
FilmMagie Sint-�iklaas 

Enquête Filmforum Seizoen 2012-2013. 
aantal formulieren : 323 

 

 

- Zeer goede keuze van films. Doe zo voort. 

- Te veel commerciële films. 

- Thanks. 

- Goed bezig, doe zo voort. Wij komen zeker terug. 

- Te veel geweld in sommige films. 

- Doe zo voort. 

- Een goede gelegenheid om eens een alternatieve film te zien. 

- Wel redelijk veel  " zware " films, films zoals " Intouchables" mogen er meer inzitten. 

- Proficiat, weeral een schitterend jaar ! 

- Doe zo voort. 

- Leuk eens verrast te worden met films die je anders niet zou kiezen. 

- Positieve films als tegengif voor al het negatieve. 

- Zeer goede selectie. 

- Optreden tegen het bezet houden van hele rijen zetels, maximum 1 stoel pp bv voor     

chauffeur of iemand die naar het toilet is. 

- Algemeen : vrij goede reeks dit jaar. Graag volgend seizoen net zo goed. 

- Zeer goede keuze van films, serieuze, hilarische, kortom een mix van kwaliteit. 

- Dikke pluim voor FilmMagie, een onvoldoende voor Siniscoop. 

- Programma beter dan vorige jaren. 

- Een zomerprogramma in open lucht  ? 

- Telkens goede voorbereiding op de film via het informatieboekje. Proficiat. 

- Proficiat. Doe zo verder. 

- Drive: te gewelddadig. 

- Graag voorfilms. 

- Goede keuze; 

- Seizoen 2012-2013 : geslaagd. 

- Filmzaal niet proper (zetels, vloer tussen rijen zetels) 

- Lof voor de degelijke keuze + besprekingen. 

- Graag even schitterende  programmaties. 

- Mooie reeks. 

- Al voor het tweede jaar op rij een mooie reeks. 

- Wanneer nog eens een Chinese of Italiaanse film ? 

- Zeer goede selectie. Proficiat. 

- Soms kwaliteit (afspeel) film. 

- Kwaliteit van projectie van Carnage was ondermaats. 

- Het filmaanbod van dit jaar was enorm goed, alle films hebben me geboeid. 

- Een tof initiatief - zo geraak je nog eens in de cinema. 

- Een zeer goed aanbod, blij dat we een abonnement genomen hebben. 

- Niet te missen. (ander papier of betere pennen- 

- Variatie is tof. Dank u. 

- Iets meer humor graag. 

- aub meer mooie beelden, minder deprimerende films. 

- Plaatsen niet vrijhouden  aub. 

- Jullie zijn goed bezig. 

- Het was de moeite, dank u wel. 



- Een heel goed filmseizoen dit jaar. 

-  Een uitzonderlijk goed filmjaar ! 

-  Mooi programma, maar te veel geweld. 

- Volgend jaar ben ik er weer. 

-  Het mag af en toe ook een " luchtig " zijn. 

-  Goede gevarieerde keuze dit jaar. 

- Problemen in de zaal ivm projectie. 

- Keuze in zijn geheel zeer goed en gevarieerd zoals vorige jaren. Doe zo voort en dank u. 

-  Mooi filmseizoen. 

- Niets anders dan lof voor de goede keuzes. 

-  Steeds toffe films. Doe zo voort. 

-  Doe zo voort. 

-  Gelieve nog eens te wijzen op het "asociale" plaats houden.   

   Goede programmatie dit jaar. 

-  Mijn klachten over het complex zijn u bekend. 

-  Mooie films met de mens(en) centraal in het verhaal. 

- Geen geweld. 

-  Een film gaan bekijken op een andere locatie vb leuke filmzaal in Aalter (zaal uit de  

   expo-tijd Capitol) (met de trein te bereiken). 

-  Carnage: slecht beeld. 

-  Een film waarin niet gerookt wordt. Feelgoodfilm is altijd leuk na een zware dag. 

    Variatie is tof. Dank u. 

-  Blij met mijn filmabonnement van dit jaar. Ik heb het me geen enkele keer beklaagd  

   een avond vrij genomen te hebben om naar jullie selectie te komen kijken. 

- Doe zo verder. 

- Reservekaartje. 

- Siniscoop op de vingers tikken: bij 1 van films waren beeld en geluid niet synchroon 

  en onscherp. 

- Superfilms gezien. 

- Geen kritiek, geen bedenkingen. 

- Heel geslaagde, gevarieerde samenstelling. 

- Zeer goed jaar. Graag een abonnement. Dank. 

- 't Was weer een goede mix. 

- Doe zo voort. 

- Liefst geen te zware, gewelddadige (thrillers) films. 

 


