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 Filmforum CvB – VAKOV 
 

Het filmforum ingericht door het CvB en VAKOV vindt plaats op donderdag 3 november 2016  
(NIET op 24 oktober 2016 zoals eerder medegedeeld!) 

in het lokaal van de Foto- & Filmclub Close-Up, Pastoor De Meerleerstraat 24 A in 9100 Sint-Niklaas. 
Aanvang voorzien om 20:00 uur. 

De sprekers worden later bekendgemaakt. 
De toegang is gratis voor leden en niet-leden. 

Inschrijving is verplicht via www.beeldexpressie.be  
 
 
 
 

 VAKOV Workshop 
 

Op zaterdag 26 november 2016 richt VAKOV voor haar leden een workshop die plaatsvindt  
in de polyvalente zaal van het CC Ter Vesten in 9120 Beveren. 

 
Op het programma: 

Regie bij de speelfilm 
Een interview filmen. 

Lesgever is Ronny Claus. 
Inschrijven via link op de www.vakov.be en dit uiterlijk 15 november 2016. 

 
 
 
 

 VAKOV Alternatief 
 

Dit jaar vindt VAKOV alternatief plaats op zondag 4 december 2016 in het OC Ermenrike in 9130 Kieldrecht. 
Het festival vindt plaats in samenwerking met de Beverse Filmclub . 

 De club zal instaan, voor technische assistentie en het uitbaten van de bar.  
Hiervoor zijn alle helpende handen welkom! 

 
Voor deelname aan VAKOV alternatief dient een film bij de vorige edities van de VAKOV wedstrijd 

minimaal 70 punten behaald te hebben en maximaal 74,8 punten. 
Elke club mag twee films afvaardigen. De club mag zelf beslissen wie deelneemt. 

De films worden via “We transfer” beschikbaar gesteld aan VAKOV en dit uiterlijk 11 november 2016. 
De jurering gebeurt vanuit het publiek.  

De laureaat zal uiteraard een prijs ontvangen maar dient wel aanwezig te zijn.  
Een plaatsvervanger kan geen prijs in ontvangst nemen. 

Let wel! Iedereen is welkom op 4 december 2016, OOK NIET LEDEN VAKOV ! 
 Dus met zijn allen naar Kieldrecht . 

 
 
 
Beveren 11 oktober 2016 

 
 

Beverse Filmclub 
www.beversefilmclub.be  

Sinds 1974 


