Persbericht
Cinema Paradiso & Secret Sessions are open for
business!
DIEST –Het volledige zomeraanbod van Diest stellen we binnenkort voor, maar we
lichten al een tipje van de sluier. Vanaf vrijdag 3 juni kan je terug naar de film in
cinema Paradiso én tussen maandag 6 en zaterdag 11 juli gaan er op verschillende
locaties Diestortion: The Secret Sessions door.
Heropening cinema Paradiso
Vanaf vrijdag 3 juli heropent onze cinemazaal op de Citadel haar deuren. De
programmatie staat op punt, de tarieven blijven hetzelfde en ook Dox Offixe zal
vanaf september terug maandelijks doorgaan. De cinemazaal volgt uiteraard de
veiligheidsmaatregelen. Er kunnen 40 mensen van de film genieten, er werd een
aparte in – en uitgang voorzien en aan de inkom voorzien we ontsmettingshandgel.
Er is ter plaatse geen kassaverkoop, je kan wel online jouw ticket reserveren tot
20.30 uur de avond zelf. D’Oranje Giraffen, MOOOV & CC Diest kijken er naar uit
jullie terug te zien.
Diestortion: The Secret Sessions – voor de durvers!
Alternatieve bands op een toplocatie
Diestortion is reeds een bekend concept in Diest. Als alternatief voor de normaal
overvolle festivalagenda organiseren we Diestortion: The Secret Sessions. Van
maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli organiseren we elke dag een geheim
optreden op een geheime, alternatieve locatie. Rock, pop, electro, jazz,… In een bos,
verlaten gebouw, kazerne, … We kozen zorgvuldig 6 bands en 6 locaties in centrum
Diest. De bands maken we bekend, de locaties niet. Maar wees gerust, we kozen
locaties die passen bij de band. En we zullen je verrassen, die garantie heb je.
Aarzel dus niet om een ticket te kopen. En al zeker niet omdat we slechts 40 tot 60
personen toelaten, in functie van de locatie en de coronamaatregelen.
Drank verkopen we niet, maar je kan gerust zelf iets meebrengen. Het leeggoed
neem je terug mee.

“Laat je muzikaal verrassen op een unieke locatie en geniet van een heerlijke film in
onze cinema. We hebben het maanden moeten missen, maar nu zijn we er terug
klaar voor!”, schepen van cultuur, Geert Cluckers.
“Concerten in tijden van Corona, it’s a dirty job but somebody's got to do it. CC Diest
dus. Eindelijk kunnen we terug organiseren … verbinden. Onder voorwaarden
weliswaar, maar we zijn ervan overtuigd dat we ook onder deze omstandigheden
onvergetelijke momenten kunnen bezorgen.”, Directeur CC Diest, Dave Van den
Broeck.
Praktische informatie
Cinema Paradiso
Bekijk de filmprogrammatie op https://www.ccdiest.be.
6 euro basisprijs
3 euro jongerentarief -26 jaar en personen met verhoogde tegemoetkoming.
CC Diest i.s.m. D’Oranje Giraffen & MOOOV
Locatie: Citadel Diest – Cinema Paradiso. Telkens om 20.30 uur.
De ticketverkoop start op vrijdag 26 juni. Boek je ticket via https://www.ccdiest.be.
Diestortion: The Secret Sessions
Meer info over de bands op https://www.ccdiest.be.
De ticketverkoop start op vrijdag 26 juni. Boek je ticket via https://www.ccdiest.be.
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