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Beheerraad CC Zoetegem
Verslag vergadering 3 mei 2017
Aanwezig: De Koninck Arne, De Looze Danny, De Roeck Sandra, De Smaele Vinni, Dhondt Andy,
Diependaele Ghislain, Herreman Chris, Lateur Bart, Maegerman Tim, Morre Ruby, Van Crombrugge
Marc, Van Den Steen Cynthia, Van Wambeke Pieter (ondervoorzitter), Vansintjan Maarten,
Vandermeiren Inge (cultuurfunctionaris-diensthoofd).
Verontschuldigd: Coppens Geertrui, De Both Luc (voorzitter), De Clercq Robbie, Geyskens Nancy,
Renneboog Joke, Joosten Luc
Afwezig: Diémé Agnes, Janssens Alexander, Van Herzeele Dirk

Voorzitter Luc De Both laat zich verontschuldigen voor deze vergadering. Ondervoorzitter Pieter Van
Wambeke zit in zijn afwezigheid de vergadering voor.
We verwelkomen drie nieuwe leden: Vinni De Smaele, Marc Van Crombrugge en Maarten Vansintjan
stellen zichzelf kort voor.
1.Goedkeuring en opvolging verslag 7 maart 2017
Verslag goedgekeurd.
2.Programma Cultuurkaravaan, 11 juli-viering – toelichting
Secretaris Inge Vandermeiren licht beide evenementen kort toe.
Cultuurkaravaan gaat dit jaar door op zondag 11 juni in Elene. Op het programma opnieuw een mix
van straattheater en animaties, muziek en samenwerking met lokale verenigingen en actoren.
Cultuurkaravaan is een samenwerking tussen jeugddienst, bibliotheek en CC Zoetegem. Voor dit
evenement ontvangt de stad een subsidie vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. Alle activiteiten zijn
gratis. Cultuurkaravaan start om 12u met een dorpstoast en ruilpicknick. Vanaf 13u starten alle
animaties, voorstellingen en randactiviteiten.
Op dinsdag 11 juli is er de Stedelijke 11juli-viering. Het muzikaal namiddagprogramma in de Dekenale
Kerk wordt dit jaar uitgebreid met muzikale optredens op de Markt. Naast het beiaardconcert en de
concerten in de dekenale kerk zijn er aansluitend optredens op de Markt, met Niels Destadsbader als
“top of the bill”. CC Zoetegem lanceerde het idee om de drankenstanden te bemannen met leden van
de Cultuurraad. De leden kunnen hun vereniging wat exposure geven en de opbrengst gaat deels naar
de Cultuurraad, deels naar een goed doel (in de Week van de Verdraagzaamheid).
3.Aanpassen gebruikersvoorwaarden Zaal Rhetorica – toelichting.
Secretaris Inge Vandermeiren: een aantal zetels in zaal Rhetorica zijn niet meer te herstellen en zullen
weggehaald worden. Hierdoor wordt het aantal zitjes gereduceerd tot 299 (vroeger 303). Door minder
dan 300 zitjes te hebben voldoet Zaal Rhetorica meteen aan een aantal nieuwe voorwaarden ikv
brandveiligheid. CC Zoetegem stelt alle gebruikers op de hoogte van deze aanpassing.
Bart Lateur vraagt of er intussen al een oplossing gevonden werd voor de periode na 2019. In 2019
loopt het huurcontract voor Zaal Rhetorica ten einde. Het nieuwe cultuurcentrum zal nog niet klaar
zijn. Schepen De Roeck stelt voor in eerste plaats te bekijken of het huurcontract met een aantal jaar
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of maanden verlengd kan worden. Daarnaast moeten we op zoek naar een aantal alternatieve locaties.
CC Zoetegem kan haar programmatie tijdelijk inventief organiseren: vb concerten in kerken, locatievoorstellingen ea. Voor verenigingen en scholen zoeken we verder naar een alternatief of oplossing.
4. Programma 2017-2018: start ticketverkoop en abonnementen
Secretaris Inge Vandermeiren overloopt de timing in aanloop naar de start ticketverkoop 17-18. Op
donderdag 18/5 wordt het nieuwe programma feestelijk voorgesteld in Zaal Rhetorica. Een uitnodiging
voor deze seizoenspresentatie volgt snel. Deze feestelijke seizoenspresentatie vervangt het vroegere
persmoment, waarbij het nieuwe programma en daarbij horende brochure werd voorgesteld.
Vanaf vrijdag 19 mei staat het volledige programma online. De seizoensbrochures worden in GrootZottegem bedeeld vanaf maandag 25 mei. Start ticketverkoop is er op maandag 29 mei.
5. Project FilmFest on Tour
Inge geeft toelichting bij de nieuwe samenwerking met FilmFest Gent binnen de filmprogrammatie van
CC Zoetegem.

