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CC aan Filmmagie

Geachte heer schepen, Beste Filip,

Bij de opstart van Siniscoop, een goede 15 jaar geleden, waren er grote verwachtingen bij de
cinefielen in Sint-Niklaas en omstreken. Met 8 zalen zou er in de nieuwe bioscoop voor elk wat wils
zljn.

Siniscoop heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. De programmatie beperkte zich nagenoeg
tot blockbusters en populaire, doorgaans Amerikaanse films. Europese films, arthouse-films,
onafhankelijke producties, maar ook films die in de prijzen vielen op de grote filmfestivals gingen

voorbij aan Siniscoop of waren slechts zeer kort te zien.

Met Siniclub heeft het Cultureel Centrum de verdienste om meer diversiteit te brengen in het
aanbod. Ook Filmmagie zorgt op dit vlak voor een maandelijkse correctie. Maar dit neemt niet weg
dat veel filmliefhebbers op hun honger blijven zitten. "Waarom kunnen niet één of twee zalen
worden voorbehouden voor 'de betere fílm?", is een vaak terugkerende vraag.

Nu Siniscoop een nieuwe uitbater heeft, is het o.i. de moeite om hem met deze verzuchting te
confronteren en te vragen om meer diversiteit te brengen in het aanbod. Of, wanneer daar weinig
bereidheid toe is, meer ruimte te vragen voor Siniclub en/of Filmmagie.

We vragen u daarom om het gesprek aan te gaan met de nieuwe uitbater. Liefst samen met het
Cultureel Centrum en met de mensen van Filmmagie. ln de overtuiging dat het Waasland met zijn
300.000 inwoners een voldoende potentieel heeft voor een divers filmaanbod. Het succes van
Síniclub en van Filmmagie (waar de abonnementen snel uitverkocht zijn) bewijzen dat.

En als u het gesprek aangaat, kan u dan meteen ook vragen om op de website van Siniscoop
consequent Nederlands te gebruiken, zodat we niet meer moeten nadenken wat lundi, mardi en

mercredizijn?

dank om deze vraag ter harte te willen nemen,

ns Vooruit Sint-Niklaas,

Van der Coelden, fractieleider
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Schrifteliike vraag m.b.t. aanbod Siniscoop - verzoek tot gesprek met nieuwe uitbater

Geachte heer

ln antwoord op uw brief kunnen we melden dat naar aanleiding van uw schrijven aLLe stedel.ijke
diensten die met fi[m bezig zijn op 8 november jl.. hebben samengezeten.
Voortaan zaI er een structureel jaarl.ijks filmoverleg zijn om de programmering bLijvend op
elkaaraf te stemmen. Naaraanleiding van de overnamevan Siniscoop door Pathé - watwijvia
de pers vernamen - wordt een gesprek ingepland met de verantwoordelijken.
Wij zuLLen aftoetsen wat de mogelijkheden rond een hernieuwde samenwerking zijn en dit om
de veelkleurigheid van het filmlandschap ook in onze stad aan bod te taten komen.
Sinicl.ub en Fil.mmagie worden terecht door u vermeld. Graag voegen wij daar ook nog de
collectie van de Bib en vooraI het MOOOV-f|lmfestival aan toe.
Wij houden u op de hoogte van tle uitkomst van de gesprekken en eventuele nieuwe
opportu n iteiten.
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