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Met de 
WE LOVE CINEMA DAYS 

with BNP PARIBAS FORTIS
       vieren we het Belgische filmfeest

 van woensdag 21 t.e.m. zaterdag 24 september 2022
 

Gedurende 4 dagen zijn alle vertoningen aan 6 euro
 

Op initiatief van de meerderheid van de Belgische bioscopen worden 4 dagen lang,
van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 september 2022, de WE LOVE CINEMA
DAYS gehouden. 

In de deelnemende bioscopen kunnen de filmliefhebbers alle vertoningen van alle
films zien voor dezelfde prijs, nl. € 6* per persoon en per film.

De WE LOVE CINEMA DAYS worden georganiseerd op initiatief van
bioscoopuitbaters die dit speciale tarief gedurende vier dagen voor alle
deelnemende bioscopen hebben vastgelegd. Dit is het perfecte event voor de
aftrap van een herfst vol films. Elke filmliefhebber kan niet alleen zijn schade inhalen
van films die hij in de zomer gemist heeft, maar ook nieuwe trailers van de geplande
releases ontdekken of kennismaken met de eerste beelden van langverwachte
eindejaar films.
 
De WE LOVE CINEMA DAYS zijn een initiatief van Belgische bioscoopexploitanten,
met de steun van BNP Paribas Fortis. Meer dan ooit hebben mensen nood om
samen voor een volledige cinemabeleving op groot scherm te gaan. Met Cinebuzz
en de Ultimate Movie Marathon willen de WE LOVE CINEMA DAYS de kijkers hier
extra bij verwennen.
 

Cinebuzz is een wedstrijd exclusief voor de bioscoopbezoekers van de We
Love Cinema Days. Door de trailers van de belangrijkste najaar films te
bekijken, kunnen de bioscoopbezoekers een massa geschenken winnen,
waaronder een 2-daags verblijf voor het hele gezin in Phantasialand                
                                                             
Met The Ultimate Movie Marathon gaat men op zoek naar de grootste filmfan
van België. De marathon vindt plaats van woensdag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot middernacht. Gedurende drie dagen, kunnen de echte bingers
tijdens de WE LOVE CINEMA DAYS maar liefst 20 geprogrammeerde films (6
à 7 per dag) zien zodat ze alle vragen over die films nadien kunnen
beantwoorden. Om deze krachttoer te overleven, krijgt elke binger een
overlevingspakket aangeboden door Carrefour. De ranglijst zal in real-time
beschikbaar zijn op www.welovecinemadays.be. De grootste fan wint een
levenslang abonnement op zijn favoriete bioscoop! Deze ultieme filmmarathon
vindt plaats in 3 bioscopen: Kinepolis Brussel, UGC Antwerpen en Moviemills
Malmédy. De vragen voor de deelnemers zullen in het Nederlands, Frans en
Duits zijn zodat elke taal en regio vertegenwoordigd is. Op dit moment zijn er
al 350 deelnemers ingeschreven, maar slechts 100 gelukkigen maken, na het
zien van 20 films, kans op de fantastische hoofdprijs. De inschrijvingen lopen
nog tot 6 september via welovecinemadays.be.

Dit geweldige bioscoopfestival gaat 4 dagen lang door, over heel België, van 's
morgens tot ’s avonds, van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 september 2022 en
dat alles voor 6€* voor elke vertoning en elke film.
 
BNP PARIBAS FORTIS & bioscoop in België
De bioscoopsector dankt BNP PARIBAS FORTIS, zijn trouwe partner sinds 2005, die
met dit initiatief zijn steun aan de Belgische cinema wil betuigen en elke
filmliefhebber toegankelijk wil maken!
 
Praktische info
Data: van 21/09 t.e.m. 24/09 
Website: https://welovecinemadays.be
Deelnemende bioscopen: de volledige lijst van deelnemende bioscopen is hier
beschikbaar (hyperlink)
Enkele prijs: 6€
*Voor sommige sessies kan een supplement gevraagd worden.
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