
 

Kinepolis Group plant opening nieuwe Landmark-bioscoop in South 
East Edmonton 

29 April 2019 

  

Landmark Cinemas Canada en Forster Harvard Development Corp. zijn trots te kunnen aankondigen 
dat Landmark Cinemas haar premium ‘recliner’ bioscoopervaring naar de ‘Grove on 17’ site brengt, 
in de Tamarack regio in het zuidoosten van Edmonton, Canada. De start van de bouwwerken is 
voorzien in augustus 2019, de opening staat gepland aan het begin van de zomer in 2020.  

Alle acht filmzalen zijn voorzien van Landmarks luxueuze ‘recliner’ zetelconcept in een volledige 
stadion-opstelling. Deze premium bioscoopervaring biedt bezoekers een gemotoriseerde, volledig 
uitklapbare zetel met voetsteun die garant staat voor meer persoonlijke ruimte en een ontspannen, 
storingvrij filmuitje. De nieuwe bioscoop met acht schermen zal bovendien uitgerust worden met 
Barco laserprojectie van Cinionic. Laserprojectie biedt een rijk, dynamisch kleurenpalet, superieure 
contrastratio’s en een scherpere beeldkwaliteit, voor een ongeëvenaarde kijkervaring. 

“Wij kijken ernaar uit om de luxueuze recliner bioscoopervaring van Landmark naar de ‘Grove on 
17’ te brengen en we zijn ervan overtuigd dat filmliefhebbers in Tamarack en uit de omringende 
gebieden hier hun filmbestemming zullen vinden,” zei Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis Group.  

“Als entertainment bestemming in de commerciële zone ‘Grove on 17’, zal Landmarks premium 
bioscoopervaring ons engagement kracht bijzetten om een unieke ervaring te bieden aan de 
inwoners van Tamarack en de volledige regio door middel van een hoogstaand shoppingcentrum,” 
zei Blair Forster, President, Forster Harvard Development Corp. 

Kinepolis Group verwierf Landmark Cinemas, met 45 bioscoopcomplexen van diverse grootteorde de 
tweede grootste bioscoopuitbater in Canada, in december 2017. Drie nieuwe Landmark-bioscopen 
werden geopend in 2018 (St. Albert, Saskatoon en Fort McMurray). In 2019 staan nog eens twee 
openingen gepland, namelijk in Regina en Calgary Market Mall. 

De bouw van Landmarks nieuwe, premium bioscoopcomplex in de CF Market Mall in Calgary is 
gestart op dinsdag 23 april jongstleden. De opening van deze nieuwe bioscoop is gepland in 
december 2019. 

Gelegen in de zuidwestelijke hoek van het winkelcentrum, in de ruimte die voorheen werd ingevuld 
door Staples, zal deze nieuwe bioscoop met vijf zalen Landmarks recliner zetelconcept combineren 
met Barco laserprojectie van Cinionic.  
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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. 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=c1mb77-kAtrze4lKzcmOiUgpR3rEHLpf-uYtMVCMmL8MO42_kp2onSMwll-tNpkMuASDF0hF3OP5Yr5rKqNjeLk4B9oDPypFQYZikOmqFr_GWoxPT4H6uB6oYFbXWOgT


In Europa telt Kinepolis Group NV 53 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 ook 45 bioscoopcomplexen in Canada. 

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 98 bioscopen in haar portefeuille (waarvan 45 in 
eigendom), goed voor 886 schermen en meer dan 175.000 zitplaatsen. Inclusief de overgenomen 
Canadese organisatie, kan Kinepolis rekenen op 3.800 medewerkers om miljoenen 
bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Meer info op 
www.kinepolis.com/corporate 
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