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-  zeer goed seizoen, waarvoor dank. 

- het bloed moet echt niet tot op onze stoelen spatten/ Vlaamse films doe zo voort (als met 

Offline.) 

- begin van een film soms oorverdovend luid. 

- meer abonnementen, minder losse kaarten 

- er worden te veel stoelen vrijgehouden ! Mensen die om 20 voor 8 toekomen moeten 

helemaal voor- of achteraan gaan zitten ! 

- zoals gewoonlijk: doe wel en zie niet om. 

- graag meer info via e-site (cultuurcentrum of siniscoop) 

- mooie films - films met inhoud ! iets grappigs niet te zwaar. 

- iets grappigs - iets Belgisch 

- geluid in de zaal soms te luid. 

- historische kostuumfilms graag. 

- alles maar niet films die in de Siniclub werden gedraaid - zullen gedraaid worden; 

- vond nogal veel geweld in sommige films. 

- doe zo verder ! 

- ontspannende films vind ik wel aangenamer 

- Van genoten ! Weer mooie films gezien.! Bedankt. 

- Geluid van Infancia Clandestina stond wat te hard,- bij opinie van films misschien werken 

met punten  /10 , zodat er meer nuances kunnen gelegd worden. 

- zeer goede selectie 

- Laat het licht na de voorstelling 5 min langer branden. 

- zeer goede filmkeuze - Bedankt en tot volgend jaar. 

- een schitterende keuze bedankt. 

- weeral goede keuze, proficiat ! 

- prima programma! Blijven vragen geen plaatsen te reserveren. 

- proficiat voor de goede keuze van de films. 

- lof 

- de overmaat aan kledingstukkenreservaties op de beste plaatsen in de zaal : nogal 

provincialistisch gedrag ? 

- Verder doen ! 

- een gevarieerd aanbod. 

- Waarom gaat het licht uit als de film gedaan is ? Gebeurt elke keer. 

- Mag ook wel eens een "plezante" tussen zitten ? (12 years a slave, films van Dardenne) 

- graag een humoristische film - Belgische film 

- Django: echt te veel expliciet geweld voor mij. Dus eigenlijk wel een goede film ... 

- Er mag ook wel eens een film bij zijn met humor. 

- goede keuze films in 2013/14 

- goede keuze films in 2013/2014 

- Graag licht aanlaten na de voorstelling ! 

- Interessante films maar soms al uit op DVD of Telenet. 

- Graag licht aanlaten na de voorstelling. 

- Zeer goede keuzes ! Puik werk ! Merci ! 

- De  onverbeterlijke jassen- en tassenleggers als reserveringsmechanisme. De communicatie 

daaromtrent is niet duidelijk - misschien o.a. meedelen in brochure en op 1ste voorstelling. 

- keuze = top ! doe zo voort ! Aub verbod op plaatsen vrijhouden. 

- het was een super goed filmjaar ! 



- prima keuzes. 

- geen geweld filmen ! 

- mooi initiatief ! 

- het was zoals steeds een fijne keuze; Dank u wel 

- liever geen geweld. 

- Het was weer een goede keuze. 

- Doe zo verder ! Prima. 

- Eens een hilarisch goede film - geen geweld film. 

- zeer giede films- naar mijn smaak - dank u 

- we hebben genoten van deze films 

- zeer goed filmjaar (goeie keuzes) 

- doe zo voort ! 

 - geen gewelddadige en lawaaierige actiefilms. 

- programma tweemaal gezien - groot aantal geïnteresseerden. 

- doe zo verder. Schitterende films, stuk voor stuk. 

- proficiat met jullie keuzes. 

- meer intro's 

- mijn voorstellen : evenwaardig aan deze, mogen ook komische zijn 

- liefst geen films van de siniclub (al gezien in siniclub) 

- doe zo voort ! 

- zoals altijd, prima programmatie ! 

- wij ergeren ons blauw aan de personen die plaatsen reserveren voor anderen. Wij komen 

speciaal op tijd en ondervinden soms dat er zelfs dan geen goede plaatsen meer zijn. 

- er worden terug plaatsen vrij gehouden, mensen die op tijd toekomen worden dikwijls 

verplicht met de restjes van de stoelen genoegen te nemen. 

- Doe zo verder, maar  Licht na de film aanlaten !!  

- alles oké! 

- een schitterende reeks neergezet. 

- zeer goede filmkeuze, kijken alvast uit naar volgend jaar. 

- bedankt voor de  2 recepties. 

- goede keuze. 

- goede keuze - liefst geen gewelddadige films 

- goede mix 

- Tevreden over het aanbod, geen kritiek. 

- Django Unchained: goede film - maar gewelddadig voor mij. 

- liefst niet dezelfde films als in Siniclub - Mooie films ! Bedankt. 

- Zeer goed geslaagd jaar !! 

- Doe zo verder !! 

- Het was een super-editie ! Dikke merci. 

- Doe zo verder. 

- Geen films zoals sinyclub. 

 

 

 


