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Landmark Cinemas Canada, overgenomen door Kinepolis Group in December 
2017, heeft een overeenkomst bereikt rond de overname van de Brighton 
Marketplace bioscoop van 'Magic Lantern Theatres' in Saskatoon 
(Saskatchewan). Daarnaast kondigt Landmark Cinemas ook een partnerschap 
aan met Cadillac Fairview en Ivanhoé Cambridge, beide Canadese 
vastgoedondernemingen, voor de opening van een nieuwe, premium bioscoop 
in de CF Market Mall in Calgary (Alberta). 

The Brighton Marketplace bioscoop is momenteel in aanbouw in het Brighton 
Marketplace commercieel centrum, het eerste shopping centrum in Saskatoon 
ontwikkeld door Dream Unlimited Corp, en zal verder afgewerkt worden door 
Landmark. De opening van de bioscoop is voorzien in juni 2018. De bioscoop 
zal 7 zalen en 780 premium recliner zetels tellen. 

Als nieuwste gemeenschap van Saskatoon, met meer dan 22.300 m² ruimte 
voor retail en andere faciliteiten, brengt Brighton een residentieel, retail, 
business en vrijetijdsaanbod samen in één centraal gebied. "Saskatoon is een 
belangrijke markt binnen de groeistrategie van Landmark, en onze overname 
van de Magic Lantern bioscoop in de Brighton Marketplace is de perfecte kans 
om onze plannen verder te realiseren," zegt Eddy Duquenne, CEO van 
Kinepolis Group. 



Het tweede project dat Landmark Cinemas deze week aankondigde betreft een 
nieuwe, premium bioscoop in de CF Market Mall in Calgary. De opening is 
voorzien in de lente van 2019. 

De bioscoop is gesitueerd in de zuidwestelijke hoek van het centrum, zal 5 
zalen tellen met luxueuze 'recliner power' zetels, en verzekert de inwoners 
van Calgary zo van een premium bioscoopervaring. "Bij CF Market Mall zijn we 
trots om een dynamische en steeds evoluerende mix te kunnen aanbieden van 
de beste retailers, eetgelegenheden en nu ook entertainment, met de 
toevoeging van Landmark Cinemas", zegt Darren Milne, General Manager bij 
CF Market Mall. "Als bedrijf met hoofdkantoor in Calgary, is Landmark 
Cinemas enorm opgetogen om de recliner filmervaring te introduceren in de 
CF Market Mall", besluit Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group. 

De nieuwe bioscoop in CF Market Mall zal 5 zalen tellen met 619 Premium 
Powered recliner zetels, grote schermen van muur tot muur, de laatste nieuwe 
digitale projectie en geluid, en een uitgebreid aanbod in snacks en dranken. 

Kinepolis Group verwierf Landmark Cinemas Canada in december 2017. 
Landmark, met hoofdkantoor in Calgary (Alberta), telt momenteel 43 
bioscoopcomplexen, van verschillende grootte, allen gesitueerd in het 
Centrum en het Westen van Canada. Landmark Cinemas is Canada's tweede 
grootste bioscoopuitbater, met een marktaandeel van 10%.  
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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. Naast 
haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, 
eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 

In Europa telt Kinepolis Group NV 50 bioscopen, verspreid over België, 
Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de 
overname van de Canadese bioscoopgroep 'Landmark Cinemas' in december 
2017, telt Kinepolis nu ook 43 bioscoopcomplexen in Canada. 
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In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 93 bioscopen in haar 
portefeuille (waarvan 43 in eigendom), goed voor 814 schermen en meer dan 
180.000 zitplaatsen. Inclusief de overgenomen Canadese organisatie, kan 
Kinepolis nu rekenen op 3.750 medewerkers om miljoenen 
bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

 


