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De beste kortfilms van hogeschool LUCA zaterdag in het Dudenpark 
 
Campus Narafi van LUCA School of Arts in Vorst en de cultuurdienst van de gemeente 
organiseren op zaterdag 25 juni in het hartje van het Dudenpark een avond waarop de 
beste kortfilms van de leerlingen worden vertoond. Dit openluchtevenement is volledig 
gratis en de opbrengst van de bar gaat rechtstreeks naar de toekomstige filmprojecten van 
de studenten. 
 
Nu zaterdag kan je van 19 tot 22 uur terecht in het Dudenpark voor een openluchtbioscoop. 
Op de campus Narafi van LUCA School of Arts worden, met steun van de culturele dienst van 
de gemeente Vorst, immers de beste kortfilms van de afgelopen vijf jaar vertoond. Vóór de 
vertoning zullen de klanken van de Vorste muzikanten Amfibia Duo en hun akoestische 
jazzmuziek opstijgen uit het Dudenpark. 
 
Hoewel het evenement geheel gratis is, zal er een bar zijn, waarvan de opbrengst gebruikt zal 
worden als sponsoring van toekomstige filmprojecten van de huidige studenten. De ingang 
bevindt zich aan de Victor Rousseaulaan 75, maar het evenement vindt plaats op het gazon 
voor het kasteel, in het Dudenpark. 
 
“Onze gemeente telt best wat jonge kunstenaars in opleiding, zowel bij Narafi als bij de 
dansschool PARTS. Dankzij deze samenwerking kunnen de Vorstenaren meegenieten van 
het werk van dat jong talent op één van de mooiste plekken in Vorst bij 
zonsondergang”, aldus Esmeralda Van den Bosch, schepen voor Nederlandstalige 
cultuur (Groen).  
 
Wie zijn zij? 
 
Het kasteel van LUCA School of Arts, campus Narafi ligt in het hartje van het Dudenpark en 
organiseert professionele bacheloropleidingen in Film, TV en Video én Fotografie. Narafi werd 
opgericht in 1939 en is zo de oudste film- en fotografieschool in België. Deze diepgewortelde 
ervaring vertaalt zich in vakmanschap aangevuld en versterkt met de zoektocht naar nieuwe 
technieken, beeldtalen en inzichten. 
 
In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf 
gerenommeerde instituten (Sint-Lucas, Narafi, C-mine, Sint-Lukas en Lemmens). Met meer 
dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 
kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers, … 
 

Wilt u meer informatie of een interview?  
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