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1. Wat is je leeftijd? 

Aantal antwoorden: 93 antwoorden 

 

 

 

 

2. Hoe vaak kom je per seizoen (september- juli) naar de film in CC de Meent?  
Aantal antwoorden: 93 antwoorden 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

3. Wanneer kom je het liefst uit je kot om een filmpje mee te pikken? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
Aantal antwoorden: 93 antwoorden 
 

 

 

 

 

4. Ken jij onze filmpas? 
Aantal antwoorden: 93 antwoorden 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

5. Door COVID-19 werden wij genoodzaakt ons filmprogramma vroegtijdig te stoppen. 

Welke weggevallen film(s) wil je graag terugzien? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Aantal antwoorden: 79 antwoorden 

 

 

 

 

 

 

6. Wij hadden onderstaande films nog klaarstaan voor jullie voor de programmatie mei tem. 

juni. Welke film(s) moeten we zeker een plek geven in onze (veilige) 

najaarsprogrammatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Aantal antwoorden: 82 antwoorden 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

7. Welke film wil je graag op het groot scherm zien dit najaar? 
Aantal antwoorden: 44 antwoorden 

 

Vlaamse film: 4 antwoorden 

De film van Laurel & Hardy die we gemist hebben 

Geen idee: 4 antwoorden 

1917: 8 antwoorden  

Cats 

Adam 

Bad boys for  life!! 

A star is born (laatste versie) 

Nog niet over nagedacht 

De stig 

Black Widow, komische films 

Fjord 

liefst geen Amerikaanse 

Mulan. Call of the wild. Ayka: 3 antwoorden 

The Painted Bird / Alles van Tarkovsky / Atanarjuat 

Portrait de la jeune fille en feu 

Tenet 

No time to die 

La vérité 

Amazing grace 

No time to die 

Little women/Parasite/A hidden life 

Women 

Weet ik niet. Ik lees wat jullie schrijven in de brochure en beslis zo of de film iets voor mij zal zijn. 

 Zoveel als mogelijk 

Cleo 

Zoveel als mogelijk 

La verité  

Pompei in 3D ??? 

 

 

 

8. Moeten we op ons witte doek ook plaats voorzien voor: 
Aantal antwoorden: 62 antwoorden 

 



 
 

9.  Welke film was zo straf dat je hem nog een keer wil zien?  
Aantal antwoorden: 38 antwoorden 

 

Niet schieten: 4 antwoorden 

First Man 

Dogville 

geen idee: 2 antwoorden 

Laurel en Hardy 

Florence gister jenkins 

De premier (van eric Van Looy) 

la vita e bella 

The mustang 

Avengers, Star Wars, Once upon a time in Hollywood, Knives out, 

E.T. 

Once upon a time in Hollywood 

Bekijk nooit een film 2x 

Pearl harbour 

Joker: 2 antwoorden 

Bohemian Rhapsody / Hors Normes 

LIFE of PI: 2 antwoorden 

Roma 

Recent: Parasite. Algemeen: alle films met vijf sterren op mijn Letterboxd account "FilmTom" 

Almodóvar dolor y gloria 

Kapharnaum 

Star wars: the rise of skywalker 

Capharaüm 

Sarah 

Laurel en Hardy , hoewel nog niet gedraaid 

L'ours 

Himmel über Berlin  

Once upon a time in Hollywood 

Cafarneum 

Loving Vincent 

 

 

10.  Wat is je favoriete genre? 
Aantal antwoorden: 91 antwoorden 

 
 



 
 

 

11.   Op dit moment bedraagt de toegangsprijs voor de film in voorverkoop 6 euro en aan de  

kassa 7 euro. Vind je dit een correcte prijs? 
Aantal antwoorden: 94 antwoorden 

 

 
 

 

 

12.  Heb je nog tips om de filmbeleving in CC de Meent te optimaliseren?  
  Aantal antwoorden: 31 antwoorden 

 

- Nee, is uitstekend zo. Ook de kleine attentie bij het binnen gaan (snoepje) is een fijn detail :-) 

- soms zou de temperatuur iets hoger mogen zijn (paar keer vrij koud in de zaal) 

- Een Beersel blond om het weekend af te sluiten. 

- Ik vind het echt oke! 

- investeren in nieuwe stoelen 

- Leve de pauze en de bar! 

- Drive in openlucht vanuit wagen  

- ook eens een Franse komische film (nederl ondertiteld) 

- Korte inleiding of duiding 

- Evt documentaires ingeleid door"deskundige" 

- Deze zomer een groot terras voor Alzenbar. En waarom niet heropstarten in openlucht, eventueel drive-in?  

- Zachtere zetels 

- Betere ZIT plaatsen ipv STOELEN.  

- zetels cc demeent, expo's in dekijker voor de films beginnen op het groot scherm 

- alles ok 

- Alles is goed zoals het is.  

- Zaal  binnen, GSM/ smartphone uit !  

- Geluid van de 'trailers' is meestal veel te hard 

- Drive-in movies 

- Andere tribune, niet zo met ene zit laag en andere zit hoog op de volgende rij, waardoor de ene rij iets ziet en de 

andere niks 

- snel terug opstarten  

- Success! Ga zo voort 

- niet speciaal 

- neen 

- de klank is soms veel te luid 

- Meer films voor kinderen 

- nee, dank u , perfect 



 
 

- Betere zitplaatsen. Ofwel heb je ruimte voor je benen en zie je minder goed. Ofwel heb je (geen) te weinig ruimte 

voor je benen en zit je wat hoger. De zetels zijn niet comfortabel om lang op stil te zitten. Niet goed voor mensen met 

rugklachten. 

- ik vind het prima 

- Eventueel een voorwoord en zeker snoepjes of een bloemetje bij gelegenheid 😊 


