REPORTAGE Openluchtbioscoop is groot succes
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Zo'n duizend bezoekers genieten van film in park
HOOGEVEEN - Steenbergerpark Leeft! mag opnieuw terugkijken op een geslaagd evenement. Negenhonderd a
duizend bezoekers kwamen zaterdagavond naar de openluchtbioscoop in het Steenbergerpark waar de familiefilm
What we did on our Holiday gedraaid werd.
Monique Bons

Om 19.30 uui; een uur voordat de
film begint, hebben de eerste mensen al een plekje gezocht onderaan
de heuvel bij het grote scherm. Gewapend met stoeltjes, tassen met
versnaperingen en warme dekens
komen de bezoekers aanlopen. De
10-jarige Kim zit er al helemaal klaar

voor. Lekker warm onder een dikke
slaapzak, die ze heeft opgetrokken
tot aan haar kin. 'Nee hooi; ik heb
het helemaal niet koud. Ik vind het
hartstikke leuk. Op Facebook las ik
dat er ook diverse klasgenootjes van
mij zouden komen, maai' ik heb ze
nog niet gezien.' Ook haar vader en
broer Tim hebben zich goed voorbereid. Beiden hebben een fleece-

deken bij zich die ze over zich heen kleden.' Dit jaai' heeft de organisakunnen doen wanneer het toch te tie via Facebook diverse acties gekoud wordt.
houden, waarmee onder andere
Carla Sloots, één van de organisa- VIP-plaatsen en een zitzak te wintoren, kijkt tevreden om zich heen. nen waren. Eén van de VIP-gasten,
'Jeweetvantevorennatuurlijknooit ludith Bakker, meldt zich bij Carla
hoeveel bezoekers erop alkomen. Sloots en ze loopt met haar mee om
haar haar zitplaats
Het weer werkt gelukjn fnnU
te wijzen. 'Ik vind
kig mee, de voorspellingen voor vanavond
dit echt zo leuk,' rezijn goed. De onderageert Bakker enhartstikke leuk' thousiast.
grond is alleen wel
Samen
heel erg drassig. Daarmet haar vriendin
om hebben we via Facebook ieder- Laura Klok heeft ze twee zitzakken
een wel geadviseerd om plastic mee op de eerste rang toegewezen gete nemen als ze op de grond willen kregen. 'Ik heb de actie inderdaad
zitten en zich lekker warm aan te 'geliked,' maar eigenlijk geloof ik er
nooit zo in dat je op die manier iets
kunt winnen. Ik kwam er vanmorgen tijdens het ontbijt ook pas achter,' grijnst ze. 'Ik zat onder het eten
even mijn Facebookaccount te bekijken toen ik zag dat ik één van de
twee gelukkige winnaars was. Omdat ik twee kaartjes had gewonnen,
heb ik Laura gevraagd met me mee
te gaan. Welke film we te zien krijgen? Eerlijk gezegd weet ik dat niet
eens, maar we mogen allebei wel
graag naar films kijken, dus dat zit
wel goed. Behalve de VIP-plaatsen,
hebben we ook allemaal consumptiebonnen gekregen waar we bij de
catering van alles op kunnen halen.
We beginnen met koffie en we eindigen met wijn. We hebben er helemaal zin in!'
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Voor elk wat wils

Even verderop zit een andere
bezoekster al te smullen van hapjes kaas en worst. 'Mijn man komt
er ook zo aan, hij is even een hamburger aan het halen bij de barbecue. De catering is goed verzorgd,
er is voor elk wat wils. We zijn niet
bang voor de kou, we hebben ons
goed aangekleed met allemaal
laagjes. Thuis hebben we de trailer
van de film al even bekeken, maar
afgezien daarvan komen we ook
Gewapend met stoeltjes, tassen met versnaperingen en warme dekens zaten de bezoekers zaterdagavond in het voor het evenement op zich. Dit is
Steenbergerpark klaar voor de film What we did on our Holiday.
André Weima toch hartstikke leuk?'
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