Persbericht
Cultuurcentrum Diest en D’Oranje Giraffen are proud to present: Cinema
Paradiso!

Diest – In januari 2020 verhuist onze wekelijkse Zebracinema naar een nieuwe
filmzaal op de Citadel. ‘Cinema Paradiso’ is de naam, gebaseerd op de
gelijknamige Italiaanse film uit 1988 van Giuseppe Tornatore.
Een upcycle filmzaal
Een nieuwe filmzaal in een oude filmzaal. Tot 2010 gebruikten de para’s de zaal. De
renovatie van deze zaal is een ode aan de naoorlogse cinema, die in die tijd het
cultuurcentrum avant la lettre was.
Het Diestse creatieve koppel, Jacques & Lise, wonnen de wedstrijd om de zaal te
versieren met een mural. Ze hebben een prachtige illustratie ontwikkeld die verwijst
naar de film ‘Cinema Paradiso’ met een knipoog naar het verleden van deze zaal.
D’Oranje Giraffen en Cultuurcentrum Diest vonden nog zeer bruikbare
tweedehandszetels uit een cinemazaal in Alphen aan den Rijn. Bart Vankrunkelsven
en Steven de Groot creëerden een mooie wand en werkten een inkomhal uit door
gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Een ‘upcycle’ project dus.
Een filmhuis waar beleving centraal staat
Cinema Paradiso wordt een ‘filmhuis’ waar we een diverse en kwalitatieve
filmbeleving zullen brengen. Je kan er wekelijks terecht op vrijdagavond voor onze
Zebracinema en maandelijks brengen we een documentaire in ‘Dox Office’. Op
termijn brengen we ook doelgroepgerichte films of organiseren we films rond
bepaalde thema’s. In de loop van 2020 zullen we de zaal ook ter beschikking stellen
van verenigingen en particulieren die een film willen vertonen. Volg onze site of onze
Facebookpagina voor meer info over de programmatie of updates rond de aanpak.
Cultuurcentrum Diest en D’Oranje Giraffen staan in elk geval garant voor een unieke
cinemabeleving in Diest.
Openingsweekend
Tijdens het openingsweekend van 10 tot 12 januari 2020 zullen er diverse
filmvertoningen zijn voor jong en oud. Aansluitend openen D’Oranje Giraffen Bar
ZON in het Hoofdkwartier. Wees welkom voor een voor – en achterafje.

Programmatie
Filmprogrammatie Openingsweekend
Tijdens het openingsweekend kom je goedkoop naar de film!
Vrijdag kan je gratis naar Cinema Paradiso komen, je moet je wel inschrijven.
De films Elastieken Levens en Biotoop kan je gratis komen bekijken.
Voor alle andere films betaal je maar €3.
Vrijdag

10/01

20 uur

Cinema Paradiso (Italiaans Drama, Giuseppe Tornatore, 1988)

Zaterdag

11/01

15 uur

Mid90s (Amerikaanse Coming-of-Age, +12, Jonah Hill, 2018)

Zaterdag

11/01

16.30

Elastieken Levens (film van en door OKAN leerlingen KSD, 2019)

Zaterdag

11/01

16.45

Biotoop (Eindfilm project Diestse secundaire scholen, 2019)

Zaterdag

11/01

19.30

Tigermilch (Duitse Komedie-Drama, +14, Ute Wieland, 2017)

Zondag

12/01

10.30

Dikke Vrienden (Serie kortfilms over vriendschap, 3+, 2017)

Zondag

12/01

14.00

Kapsalon Romy (Familiefilm, 9+, Mischa Kamp, 2019)

Zebracinema Januari
Vrijdag
17/01
Tarantino, 2019)
Vrijdag
24/01
Vrijdag
31/01

20.30

Once Upon a Time in Hollywood (Komisch Drama, Quentin

20.30
20.30

Only You (Brits Romantisch Drama, Harry Wootliff, 2018)
De Patrick (Vlaamse Tragicomedy, Tim Mielants, 2019)

20.30

Sheep Hero (Nederlandse Documentaire, Ton Van Zantvoort,

Dox Office
Woensdag
2018)

15/01

Elke vrijdag kan je terecht in Bar Zon van 19.30 tot 00.30 uur.
Voor tickets of meer informatie kan je terecht op onze website www.ccdiest.be of
onze kanalen op sociale media.
#cinemaparadisodiest

fb: @cultuurcentrumdiest

insta: cultuurcentrum_diest

#Doranjegiraffen

fb: @doranjegiraffen

insta: doranjegiraffen
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