
 

      

 

Star Wars op reuzegroot scherm: IMAX Brussel officieel geopend  
 
13 december 2016 

Brussel, België - Vandaag openden Eddy Duquenne en Joost Bert, CEO's Kinepolis Group, in het 
gezelschap van Andrew Cripps, President of International en EVP IMAX Corporation, officieel de 
nieuwe IMAX-zaal in Kinepolis Brussel. Het voormalige IMAX-theater, gesloten in 2005, werd volledig 
gerenoveerd en uitgerust met IMAX 4K laserprojectie en een verbluffend geluidssysteem. De zaal 
telt 400 zitplaatsen en biedt filmliefhebbers de meest scherpe, heldere en levendige beelden op 
een reuzegroot scherm van 532m².  

De zaal werd officieel geopend tijdens een persconferentie en krijgt deze avond een vervolg met de 
Belgische avant-première van 'Rogue One: A Star Wars Story' in 3D. Morgen, woensdag 14 december, 
starten de allereerste voorstellingen voor het grote publiek om 9u45. Inmiddels verkocht Kinepolis 
in België al meer dan 18.000 tickets in voorverkoop voor de nieuwe Star Wars-film. 2500 daarvan 
zijn tickets voor een XL filmervaring in het Brusselse IMAX-theater. 

Kinepolis is ervan overtuigd dat IMAX next-generation laserprojectie, in combinatie met kaskrakers 
aangepast aan het IMAX-formaat, Belgische filmliefhebbers een additionele, exclusieve filmervaring 
zal bezorgen. "De grenzen van innovatie opzoeken om de klantbeleving te verbeteren is altijd de 
hoeksteen van ons succes geweest. Dit continue streven, in combinatie met het succes van IMAX in 
markten zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland, heeft ons ertoe gebracht onze voormalige IMAX-
zaal in Brussel te heropenen en uit te rusten met de laatste nieuwe laser- en geluidstechnologie van 
IMAX", zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group. "We zijn verheugd om onze samenwerking met 
IMAX nieuw leven in te blazen en op deze manier verder te investeren in een unieke 
bioscoopervaring voor onze klanten." 

"Kinepolis is de grootste bioscoopuitbater in België en een belangrijke speler in de Europese 
bioscoopsector", zegt Andrew Cripps, President of International en EVP bij IMAX Corporation. 
"Gezien de uitzonderlijke aantrekkingskracht die we ondervinden in andere, gelijkaardige regio's, 
geloven we dat we hetzelfde succes kunnen bereiken in België en we zijn trots op deze nieuwe 
mijlpaal in het aanbieden van een immersieve filmbeleving op deze iconische locatie." 

IMAX Brussel is op dit moment de enige IMAX-zaal in België. Het IMAX dual 4K laserprojectie-
systeem, waarbij steeds twee projectoren worden gebruikt, maakt het mogelijk beelden te 
projecteren met een aspect ratio tot 1.43:1 met een maximale resolutie en scherpte en ongeziene 
niveau's van helderheid, contrast en kleuren. Het nieuwe systeem bevat ook de laatste nieuwe 
geluidstechnologie van IMAX, met een update naar 12.1 audio voor nog meer kracht en precisie, en 
extra geluidskanalen op de zijkanten en in het plafond die ervoor zorgen dat geluid nog beter 
gepositioneerd kan worden voor een echt immersieve ervaring. 

Alle info over IMAX Brussel is terug te vinden op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/KinepolisIMAX 
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Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend 
geldt binnen de sector. Kinepolis Group NV telt 48 bioscopen, verspreid over België, Nederland, 
Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook 
actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 2300 medewerkers 
zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te 
bezorgen. 

About IMAX Corporation 

IMAX, an innovator in entertainment technology, combines proprietary software, architecture and 
equipment to create experiences that take you beyond the edge of your seat to a world you've 
never imagined. Top filmmakers and studios are utilizing IMAX theatres to connect with audiences in 
extraordinary ways, and, as such, IMAX's network is among the most important and successful 
theatrical distribution platforms for major event films around the globe.  

IMAX is headquartered in New York, Toronto and Los Angeles, with offices in London, Tokyo, 
Shanghai and Beijing. As of Sep. 30, 2016, there were 1,145 IMAX theatres (1,037 commercial 
multiplexes, 16 commercial destinations and 92 institutions) in 74 countries. On Oct. 8, 2015, shares 
of IMAX China, a subsidiary of IMAX Corp., began trading on the Hong Kong Stock Exchange under 
the stock code "HK.1970." 

IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®, The IMAX 
Experience®, IMAX Is Believing® and IMAX nXos® are trademarks of IMAX Corporation. More 
information about the Company can be found at www.imax.com. You may also connect with IMAX 
on Facebook (www.facebook.com/imax), Twitter (www.twitter.com/imax) and YouTube 
(www.youtube.com/imaxmovies). 
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