
Eindelijk is het zover: op woensdag 11 januari 2017 opent Cinema ZED twee nieuwe zalen op de Vesaliussite, in het centrum van 
Leuven! Cinema ZED zal dan over drie zalen beschikken op twee locaties: Cinema ZED-Vesalius en Cinema ZED-STUK. De 
zalen in ZED-Vesalius tellen 150 en 70 zitjes. Er zullen dagelijks 6 à 10 vertoningen zijn, het hele jaar door, ook tijdens de zomermaan-
den. In ZED-STUK (96 zitjes) zijn er van eind september tot en eind mei 2 vertoningen per dag (17u30 en 20u).

PERSBERICHT

Cinema ZED opent 2 nieuwe zalen

De filmprogrammatie blijft op-en-top Cinema ZED: een gevarieerd maandprogramma met een focus op nieuwe releases, aangevuld met 
een divers aanbod van documentaire films, jeugdfilms, wereldcinema, filmklassiekers en kortfilmcompilaties en geregeld onderbroken 
door festivals en evenementen. Meer ZEDzalen betekent meer films, maar vooral meer ruimte voor die films. Films zullen dus lan-
ger en vaker kunnen vertoond worden in ZED. En ook in de nieuwe zalen staat ZED voor pure cinema: geen reclame, geen 
pauze, geen popcorn. De opening van ZED-Vesalius wordt gevierd met een filmprogramma op maat van dit gloednieuwe complex: 
een week lang kan u komen genieten van uitsluitend exclusieve avant-premières. De publieke openingsweek-programmatie 
start op 12 januari. 

Met de nieuwe zalen doen ook nieuwe ticketprijzen hun intrede: basisprijs is € 8.5, reductietarief wordt € 7. Voor een ZESxZED-kaart 
betaal je € 42. De huidige ZESXZED-kaarten, zowel in print als digitaal, blijven geldig voor alle zalen.

Adressen
1  Cinema ZED-STUK

Naamsestraat 96
3000 Leuven

2  Cinema ZED-Vesalius
Vesaliusstraat 9C
3000 Leuven

Perscontact
An De Winter
016/679 246
an@cinemazed.be

Beeldmateriaal 
Dropbox

1
2

https://www.dropbox.com/sh/3g4zid9dcj257g6/AACWcxReT7KktNCzfJSD-Jmwa?dl=0


ZED vs. LA BERGÈRE

Interessant historisch weetje: exact op de plaats waar  de nieuwe Cinema ZED-zalen gelegen zijn, bevond zich ooit Cinéma 
La Bergère (Het Herderinnetje), de allereerste cinema in Leuven, 
die haar deuren opende in 1913. De toegang  van Cinema 
La Bergère bevond zich aan de Tiensestraat, in het gebouw 
waar later ook Acco vele 
jaren gevestigd was. De 
originele gevel van La 
Bergère is beschermd, 
werd recent gerenoveerd 
en is vandaag de dag deel 
van de Vesaliussite. Of hoe 
de slogan “Eeuwenoud - 
Springlevend” ook hier 
weer van toepassing is.  

Deze (en andere) beelden 
van La Bergère staan ter 
beschikking in 
hoge resolutie in Dropbox.

MEER DAN ENKEL CINEMA

De opening van de nieuwe zalen omhelst heel wat meer dan een uitbreiding van de dagelijkse bioscoopwerking van Fonk vzw. 
Cinema ZED is slechts één van de vele projecten van de Leuvense filmvereniging Fonk vzw die allen onderdak krijgen in 
dit nieuwe filmhuis. Fonk vzw telt 7 hoofdprojecten: het internationaal documentaire filmfestival DOCVILLE (jaarlijks, 
eind maart), Zomerfilms (deel van de zomerprogrammatie “Het Groot Verlof”), het Internationaal Kortfilmfestival 
Leuven (jaarlijks in december), het educatief project Filmklap, de filmdistributiewerking Dalton Distribution (actief 
in België en Nederland) en Fonk Producties (bekend van filmproducties als De Leuvense Scene en De Brand van Leuven.) 
De voltallige ploeg van Fonk vzw krijgt onderdak in een nieuwe kantoorruimte in de Vesaliussite, die ook een aantal mon-
tagecellen zal omvatten. En  last but not least: dit filmhuis zal ook een filmcafé omvatten. De opening van dit café is voorzien 
eind maart 2017 (o.v.).

