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free publicity nieuwjaarsreceptie NVBF & FDN 

met bekendmaking cijfers filmjaar 2022 

 

RTV 

Nieuws & Co    interview Boris van der Ham 10 jan 

Nieuwsuur    item/interview Boris 10 jan 

NOS Journaal    kort item om 20 uur 

RTL Z     live interview Boris 10 jan 

 

DAGBLADEN 

ANP     artikel/interview 11 jan 

Financieele Dagblad (112.000) artikel/interview 11 jan 

NRC Handelsblad (205.307)  artikel/interview 11 jan 

Het Parool (41.571)   artikel 11 jan 

De Telegraaf (393.537)  artikel/interview 11 jan 

Trouw (98.967)    artikel 11 jan 

de Volkskrant (210.000)  artikel/interview 11 jan 

Algemeen Dagblad (1.250.000) artikel/interview 11 jan 

(inclusief AD Rotterdams Dagblad, AD Haagsche Courant, AD Utrechts Nieuwsblad, AD Amersfoortse Courant,  

AD Groene Hart, AD De Dordtenaar, AD Rivierenland, Brabants Dagblad, BN De Stem, De Gelderlander, De Stentor, 

Eindhovens Dagblad, PZC & Tubantia) 

 

ONLINE 

 

https://filmkrant.nl/nieuws/sterke-groei-bioscoopbezoek-herstel-duurt-nog-even/ 

 

https://www.filmfonds.nl/page/12119/bioscoopjaar-2022-laat-herstel-zien 

 

https://nos.nl/artikel/2459382-bezoeker-vaker-naar-bioscoop-maar-nog-niet-zo-vaak-als-voor-corona 

 

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/30f65c01-cc1e-40e2-b0e1-2fca131e1fc2/2023-01-10-nieuws-

en-co (item start bij 12.15) 

 

https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5358475/rtl-z-nieuws-1700-uur 

 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5358450/bioscopen-nog-niet-hersteld-corona-energiekosten 

 

https://www.rtl.nl/rtl-z/artikel/5358450/bioscopen-nog-niet-hersteld-corona-energiekosten 

 

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/30f65c01-cc1e-40e2-b0e1-2fca131e1fc2/2023-01-10-nieuws-

en-co (item start bij 12.15) 

 

https://www.hollandfilmnieuws.nl/nieuwscategorieen/in-beeld/2022-bioscoopbezoek-herstelt-zorgen-nog-niet-

voorbij/ 

 

https://www.hollandfilmnieuws.nl/nieuwscategorieen/pick-n-mix/zilveren-rozen-voor-jos-stelling-en-shortcutz-

amsterdam/ 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/10/top-gun-maverick-was-de-best-bezochte-bioscoopfilm-in-2022-a4153796 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/alles-op-een-rijtje-hoe-vaak-gingen-we-vorig-jaar-naar-de-bioscoop-en-

naar-welke-films~b7bb2274/ 

 

https://www.telegraaf.nl/entertainment/2091932801/biosbezoek-weer-in-de-lift-maar-nog-niet-op-oude-niveau 
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/alles-op-een-rijtje-hoe-vaak-gingen-we-vorig-jaar-naar-de-bioscoop-en-naar-welke-films~b7bb2274/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/2091932801/biosbezoek-weer-in-de-lift-maar-nog-niet-op-oude-niveau
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https://www.trouw.nl/cultuur-media/na-twee-moeilijke-jaren-vulde-tom-cruise-weer-de-nederlandse-

bioscoopzalen~bb1a97c5/ 

 

https://www.parool.nl/nederland/bioscopen-herstelden-fors-in-2022-van-coronacrisis-maar-inflatie-geeft-nieuwe-

reden-tot-zorg~badf096c/ 

 

https://www.ad.nl/show/voor-tom-cruise-maakten-we-een-uitzondering-maar-het-avondje-bios-raakt-uit-de-

mode~a4d662ef/ 

 

https://www.ad.nl/show/deze-films-moeten-dit-jaar-volle-zalen-trekken~a6edb782/ 

 

https://fd.nl/bedrijfsleven/1464252/herstel-bioscoopbezoek-maar-oude-tijden-herleven-nog-niet 

 

https://www.nd.nl/varia/varia/1158386/bioscopen-krabbelen-in-2022-uit-dal-met-25-miljoen-bezoeken 

 

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/5358459/top-gun-maverick-best-bezochte-bioscoopfilm-2022-

nederland 

 

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/5358463/animatiefilm-knor-deed-het-opvallend-goed-de-

filmtheaters 

 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20230110_59765120? 

 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20230110_59765120 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230110_95062515 

 

https://www.destentor.nl/show/voor-tom-cruise-maakten-we-een-uitzondering-maar-het-avondje-bios-raakt-uit-de-

mode~a4d662ef/ 

 

https://www.pzc.nl/show/voor-tom-cruise-maakten-we-een-uitzondering-maar-het-avondje-bios-raakt-uit-de-

mode~a4d662ef/ 

 

https://www.pzc.nl/show/deze-films-moeten-dit-jaar-volle-zalen-trekken~a6edb782/ 

 

https://www.bd.nl/show/deze-films-moeten-dit-jaar-volle-zalen-trekken~a6edb782/ 

 

https://www.bndestem.nl/show/voor-tom-cruise-maakten-we-een-uitzondering-maar-het-avondje-bios-raakt-uit-de-

mode~a4d662ef/ 

 

https://www.gelderlander.nl/show/voor-tom-cruise-maakten-we-een-uitzondering-maar-het-avondje-bios-raakt-uit-

de-mode~a4d662ef/ 

 

https://www.gelderlander.nl/show/deze-films-moeten-dit-jaar-volle-zalen-trekken~a6edb782/ 

 

https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20230110_59765120 

 

https://www.ditjesendatjes.nl/bioscopen-er-waren-geen-specifieke-doelgroepen-die-achterbleven/ 

 

---------------------------------- afwijzingen ----------------------------------------- 

 

BNR Nieuwsradio   Boris onlangs gehad, verder geen interesse 

Goedemorgen Nederland  antw Albitha: te veel ander aanbod 

Metro.nl    geen reactie na diverse pogingen 

De Nieuws BV    Melina kiest anders, woensdagmiddag al oud nieuws 

Radio 1 Journaal   cijfers pas bekend vanaf einde dag, woe oud nieuws 

RTL Boulevard    geen mankracht 

RTL Nieuws    hebben te veel nieuwsitems, geen ruimte 

De Telegraaf    te veel nieuwjaarsbijeenkomsten voor Stan Huygens 
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