Agenda
KBAC-CLUBVERGADERINGEN

NIET-FILMISCHE KBAC-ACTIVITEITEN

21 feb: Vrije projectie: Heb je nog een film
die je wil vertonen aan je medeclubleden,
of ben je ergens een interessante film tegen
gekomen, op deze avond kan (bijna) alles.
Ook een technische vraag kan, maar dan
wel graag ruim op tijd doorgeven. Films
doorgeven via programmator@kbac.be
minstens 1 week op voorhand

28 feb: KBAC kwis: de kwis is dit jaar opgesteld
door Jef Van Gompel

28 feb: KBAC kwis: Huguette neemt even
een sabatjaar als kwismaster, maar Jef
werd direct bereid gevonden om voor 2020
de fakkel over te nemen. Jef heeft in de
afgelopen jaren al enkele malen de KBAC kwis
gewonnen, dus hij – bij uitstek – weet de
kwisklepel hangen.
6 maart: Een kijkje over de grens (Deel2):
net zoals de vorige jaren, hebben wij weer
de hand kunnen leggen op een aantal zeer
interessante films van “over de grens”. Een
uitgelezen kans voor wie wil zien hoe andere
nationaliteiten hun amateurfilms maken.
13 maart: prijsuitreiking van de
Clubwedstrijd. We nodigen de deelnemers
en de prijzenschenkers uit.
20 maart: Vrije projectie: Heb je nog een film
die je wil vertonen aan je medeclubleden,
of ben je ergens een interessante film tegen
gekomen, op deze avond kan (bijna) alles.
Ook een technische vraag kan, maar dan
wel graag ruim op tijd doorgeven. Films
doorgeven via programmator@kbac.be
minstens 1 week op voorhand
27 maart: Breedbeeld GALA: Breedbeeld
heeft een koerscorrectie gedaan in 2019,
en de filmwedstrijd toegespitst op de
niet-professionele films, gemaakt binnen
het filmclubcircuit. Een lovenswaardige
terugkeer naar hoe het vroeger was. Wij
hebben de hand kunnen leggen op een aantal
films die op het GALA gespeeld hebben.

Clubwedstrijden werkjaar 2019 - 2020
KCB Blankenberge: zondag 1 maart 2020
Spectrum Oostkamp : zaterdag 7 maart 2020
KBAC Brugge: zondag 8 maart 2020
Cinypra Ieper : dinsdag 17 maart 2020
25-26 april: VAC-filmfestival 2020 in schouwburg Ermenrike, Kieldrecht
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