15 JAAR ZED IN EEN NOTENDOP

Cinema ZED gaat intussen al heel wat jaren mee. Eind jaren ’90 al ont-
stond het idee en ging Fonk vzw op zoek naar een plek om dit concept te 
realiseren. Midden 2001 sloeg Fonk vzw de handen in elkaar met STUK 

Kunstencentrum en kwamen de zaken in een stroom-
versnelling. Begin januari 2002 openen het Leuvense film-
huis, onder de naam Cinema ZED in STUK – dag op 
dag 15 jaar voor de opening van de nieuwe ZED-zalen op de 
Vesaliussite. Vanaf de eerste dag kende Cinema ZED veel bijval. 
De sluiting van Studio Filmtheaters in Leuven veroorzaakte begin 2010 een 
ware aardverschuiving. De toestroom van publiek in ZED was immens, de 
druk op de werking groot, de nood aan bijkomende filmzalen onmiskenbaar. 
De uitbreiding van Cinema ZED van 1 naar 3 zalen komt nu – eindelijk! – tege-
moet aan al die noden.

De allereerste folder van Cinema ZED, gepubliceerd in januari 2002

(James Whale, USA, 1935)

Met: Boris Karloff, Colin Clive, Valerie 

Hobson, Elsa Lanchester, 

Ernest Thesiger e.v.a.

Viktor Frankenstein besluit een bruid 

te creëren voor het monster.... 

Het vervolg op Frankenstein en één 

van dé klassiekers van het horrorgen-

re: bizar, humoristisch, surrealistisch 

en met een hoog camp-gehalte. 

• Met STUK-kaart: 2,75 euro in vvk 

  3,5 euro aan de kassa

• Zonder STUK-kaart: 4,25 euro in vvk 

  5 euro aan de kassa

De STUK-kaart geeft reductie op alle STUK-activiteiten, een jaar 

lang. Te koop aan het onthaal van STUK en aan elke avondkassa. 

Breng een pasfoto mee! 

Prijzen: 6 euro voor wie jonger is dan 21, 

9 euro voor wie student, werkeloos of ouder dan 60 is, 

21 euro voor wie werkend is. 

• Persoonlijk langskomen bij het bespreekbureau (STUK, 

  Naamsestraat 96, Leuven). Elke werkdag van 10 tot 18u.

• Telefonisch reserveren: 016/320.300. 

  Elke werkdag van 10 tot 18u.

• Via email. Op het adres ticket@stuk.be

Ken uw klassiekers. Frankenstein is zowat het oer-monster uit de 

filmgeschiedenis. Maak kennis met het monster himself, zijn bruid, 

zijn kleinzoon en met James Whale, de regisseur en geestelijke 

vader van Frankenstein. 

De reeks: The Bride of Frankenstein - Gods and Monsters - 

Frankenstein - Young Frankenstein.

IT’S ALIVE

BUITEN CATEGORIE

SPECIAL

ZOENZUCHT 

(Bie Boeykens, België - Nederland, 2000)

Met: Jack Wouterse, Olga Zuiderhoek, Peter Gorissen, 

Ramona Da Cruz Lopes.

De film vertelt het verhaal van Engel, een meisje van 

amper negentien dat getroffen wordt door een wonder-

lijke ziekte, 'zoenzucht' geheten. Iedereen die zij zoent, 

stort bewusteloos ter aarde. Engel heeft een ondefinieer-

bare aantrekkingskracht op mensen, en mannen in het 

bijzonder. Ze begint een zoektocht naar de herkomst van 

haar zoenzucht...

TV Productie in opdracht van VPRO (NL).

Naamsestraat 96

3000 Leuven

www.cinemazed.be

10 TOT 15 JANUARI 2002

PRAKTISCH
PRIJZEN

HOE RESERVEREN?

THE BRIDE OF FRANKENSTEIN 

DANDY DUST 

(A. Hans Schierl, UK, 1998)

Met:  Suzie Krüger, Leonora Rogers-Wright,

A. Hans Scheirl, Tres Trash Temperilli.

Vergeet de saaie realiteit en durf binnentreden in de 

wondere wereld van Dandy Dust. Er wacht je een futuristisch 

transgender cyborgsex avontuur met een hoog camp-

gehalte. 
Een verhaal dat alle grenzen van redelijkheid en normen 

lichtjaren ver achter zich laat.

FILMKLAPFILMKLAP FONK PRODUCTIES

De allereerste 
schetsen voor 
een “Leuvens 

Filmhuis”, gemaakt 
eind 1998


