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EPICURUS REALISEERT DE NIEUWE PATHÉ ZWOLLE; OFFICIËLE STARTSEIN IS
GEGEVEN.
Projectontwikkelaar EPICURUS kondigt de ontwikkeling van een nieuwe Pathé bioscoop in Zwolle aan die
i.s.m. Multi wordt gerealiseerd. Opdrachtgever Pathé heeft donderdag 26 november het officiële startsein
gegeven voor de bouw van een moderne bioscoop in Zwolle. De bouwactiviteiten zijn in volle gang.
De nieuwe Pathé bioscoop maakt onderdeel uit van het nieuwe project Katwolderplein in Zwolle. EPICURUS realiseert
in opdracht van Pathé en in samenwerking met Multi een bioscoop met 9 zalen en ruim 1.500 stoelen. Naar
verwachting opent de bioscoop eind 2016.
Grootschalig
De ontwikkeling en realisatie van het Katwolderplein is een belangrijk onderdeel van de grootschalige, ambitieuze
herontwikkeling en herinrichting van de westelijke stadsentree van Zwolle. Dit gebied ligt precies tussen de
historische Zwolse binnenstad met haar grachten en de belangrijkste toegangsweg voor bezoekers, de A28. Vorig jaar
is de Rodetorenbrug aangelegd over de gracht, waardoor de binnenstad nu voor voetgangers en fietsers direct is
verbonden met het Katwolderplein.
Ontwerp
Het ontwerp van de bioscoop is in een samenwerkingsverband tussen EUP design en Dok architecten tot stand
gekomen.
Bernard van der Schans, directeur EPICURUS:
“Met de komst van een nieuwe Pathé bioscoop op het Katwolderplein zal Zwolle een succesfactor in huis krijgen. Wij
verwachten dat het publiek in Zwolle net zo enthousiast zal zijn als dat in Maastricht en Arnhem waar recent nieuwe
Pathé bioscopen zijn geopend, die evenals Zwolle door Epicurus ontwikkeld zijn in opdracht van Pathé. Bij iedere
nieuwe bioscoop van Pathé worden alle beschikbare vernieuwingen en inzichten verwerkt, maar het belangrijkste
uitgangspunt blijft steeds het centraal stellen van de bioscoopbezoeker. Ook in Zwolle zijn we hierin geslaagd; de
locatie heeft een optimale bereikbaarheid, de architectuur en inrichting worden prachtig en van hoge kwaliteit en de
nieuwste technieken zullen worden toegepast. Een nieuwe vorm van modern uitgaan en filmbeleving zal eind 2016
door Pathé aan het publiek in Zwolle worden gepresenteerd.”
Over EPICURUS
EPICURUS is creator van vastgoed; Retail, Leisure, Gebiedsontwikkelingen, Kantoren, Woningen, Ontwerp en
Advisering. EPICURUS werkt aan een mooie toekomst waarin vastgoed een toegevoegde waarde heeft voor mens en
omgeving.
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