PERSBERICHT

HOOFDROLSPELER BELGICA AANWEZIG BIJ FILM BY THE SEA DOOR
HET JAAR
De hoofdrolspeler van de film BELGICA: Tom Vermeir is dinsdagavond 8 maart aanwezig bij
een vertoning van deze film tijdens ‘Film by the Sea door het jaar’ in CCXL.
Deze bijzondere avond wordt geopend door de
voorzitter van de Raad van Toezicht Film by the
Sea Wim Dijkstra en ook producent en lid van
de Raad van Toezicht Gijs van de Westelaken
zal het woord tot het publiek richten en tot
Tom Vermeir (hier rechts op de foto). Van de
Westelaken zal het woord tot het publiek
richten en Tom Vermeir enkele vragen stellen.

Over de film:
Twee broers, Frank en Jo, zijn elkaar uit het oog verloren… totdat Frank aan de slag gaat in
het café van Jo. Een gouden zet, want binnen de kortste keren wordt Belgica dé nachtelijke
hotspot. Een zelfverklaard oord van verderf, waar de rock-'n-roll van de bezwete muren
spat. The sky lijkt the limit, voor even dan, want het nachtleven is een verslavende trip en de
wereld staat nooit stil. BELGICA is de vijfde film van Felix van Groeningen, (Broken Circle
Breakdown en De Helaasheid der Dingen) met Tom Vermeir en Stef Aerts, met muziek van
Soulwax.
Het feit dat de film in de Nederlandse bioscopen is te zien, is bijzonder, omdat NETFLIX de
wereldwijde rechten heeft gekocht voor vertoning via zijn streamingplatform. Deze deal
geldt niet voor de Benelux.
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 plaats
van 9 tot en met 18 september.

Kaarten zijn nog verkrijgbaar via: https://www.cinecity.nl/voorstellingen/belgica-fbts
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