Waarom?
Samen met de Vlaamse vertoners en distributeurs wil Film Fest Gent een netwerk uitbouwen dat
kwaliteitscinema bij een ruim publiek onder de aandacht brengt. Het festival wil waardevolle, goede
cinema bij een zo breed mogelijk publiek brengen. Daarom Film Fest Gent on Tour.
Concept
Maandelijks (iedere derde dinsdag van de maand) selecteert Film Fest Gent, volgens dezelfde criteria
dat het bij de festivalprogrammatie hanteert, een film die een van de komende weken in roulatie komt,
en die in avant-première op een aantal Vlaamse locaties wordt vertoond.
Het aanbod is zeer gevarieerd en weerspiegelt het brede spectrum van kwaliteitscinema. We vertonen
films van zowel gevestigde waarden als aanstormende talenten: Oscar winnende films en
openingsfilms van Cannes en Berlijn maar ook debuutfilms van nieuw talent.
Het programma wordt aangeboden aan het brede vertonersveld in het Vlaamse gewest: zowel aan
commerciële arthousebioscopen (stadsbioscopen), gesubsidieerde arthouses, multiplexen,
thematische culturele vertoners als cultuurcentra.
Omkadering en promotie
Ter aanvulling van het filmprogramma redigeert en publiceert Film Fest Gent een brochure waarin de
gekozen film wordt toegelicht. Om op elke locatie een inleiding te voorzien, wordt door Film Fest Gent
een video gemaakt waar dieper wordt ingegaan op een aantal aspecten van de film in kwestie.
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Vaste mediapartner, de krant De Morgen, publiceert in de aanloop (enkele dagen tevoren) van de
maandelijkse avant-première een advertentie waarin alle vertoners worden opgenomen. Film Fest
Gent promoot dit maandelijks event ook via zijn wekelijkse nieuwsbrief (30.000 adressen) en op zijn
website.
Praktisch
Film Fest Gent speelt in de organisatie van FFG on Tour een overkoepelende rol. De afspraken met de
distributeur in kwestie worden gemaakt door de diverse vertoners zelf. Afrekening gebeurt
rechtstreeks tussen distributeur en exploitant, FFG komt hier niet tussen.
Gezien we met dit programma de actualiteit volgen en release-data niet altijd lang op voorhand
definitief vastliggen is het onmogelijk op voorhand een seizoenspresentatie samen te stellen. We
proberen bij elke vertoning de film van de volgende maand te kunnen aankondigen.
Aangesloten locaties zijn Studio Skoop (Gent), CC Lokeren, Cinema Lumière (Brugge), Cinema Cartoons
(Antwerpen), The Roxy Theatre (Koersel), CC Strombeek, Sphinx Cinema (Gent, alternerend met Studio
Skoop) Kunstencentrum Buda (Kortrijk), CC Jan Tervaert (Hamme), CC Evergem, CC Zoetegem, Flagey
(Brussel), CC De Bogaard (Sint-Truiden), De Velincx (Tongeren) en Dommelhof (Neerpelt).
6. Varia en rondvraag
Cultuurfunctionaris Inge Vandermeiren nodigt alle leden uit naar de Vrijetijdsmarkt, die zal
plaatsvinden op zondag 3 september 17.

Volgende bijeenkomst woensdag 20 september ’17.
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