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 Enquête Filmforum Seizoen 2010-2011. 

 
(door een samenloop van omstandigheden twee soorten formulieren in omloop - op één ervan geen ruimte voorzien voor e-mailadres of 
commentaar). 

 

 

-  Het vroegtijdig afbreken van " El secreto de sus ojos" wel vermelden zodat iedereen kan      

wachten op het vervolg. 

-  Afsluit- of startreceptie ?  

-  Films van max 100 min. 

-  de keuzes zijn zeer goed. 

- minder zwartgallig. 

- vele zeer goede films gezien dit seizoen ! Veel kritiek gehoord op trage film als " Poetry" . 

Laat jullie daardoor niet beïnvloeden.  

- Graag niet heel de tijd voor de film de blue ray menu afspelen; Dit is storend. Bedankt voor 

deze fantastische jaargang ! Doe zo voort ! 

- Een variatie zoals dit jaar is zeker ok. 

- vind het aanbod prima met veel verschillende genres. Gedurfd met 'Poetry', maar prachtig. 

-  Alleen lof geen kritiek, maar wat mij betreft mogen er meer zoals " Tous les soleils" bij 

zijn. 

- Prima jaar. 

- Toch nog eens herhalen geen plaatsen vrij te houden voor anderen zodat degenen die toch op 

tijd komen ook goede plaatsen hebben ipv de laatkomers. 

- Voor het aanvallen van de film : eindeloos lang durende trials zijn niet ok, tot vervelens toe.. 

- Zou het mogelijk zijn de irritante aanloop van de dvd NIET te projecteren. 

- eens een meer commerciële film 

- Dank je wel voor de blijvende inzet. 

- Zeer goeie filmkeuze dit jaar !! Alternatieve, sociaal bewogen films. Kwaliteitsfilms. ' 

Poetry ' had ik al gezien. Schitterende film vol symboliek. Het "onzegbare" wordt hier goed 

verfilmd. Bewustmakend, doet nadenken, reflecteren over de woorden van het leven. 

- Ga mij inschrijven ! 

-  El secreto de sus ojos: einde niet getoond !!!! 

- Poetry: zeer slecht. 

- Meer humor 

- meer feelgood films 

- Never let me go: absurde film. Tevreden over jullie keuze ! Doe zo verder. 

- Doe zo verder. 

- Humor, lachen. 

- Voorstellen : niet Intouchables (wegens al gezien, maar schitterend). 

- Afspelen van de intro vd DVD is super irritant  - achterwege laten in de toekomst aub. 

-  voorstel: rustig thuis na afloop vd film stemmen via internet ipv vlugvlug op papier na 

laatste film. 

- Fantastische filmkeuze dit jaar  !!! ***** 

- meer humor aub. 

- Never let me go: hallucinant, buiten categorie 

- Ik laat het volledig aan jullie goede smaak over. 

- Never let me go : Schande onethisch ! Wie maakt zo'n film; Respect voor ieders leven. 

- Prachtig initiatief. Bedankt ! 

- Proficiat met de uitstekende keuze ! 

- Dank voor het aanbod. 

  Waarom nu en dan ook eens geen " bekendere" film ? 
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- Het vorige enquêteformulier was duidelijker ofte beter !!! 

- Graag wat minder  zwartgallige films; 

- zo verder werken. 

- Jullie keuze is al jaren goed voor mij. 

- Doe zo verder. 

- Zelfde niveau zou tof zijn. 

-  De muziek en beelden van het DVD-menu niet meer dan 10 minuten laten staan aub. 

- Goed maar triestig. 

- Doe zo verder. 

- Uw suggesties voor volgend jaar: even goed als dit jaar. 

- Trailer moet geen tiental keren getoond worden voor de film ! 

- Algemeen : een goed jaar !! 

- Ook al eens een humoristische film. 

 

 

 

 


