
 

      

 

Start bouwwerken eerste Kinepolis-bioscoop in regio Île-de-France  
 

3 juni 2016 

Brétigny-sur-Orge, Frankrijk - Vandaag leggen Immochan en G2AM de symbolische eerste steen van 
het retail park Les Promenades de Brétigny in Brétigny-sur-Orge, op 35 kilometer ten zuiden van 
Parijs. Dit nieuwe vrijetijds- en horecacentrum van in totaal 24 315 m² zal de eerste Kinepolis-
bioscoop in de regio Île-de-France huisvesten, alsook negen nieuwe horecazaken. Ideaal gelegen ten 
zuiden van Parijs, vlakbij de grote verkeersassen, vormt Les Promenades de Brétigny een uniek 
recreatiecentrum in de regio, geïntegreerd in een reeds bestaande commerciële omgeving. 

De bioscoop zal beschikken over 10 zalen en 1530 zitplaatsen en er worden jaarlijks zo'n 500.000 
bezoekers verwacht. Immochan zal aan Kinepolis een winddicht gebouw verhuren met een 
oppervlakte van 6500 m². Kinepolis investeert in de volledige inrichting en afwerking van de 
bioscoop. De opening is voorzien voor de zomer van 2017. 

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: "We kijken ernaar uit om de inwoners van de Parijse regio de 
unieke filmbeleving te laten ontdekken die Kinepolis reeds aanbiedt in vele andere regio's, in 
Frankrijk en daarbuiten. De bioscoop is een essentieel element in dit vrijetijdscentrum en zal de 
attractiviteit van de bestaande commerciële zone nog versterken." 

Sinds 2014 heeft Kinepolis belangrijke stappen gezet in de realisatie van haar expansiestrategie en 
verdubbelde ze het aantal bioscopen in haar portefeuille. De nieuwe bioscoop in Les Promenades de 
Brétigny is een nieuwe stap in deze expansie. De laatste opening van een nieuw gebouwde 
Kinepolis-bioscoop in Frankrijk dateert van 2005, met de opening van Kinepolis Nancy. 
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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 46 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. 
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Picture Kinepolis Bretigny 
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