
 

      

 

Kinepolis opent Spanje's eerste volledige laser-bioscoop in Granada  
 
1 december 2016 

  
Granada, Spanje - Kinepolis Group heeft een nieuw bioscoopcomplex geopend, gevestigd in het 
gloednieuwe winkelcentrum 'Nevada' te Armilla, in het zuidwesten van Granada. Kinepolis' Nevada 
complex beschikt over 8 zalen en 1.693 zitplaatsen en mikt op bijna 400.000 bezoekers per jaar. 
Het is de eerste bioscoop in Spanje die volledig is uitgerust met laserprojectoren, voor een 
haarscherpe beeldkwaliteit in elke zaal.  

"Kinepolis is voortdurend op zoek om innovatieve technologieën te introduceren die de magie van 
films perfect kunnen overbrengen. We zijn blij bezoekers in ons nieuwe Nevada complex de best 
mogelijke beeldtechnologie te kunnen aanbieden en de filmervaring op een nog hoger niveau te 
brengen", zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group. "Daarenboven zorgt de keuze voor Barco's 
laserprojectoren voor meer gebruiksgemak en een aanzienlijke energiebesparing, tot 40 procent, 
dankzij de afwezigheid van lampen." 

Na de opening van Kinepolis Breda (Nederland) vorige zomer, is het nieuwe Kinepolis-complex in 
Granada de tweede all-laser bioscoop van de Groep, binnen enkele weken gevolgd door twee 
gloednieuwe bioscopen in Utrecht (Nederland) en Fenouillet (Toulouse, Frankrijk). 

Kinepolis beschikt reeds over een bioscoop met 15 schermen en 4.600 zitplaatsen in Granada, 
geopend in 2004. Dit nieuwe, tweede complex zal Kinepolis toelaten haar positie in de regio te 
versterken en de unieke Kinepolis bioscoopervaring aan een nog groter publiek aan te bieden. "We 
zijn ervan overtuigd dat de stad Granada genoeg kansen biedt voor meerdere multiplexen, zeker in 
de context van het Nevada project, dat het verzorgingsgebied van deze nieuwe bioscoop aanzienlijk 
zal uitbreiden," zegt Duquenne. Het Nevada winkelcentrum heeft een oppervlakte van 280.000 m² 
en beschikt over 6.000 parkeerplaatsen en ruimte voor 250 winkels, waarvan 185 reeds geopend 
zijn. 

Kinepolis betrad de Spaanse markt in 1998, met de opening van Kinepolis Madrid, op dat moment 
het grootste multiplex ter wereld (25 zalen). In 2014 nam Kinepolis de bioscopen Abaco Alcobendas 
in Madrid en Abaco Cinebox in Alicante over. Beide bioscopen werden grondig gerenoveerd en 
opereren onder het Kinepolis-merk sindsdien. Met dit gloednieuwe, tweede multiplex in Granada, 
zal Kinepolis tegen eind dit jaar zes bioscoopcomplexen tellen in Spanje. 
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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 
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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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