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- Superfilms dit jaar! ? Nog tickets van vorig jaar over ? Wat ermee te doen ? 
- Graag eens een Franse film, aub! 
- 1 Nederlandstalig - 1 Grappig - 1 met inleiding (zoals Kurt De Beuf) 
- Bedankt! 
- goed gevarieerd programma. 
- weer fijne selectie- doe zo verder 
- niet per se film in april (langer licht- beter weer) samenvallen met Mooov - wel blij dat 
het terug kan georganiseerd worden. 
- Het was voor mij een topkeuze dit jaar; Bedankt.  
  Misschien toch een kleine pauze als de films langer dan 2.30 u duren? 
- vrolijke film 
- eens een vrolijke film 
- fantastische formule. Doe zo voort ! 
- Altijd fijn keuze! Dank voor de organisatie. 
- Goed programma - veel afwisseling. 
- goede filmkeuze dit jaar - misschien steeds in 2 zalen werken. 
- eerste jaar abonnement : zeer tevreden vh aanbod 
  openingsspeech vermeldde weinig humor -toch voldoende humormomenten in films 
mogen ontdekken. 
- goede filmkeuze - afwisselend 
- films regelmatig te lang. 
- sommige films zoals Drunk en Nomadland speelden verschillende weken in cinema's als 
Sphinx  e.a. en verdienen ook een plaats in Sint-Niklaas, hopelijk kan FilmMagie hiervoor 
pleiten. 
- Een fijne leuke ontspannende avond! Onbekende films die je zo meenemen !! bv Corpus 
Christi !! NB: bij langere films is het misschien wel belangrijk om dit te melden ivm de 
parking !! 
- mooie en gevarieerde selectie films. 
- over het algemeen goede keuzes. 
- doe zo verder - goe bezig 
-Graag iets meer Italiaanse films - Nog meer films zoals Nomadland - Prachtig- Doe zo 
verder top. 
- zeer goede films dit jaar !!! Behalve de laatste. 
- mooie mix- 
- zeer goede films- 3 kregen zelfs (bij zeer goed) een + teken / Dank voor de mooie 
filmkeuze. 
- meer van dit ! 
-  zeer blij met jullie volgehouden inspanningen van de afgelopen jaren. 
   Dank voor zo veel inzet ! 
- er mag ook eens gelachen worden. 
- top organisatie 
- Filmforum beneden 2 u aub. /geluid te sterk !/ geluid van de zaal ernaast ! 
- het was een fantastisch seizoen 
- stuk voor stuk prachtige films ! " The invisible life" springt er voor mij wel nog extra uit! 
Verdient nog een superlatief! 
- vergeet niet een " verhapbare" film (of 2) te programmeren. 
- "Motherless Brooklyn" te geweldig, te spannend voor in deze reeks, en te moeilijk ook … 
- Meer aandacht voor de zitplaatsen: mensen laten aansluiten, er gaat heel veel goede 
zitplaats verloren. Of in 2 zalen blijven werken; 
- prima selectie 
- feel good film- iets minder zware onderwerpen - Er mag ook iets grappigs tussen zitten. 
- goed bezig 
- doe zo voort 
- meer humor, aub 
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- enkel de zesde was wat langdradig 
- doe zo voort en boor jong publiek aan 
- jullie zorgen steeds voor een mooie gevarieerde  ( onleesbaar) 
- top initiatief - twee zalen was ook leuk 
- eens iets anders: de TV-serie It's a sin (channel 4) vertonen, eventueel opsplitsen in 2 
filmavonden. 
- ook een leuke film mag 
-Graag ook eens een minder zwaar op de handse film - zodat we ook eens met een blij 
gemoed naar huis kunnen. 
- De steeds weerkerende, te luide compilatie van te bekijken films hoeft niet voor mij. 
- Fijne eerste kennismaking, maandelijks ritme is perfect 
- de muziek bij de trailer aub niet te luid. 
- meer luchtige films (zoals Drunk) ter afwisseling. 
- alles prima ! 
- het volste vertrouwen in de filmkeuze van FilmMagie. 
 


