Schouwerzijl, september 2020
Beste filmliefhebber,
Normaal gesproken zouden we nu weer aan de vooravond van een nieuw filmseizoen staan en jullie
voorbereiden op mooie films en gezellige avonden.
Normaal gesproken…… echter zijn er in verband met het Coronavirus nog steeds maatregelen van
kracht.
Als bestuur hebben we uitvoerig overleg gehad en we zien, onze locatie in acht nemend, weinig tot
geen kans om op verantwoorde wijze films te vertonen aan ons publiek.
We hebben dan ook besloten om dit kalenderjaar het nieuwe filmseizoen nog niet op te starten maar
hiermee te wachten in de hoop de voorstellingen in 2021 (in aangepaste vorm) te kunnen hervatten.
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen jullie bij veranderingen op de
hoogte houden.
We hopen op begrip voor ons besluit, het gaat immers om ons aller gezondheid!
Blijf gezond en we hopen jullie allemaal snel weer te zien bij de hervatting van de voorstellingen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Sienemarne,
Rolien Groeneveld, voorzitter

Schouwerzijl, september 2020
Beste filmliefhebber,
Normaal gesproken zouden we nu weer aan de vooravond van een nieuw filmseizoen staan en u
voorbereiden op mooie films en gezellige avonden. Normaal gesproken…… echter zijn er in verband
met het Coronavirus nog steeds maatregelen van kracht.
We hebben als Sienemarnebestuur tot onze spijt besloten om dit kalenderjaar het nieuwe
filmseizoen nog niet op te starten maar hiermee te wachten. We vinden het in deze tijd niet
verantwoord om in deze tijd films te vertonen. We zien er naar uit de voorstellingen in 2021 (in
aangepaste vorm) te kunnen hervatten. We hopen op begrip voor ons besluit, het gaat immers om
ons aller gezondheid!
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen u bij veranderingen op de hoogte
houden. Op onze website, www.sienemarne.nl, staat altijd het laatste nieuws. In december laten wij
met een brief de plannen voor 2021 weten. We hopen u dan te kunnen vertellen wat voor mooie
films we gaan vertonen.
Blijf gezond en we hopen u allen snel weer te zien bij de hervatting van de voorstellingen!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Sienemarne,
Rolien Groeneveld, voorzitter

