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tickets
Online 
www.jeugdfilmfestival.be 
en klik door op GENT

Telefonisch reserveren 
en tickets afhalen via 
Uitbureau van ma – za van 
10u30 tot 16u: 
09 233 77 88
 
Specifieke info over  
de films: 03 232 64 09

festivalkassa’s 
30 min. voor aanvang van  
de film zijn er op alle 
locaties tickets te koop.
 
prijs film 
Normaal tarief: € 6
UiTPAS kansentarief: € 1,2 
Groepstarief  
(+10 personen): € 4
Kinderen -3 jaar = gratis
 
UiTPAS omruilvoordeel: voor 
10 punten = gratis filmticket! 

Punten omruilen kan  
bij Uitbureau
UiTPAS Gent = een digitale kaart 
waarmee je aan cultuur, sport of 
jeugdactiviteiten kan doen. Als je in 
aanmerking komt voor het kansen-
tarief, dan krijg je korting. Meer info 
op www.uitingent.be/uitpas of via 
Gentinfo: 09 210 10 10

let Op 
Studio Skoop beschikt niet 
over bancontact. 

lOcaties 
studio skoop
Sint-Annaplein 63
9000 Gent
Openbaar vervoer: Halte Zuid:  
Tram 21,22 en Bussen: 5, 71, 55, 77… 
Parking Gent-Zuid

sphinx cinema
Sint Michielshelling 3 
9000 Gent
Openbaar vervoer: Halte Korenmarkt: 
Tram 1 en bussen 3, 17, 18, 38, 39 – 
Parking Sint Michiels of Ramen

Het festival gaat tijdens  
de krokusvakantie ook door 
in Antwerpen, Brugge en 
Kortrijk

festivalpeters
Regisseur Erik Van Looy 
en stand-upcomedian 
Kamal Kharmach.

tOegankelijkheid
Het Jeugdfilmfestival Gent 
bezoeken is een recht voor 
elke cultuurliefhebber, groot 
of klein. Daarom proberen 
wij ons aanbod zo toegan-
kelijk mogelijk te maken.
 
Wens je gebruik te maken 
van onze diensten en 
ondersteuning wanneer je 
een auditieve en/of visuele 
beperking hebt? 

Pictogrammen op het 
filmschema helpen je bij 
je keuze en bijkomende 
info kan je gerust vragen 
aan onze vrijwilligers in de 
cinema’s of onze coördi-
nator toegankelijkheid 
Sylvie De Moor.  
E sylvie.demoor@stad.gent of 
T 09 269 84 80

 
Studio Skoop en Sphinx 
zijn niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Wel 
mits assistentie van onze 
aanwezige vrijwilligers. 
 
Tot slot is er Bedfilmpret, 
het online platform voor 
kinderen in ziekenhuizen en 
revalidatiecentra.

win tickets!
Download de Aurasma app, 
volg Het Jeugdfilmfestival 
en wek deze folder tot 
leven!  
Meer info op de website.

 Eerste film in de cinema = 
filmdiploma

 Extra filminfo, trailers, last minute 
gasten, nieuwtjes, foto’s & video’s 
→ www.facebook.com/jeugdfilmfestival

 → www.jeugdfilmfestival.be

 Ontdek het APPlab in de foyers 
van de cinema’s.

 Het Jeugdfilmfestival wordt 
zaterdag om 10u30 feestelijk 
geopend in de Studio Skoop met 
de film Storm in het bijzijn van 
Schepen van Cultuur, toerisme en 
evenementen Annelies Storms. 
Het Jeugdfilmfestival wordt 
zondag na de films MeesterSpion 
en Blanka feestelijk afgesloten in 
Sphinx Cinema.

 in samenwerking met de Cultuurdienst-CIRCA 
 www.circagent.be



11u00 
Zaal 1

11u00 
Zaal 2

13u30 
Zaal 1

13u30 
Zaal 2

Za 

25.02

Storm 
Letters van vuur 

8+ 

Feestelijke opening 
om 10u30

Buurman & 
Buurman 

4+

Solan & Ludwig 
De grote kaasrace 

5+ 

Le nouveau 
10+

ZO 

26.02

Toen mijn vader 
een struik werd 

9+ 

Solan & Ludwig 
De grote kaasrace 

5+ 

 

Jamais 
contente 

12+ 

Aansluitend in het café: 
open podium i.s.m. JES 

Gent (o.a. organisator van 
de voorronde Kunstbende)

Si-G 
9+

films Studio SkoopTijdens het eerste weekend  
van de krokusvakantie komt  
Het Jeugdfilmfestival opnieuw  
naar Gent! Een weekend boordevol 
film- en mediaplezier voor kinderen 
en jongeren tussen 3 en 18 jaar. 

In de 2 Gentse arthouse cinema’s 
Sphinx Cinema en Studio Skoop kan 
je terecht voor een selectie van  
de beste en meest recente Europese 
kinder- en jongerenfilms. Je kan er 
ook proeven van nieuwe media.

Deze editie programmeert  
Het Jeugdfilmfestival ook 
2 jongerenfilms met aansluitend 
een open podium en een live-
soundscape.

Welkom en veel plezier!

Première

Gasten

Mobiele ringleiding

Audiodescriptie – beschikbaar via de Earcatch-app – downloaden via www.earcatch.be

Tolken Vlaamse gebarentaal

Nederlandse ondertiteling voor doven en slechthorenden

Originele Versie Nederlands

Ondertitels Nederlands

10u30 
Zaal 2

10u30 
Zaal 3

14u00 
Zaal 2

14u00 
Zaal 3

Za 

25.02

Rintje 
3+ 

MeesterSpion 
6+

My First Highway 
15+

Met aansluitende 
Soundscape-performance 

Sneeuwpret 
5+ 

zonder dialoog

ZO 

26.02

Uilenbal 
6+ 

Casper & Emma 
op wintersport 

3+

MeesterSpion 
6+ 

 
Feestelijke afsluiter 

Blanka 
9+ 

Avant-première
Feestelijke afsluiter 

films Sphinx cinema


