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OFF19 sætter ny rekord: Flere end 13.000
billetbookinger allerede inden festivalstart

 

 

  

Men bare rolig - der er stadig ledige pladser i biografsalene.
 

 

  

Selvom OFF - Odense International Film Festival først spurter afsted fra mandag den 26. august, har
gæsterne for længst fundet vej til billetterne. Med flere end 13.000 bookede billetter forud for OFF19
slår festivalen tidligere tiders rekorder. Til sammenligning lå antallet af reserverede billetter sidste år

på 12.000 ved festivalugens start.
 

Festivalleder Birgitte Weinberger kalder væksten i billetbookinger for 'berusende':
 

"Det er overvældende! Og det bedste er, at tallet er vokset helt af sig selv, roligt og naturligt over
mange år. Her er ingen letkøbte likes. Men vi har lagt alle vores kræfter i at skabe en fantastisk

festival indadtil. Dét kan publikum mærke. Jeg er ovenud begejstret for at opleve, at publikum har lyst
til at kigge nærmere på alt det, vi har på hylderne. Og jeg vil opfordre alle til at bladre eller browse

gennem årets program og skynde sig ind og reservere billetter til de begivenheder, der taler til netop
deres indre filmelsker."

 

 

  

 

 

  

Stadig pladser til efterspurgte samtaler og filmvisninger
 

Årets 13.000 forudbestilte billetter dækker over reserveringer til både visninger af
konkurrencefilmprogrammer og til festivalens mange samtaler og events uden for konkurrence. Har
man endnu ikke nået at sikre sig billet, skal man ikke fortvivle; der er stadig pladser tilbage, også til

nogle af de mest efterspurgte filmprogrammer og samtaler.
 

Blandt andet kan man lytte med, når den amerikanske producer Jan Harlan holder masterclass om
lydsidens, musikkens, centrale plads i filmproduktionen. Jan Harlan har været fast samarbejdspartner
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med mesterinstruktør Stanley Kubrick - et professionelt parløb, der begyndte i 1969 og varede resten
af Kubricks levetid.

Eller man kan kigge forbi festivalen onsdag aften, hvor lydmagerne fra podcastduoen Third Ear
afslører deres helt nye liveshow / animationsproduktion Worms skat.

 
Er man mere til store film i store omgivelser, er der heldigvis også råd for det: Traditionen tro viser

OFF film under åben himmel både onsdag, torsdag, fredag og lørdag i festivalugen. Årets open air-
arrangementer byder blandt andet på en hyldest til komponist Quincy Jones; her vises filmen Austin

Powers in Goldmember med musikalsk indledning ved orkestret Tiptoe Bigband. Og fredag aften
danser det verdensomspændende musicalfænomen Mamma Mia! over storskærmen, denne gang i

en karaokeudgave med optakt ved musicalperformer Johanna Fridell.
Husk: Alle open air-visninger er gratis og kræver ingen billetreservering!
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Kontaktinformation
Signe Kirstine Andersen

Redaktør og presseansvarlig
51 26 90 46 / siman@odense.dk
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