
Enquête Filmforum seizoen 2014-2015 
 

aantal formulieren 205. 

 

 

 

- laatste film knap: 3D 

- En Django Unchained is nog altijd een topfilm, waarvan velen blijkbaar de ironie niet 

konden bevatten. Pang ! Pang ! Leve de magie ! Met dank aan de magieploeg. 

-Heel fijn idee ! Meer reclame maken ook bij jong publiek. 

- Proficiat voor de initiatiefnemers. 

- Liefst geen films die al in  Siniclub waren. 

-Ik ben zoals je ziet in de wolken met jullie keuze. Proficiat ! 

-Een goed idee qua filmkeuze. 

- Goede keuze het voorbije jaar. 

- Maar toch ... verras ons. 

- Een goed jaar. 

- Onze eerste kennismaking : wij zijn fan. 

-Soms begin der films zeer luid ! 

- Ik kijk al uit naar volgend seizoen. Hartelijk bedankt. 

- Een minder jaar voor mij. Humor ! 

- Meer humor. 

- Fijne keuze ! 

- Misschien eens een kortfilmavond maken. Proficiat met jullie keuze !! 

- Eens een humoristische film. 

- Alleen dank ! 

- Geen metal voor de film !!! Meer jeugd ! Gratis popcorn , taart bij verjaardag. Meer confetti. 

- Iets meer jongeren aantrekken. 

-Geen films die reeds in Siniclub gegeven werden. 

- We hebben enorm genoten van de films, vooral de onbekende namen zoals Nebraskan ! Zit 

goed qua prijs + systeem (mis je eentje dan kun je potentiële klanten eens meenemen). 

- Goede selectie ! Bedankt ! 

- Doe wel en zie niet om. 

- Vaak te zware films ! 

- Graag afwisseling lichte en zware thema's. 't Was een heerlijk gevoel " een abonnement 

winnen". Nogmaals dank. 

-Vorig seizoen was beter dan dit seizoen. 

-Geen Top. 

- Mooi seizoen geweest. 

- Filmkeuze niet zo denderend dit jaar. 

- Goede keuze gemaakt. 

- Stipt beginnen a.u.b. / parking is wel duur ! 

- Schitterende filmkeuze - Doe zo verder. Uitkijkend naar volgend filmjaar. 

- Super. 

- Minder zwaarwichtige thema's. Meer variatie in genres. 

- Graag films van max. 90-100 min. 

- Fijne selectie. Dank ! 

- Jammer van Gravity. 

- Geen jassen - aanschuiven ! 

- Doe zo verder. 



- Seizoen was OK ! Nogmaals vragen geen rijen te reserveren voor mensen die op 't laatste 

moment komen. 

-Opnieuw een superselectie. Kijken uit naar volgend seizoen. 

- Super cinemajaar ! 

- Mooie mix dit jaar ! 

- punten geven van 1 tot 10 i.p.v. goed  - geeft nuance 

  als je niet naar de laatste film gaat / kan gaan, kan je dan enquête afgeven ? 

- Films zoals Marigold Hotel en Intouchables; Graag iets meer van dit genre. 

 

 


