, maak nieuwe vrienden, en geniet van al het moois dat Film by the Sea te
bieden heeft!
Over Film by the Sea:
Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en
inmiddels jaarlijks ruim 42.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken.
Door de komst van de CCXL-zaal met een capaciteit van ruim 700 zitplaatsen, is de
verwachting dat het bezoekersaantal dit jaar flink zal toenemen. De 18e editie van
Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 18 september.
Bezoek voor meer informatie: www.filmbythesea.nl
Einde persbericht
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon de Weerd.
Per mail: manon@filmbythesea.nl of telefonisch: 06-81790714
Via deze link zijn een hogere resolutiebestand van de poster een still uit de film te
downloaden tot en met 8 juli. Daarna kunt u deze per mail bij Manon de Weerd
aanvragen.

