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- Bijna allemaal pareltjes, maar soms nogal braaf, meer risico nog. 
- Doe zo voort. 

- Weer een prima programmatie. Bedankt 

- Hoe komt het dat ik nog nooit een gratis abonnement won ? 

- Meer humor, levenslust. Leven is te kort voor die problemen - diepzinnigheden. 

- Super 

- Goe bezig, goeie mix 

- Doe zo verder, goed bezig. 

- Blijf er maar tegenaangaan. 

- Suggestie: in het brochuurke bij elke film al een plaats voorzien voor evaluatie, zodat we dit  

  op het eind kunnen overnemen op jullie evaluatieblad. Dit om te voorkomen dat de indruk- 

  ken over de film vervagen of vergeten raken.  Ofwel dit lijstje al eens afdrukken op de  

  achterflag van de brochure. 

- Een mooie selectie 

- Graag terug meer films met 'inhoud' à la "Das Weiße Band" dan onderhoudende feelgood 

  Vijf TV-films. 

-  Er mag ook eens een Vlaamse film geprogrammeerd worden 

-  Tof ! 

-  Niet echt een denderend programma, al besef ik wel dat iedereen plezieren moeilijk is. 

-  Doe zo voort 

- Goed keuze van films 

-  Goed bezig. 

-  Doe zo voort. 

-  Doe zo voort ! 

-  Bravo 

-  Volharden in de boosheid. Doe wel en zie niet om. 

-  Weer eens een goed jaar. 

-  Zeer goeie keuze dit jaar. 

-  Zeer goede keuze dit jaar. 

-  Een goed mix  van filmgenres maar liever nog meer humor. 

-  Graag enkele " feel good films". 

-  Meer humor, feel good films. 

-  Niet te zwaar. 

-  Enkel lof voor een goed gevariereerd programma, elk jaar opnieuw 

-  Niet te gruwelijk, zoals Un prophète 

-  Zeer goed programma. 

-  Beste editie tot nu toe. 

-  Single Man : meer van dat ! 

-  Graag nog eens een poëtische film. De keiharde muziek met soms een banaal verhaal  

    vermijden . Graag dus wat minder harde verhalen. De laatste filmen waren de beste. 

-  Een avond met enkele kortfilms ? 

-  Volgens mij zitten er te weinig vrouwen bij degenen die de filmkeuze bepalen. Het 

    sociaal- psychologisch drama komt zeer weinig aan bod. Spijtig. 

-   Te veel aandacht voor filmtechnische uitblinkers , wat weinig aandacht voor het  

    inhoudelijke. 



- 1 keer per jaar een receptie na een film. 

-  Prima programma. 

-  ok 

-  Dit jaar stonden vooral zwaarmoedige films op het programma. 

-  Un prophète veel te bloederig en gewelddadig. 

-  aub niet meer zo veel geweld (zie un prohète) 

-  Leuk 

-  Doe zo verder 

-  Goede filmkeuze 

-  Weerom niks dan lof 

-  We komen zeker terug 

-  Doe zo voort 

-  Allemaal vrij 'zware films'. Graag iets luchtiger. 

-  Vond het niet zo een denderende reeks 

-  Zijn er geen mooie biografische films van bekende personen ? 

-  Vond de keuze van de films vroeger veel beter ! Er zijn films die duidelijk 

   geen forumfilms zijn . Maar toch blijf ik geloven in FilmMagie en alle  

   inspanningen die gedaan worden om toch te zoeken naar " de film". 

-  Een minder goed filmjaar o. i.. We blijven hopen ! 

-  Liefst beter dan dit jaar. 

-  Minder geweld. 

-  Bedankt voor al de moeite. 

-  Heb liefst filmen met weinig, of liever geen geweld. 

-  Dankjewel voor weeral een fijn filmjaar. 

-  Leuk concept. 

-  Meer reclame maken !s 

-  Leuk concept. 

-  Doe zo verder. Ik hoop op nieuwe ontdekkingen. 

-  Goede keuzes !! 

 

  

 

  
 


