
Antwerpen10 - 15 maart 2020

 

6:00 pm

Film



‘Filmfestival brengt producties en sterren
van internationale allure naar rode loper’

 Bart Vandesompele Ben Geysen

iffa. is het initiatief van een non-
profitorganisatie die de

filmcultuur in
Antwerpen en in Vlaanderen wil

bevorderen.



6 dagen - 50 films - 200 voorstellingen 40.000 bezoekers

HHet International Film Festival Antwerpen (iffa.) is een filmfestival dat

in de hele stad te beleven valt.

 Iffa.brengt nationale en internationale topfilms naar de Scheldestad en 

heeft speciale aandacht voor diversiteit in de filmwereld. 

Het is een groots, niet te missen cultuurevenement voor iedereen met een

hart voor 

film.

 

 

 

 



Opening Gala in Queen Elisabeth Hall & Atrium

per persoon (excl. BTW)

€ 185

 
 

U verwelkomt uw genodigden op de openingsfilm,de officiële start
van het festival.
 
 

Parkingshuttleservice.
Verwelkomingopderodeloper.
Bewaaktevestiaire.
Fotomoment Wall of Fame.
GereserveerdezetelsindeQueenElisabethHall.
Openingsreceptie in het Queen Elisabeth Atrium & Wings.
Drankenkoudeenwarmehapjesàvolonté.
Afterparty



Gala DIVA Awards in Queen Elisabeth Hall & Atrium

per persoon (excl. BTW)

€

 
 

U verwelkomt uw genodigden op de DIVA Awards, het hoogtepunt
van het festival.
 

Parkingshuttleservice.
Verwelkomingopderodeloper.
Bewaaktevestiaire.
Fotomoment Wall of Fame.
GereserveerdezetelsindeQueenElisabethHall.
Openingsreceptie in het Queen Elisabeth Atrium.
Drankenkoudeenwarmehapjesàvolonté.
Afterparty



Een exclusieve filmbeleving - Formules op maat

per persoon (excl. BTW)

€

 
 

Uiffa. biedt u tal van arrangementen om uw gasten op een persoonlijke
manier te verwennen en om te netwerken op een onvergetelijke
filmavond.
 

Keuzevanuwvoorkeurfilm uit het festivalprogramma.
Privé-filmzaal.
Voorbehoudenontvangst-enticketbalie.
InleidingdooronzeprofessioneleIFFA-presentatoren.
Eigentoesprakenindefilmzaal.
Exclusievereceptieruimte.
Receptie&walkingdinnervooren/ofnadefilm.
Eigendisplaysenpromotiemateriaalindezaalenin
de receptieruimte.
Eigen reclamspot voor of na de film.



Brussel Esplanade

19 mei 2019

 

6:00 pm Spektakel Musical



De bioscopen en zalen in het stadscentrum vormen ons

kloppend festivalhart.

 

• Een stadsfestival van het Astridplein over De Keyserlei naar

het Operaplein en via de Meir de theaterwijk in.

 

• Ook in de buurtcinema’s in de stadswijken toont iffa. zijn

films

Locaties Lichten uit, spots aan! Uw bedrijf in de kijker op het iffa.

Programma
 

Dinsdag 25 augustus 2020

Woensdag 26 augustus 2020

Donderdag 27 augustus 2020

Vrijdag 28 augustus 2020

Zaterdag 29 augustus 2020

Zondag 30 augustus 2020

Vraag gerust naar onze sponor
mogelijkheden 



CONT AC T

Gillles 0485 007 447 Frédéric 0478 42 06 47 

www.viparrangementen.com


