
Persbericht Noorder Bioscoop: Episode 2  
 
De producenten van Noorder Bioscoop en CineNoord presenteren ‘Episode 2: De Nieuwe 
Banier in Beweging!’ Zodat meer mensen meer aan cultuur (kunnen) deelnemen en ook als 
testcase voor een nieuwe, vaste filmplek – centraal gelegen in Rotterdam Noord – vertoont dit 
festival er het laatste weekend van oktober 10 films verspreid over twee zalen. Voor een 
symbolisch bedrag van 50 cent kunnen bezoekers vr. 25, za. 26 en zo. 27 oktober genieten 
van een mooie selectie aan films. Met het brede programma en dans en theater als algemeen 
uitgangspunt brengt Episode 2 deze historische plek écht in Beweging!  
 
Films als Rize (LaChapelle), Lang & Gelukkig (Kramer), The Red Shoes (Powell & 
Pressburger) en Black Swan (Aranofsky) vormen een greep uit het hoofdfilmprogramma. 
Aansluitend vinden er exposities en presentaties plaats van onder andere Chris Ripken, Daily 
Danai, Stefan Da Costa Gomez, Martijn Kappers, Paul Sixta/Mor Shani (Dansateliers), Swap 
Shop en Wim Wiegman. Middels filmpjes en affiches presenteren kinderen en bewoners uit 
Noord zich eveneens op het festival. Dit met behulp van onder andere Annelies Goedhart, 
Film des Forêts (in samenwerking met SKVR) en Studio Scope.  
 
Op de woensdag voorafgaande aan Noorder Bioscoop | Episode 2 vertoont CineNoord de film 
Pina (2011, Wim Wenders). En op hun nieuwe locatie in het Zomerhofkwartier vertoont 
Kriterion Rotterdam op donderdag 24 oktober een drietal dansfilms van Noud Heerkens.  
  
Er wordt rekening gehouden met dorstige en hongerige bezoekers en voor het weekend 
houden we een feestje paraat. Samengevat: eind oktober wordt een waanzinnig niet te missen 
filmfeest!  
 
De Nieuwe Banier (Banierstraat 1 / aan het Ammersooiseplein) geeft toegang tot Episode 2. 
De films en aanvullende exposities en presentaties vinden plaats in de twee zalen en 
aangrenzende ruimtes op de begane grond en eerste verdieping.  
 
Het volledige programma is te vinden op www.noorderbioscoop.nl  
 
Word lid van ‘Vrienden van Noorder Bioscoop Rotterdam’ 
(https://www.facebook.com/groups/132557730105354/) wanneer je het initiatief een warm 
hart wil toedragen.  
 
Voetnoot voor de redactie: Voor meer informatie of aanvullend beeldmateriaal van dit 
evenement kunt u contact opnemen met Revelino Heskes (mail@noorderbioscoop.nl).  
 


