
 
 
Roffa Mon Amour’s Reglement  
 
12 t/m 15 augustus 
21 t/m 23 augustus 
26 t/m 30 augustus 
2 t/m 6 september  
In het grasveld van Weelde, Marconistraat 37, Rotterdam  
 
We zijn ontzettend blij dat we jullie straks mogen ontvangen voor prachtige films. Het terrein 
is groot genoeg om elkaar de ruimte te geven. Graag aandacht voor elkaar en jezelf.  Houd 1,5 
m afstand, was je handen, haast je vooral niet.   
 
We nemen je alvast mee langs het terrein richting de filmzaal. Bereid je voor op je filmbezoek.  
- Koop vooraf je ticket via de filmpagina van Roffa Mon Amour: 
https://roffamonamour.com/screenings/ 
- Kom niet als je ziek bent.   
- Tussen 12 en 23 augustus start de film om 21:30 uur. Tussen 26 augustus en 6 september 
start de film om 21:00 uur. De openluchtbioscoop is een uur voor aanvang open. Kom op tijd 
en neem de tijd.  
- Parkeer je fiets buiten de hekken van het terrein op de aangewezen plekken.  
- Volg de borden van Roffa Mon Amour naar de ingang van de openluchtbioscoop.  
- Neem plaats in de rij en houd 1,5 m afstand. Vind je de rij te lang, dan kun je op het terras 
van Kumzits en Bar Cult een drankje drinken.  
- Laat bij de entree van de filmzaal je ticket zien. Heb je een ticket met korting gekocht, houd 
je kortingspas erbij.  
- Bij de entree krijg je een koptelefoon.  
- Na de entree loopt het pad langs de bar waar je een drankje kunt halen.  
- Vervolgens krijg je een stoel toegewezen. Alle stoelen staan op 1,5 m afstand van elkaar.  
 
T ips en tr ics  
- Ga thuis nog naar de wc (ondanks er ook een toilet aanwezig is op het terrein)  
- Trek lekkere warme kleding aan, het kan afkoelen als je stil zit  
- Blijf zitten op je plek tot de film is afgelopen 
- Kom met de fiets 
 
T ickets  
- Koop vooraf online je ticket. Er is geen deurverkoop. 
- Tickets kosten € 9,50. Er is korting met Cineville, Rotterdampas en CJP € 4,75. Op selecte 
dagen is gratis toegang met We Are Public.  
- Restitutie van je ticket is niet mogelijk.  
- Met regen gaat de film gewoon door. Wij zorgen voor overdekte plaatsen.  
- Als er een windkracht van 35 km/u staat gaat de film buiten niet door. Er wordt een 
vervangende vertoning in Kino aangeboden.  
 
Wat regelen wi j   
-  Een prachtige film met de beste techniek  
- Koptelefoons, meubilair en sanitair worden dagelijks gedesinfecteerd  
- We verkopen popcorn, snoep en cakes  

	
	
	


