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Foreningen Sofarækkens virksomhed  
Siden 2000 har biografforeningen Sofarækken drevet Glostrup Bio. I 2008 ændrede Sofarækken 
status, så den siden har været en selvejende forening, som modtager et økonomisk driftstilskud 
fra Glostrup Kommune og har ansvaret for driften og for ansættelse af biograflederen.  

Sofarækkens medlemstal var ved årets slutning 604 mod 605 året før. Af medlemmerne er ca. 90 
pt. aktive i den daglige drift. 

Glostrup Bio og Sofarækken er medlem af:  

• Glostrup Foreningsunion 

• Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer (FMMB) 

• Danske Biografer 

Foreningerne herunder arbejder tæt sammen med såvel Glostrup Bio som Sofarækken: 

• Glostrup Filmklub for Børn og Unge (stiftet 2004)  

• Filmklubben BogartBio (stiftet 2014)  
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• Foreningen Glostrup Kulturhus (stiftet 2016)  

 

Organisation  

 

Bestyrelse 

Sofarækkens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar og udfærdiger budget samt regn-
skab for driften af biografen. Foreningen ledes af en valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der ud over 
de generalforsamlingsvalgte 3 medlemmer (herunder formanden) tæller to repræsentanter, der 
udpeges af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Der er møde i bestyrelsen hver anden må-
ned, og biograflederen er sekretær.  

Ledelse 

Biografens ledelse består af 6 personer: foreningens formand, formand for Cafégruppen, formand 
for Operatørgruppen, formand for Udvikling & Koordinering, formand for Økonomigruppen samt 
biograflederen, der er sekretær. Der afholdes møder hver 14. dag, hvor der rapporteres om drif-
ten, projekter, ad hoc udvalg, økonomiske nøgletal, visioner og status på årsplan.  

Biografleder 

Biograflederen varetager den daglige administration, filmbooking, programlægning, annoncering, 
indkøb og er rengøringsansvarlig. Derudover deltager biograflederen i forskellige aktiviteter i bio-
grafbranchen. Biograflederen har i 2020 deltaget i filmtræf i Sønderborg og Svendborg. Desuden 
deltager biograflederen i planlægningen af det kommende Med Skolen i Biografen-repertoire, 
samt i netværket af de københavnske omegnsbiografer. 
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Udvikling & Koordinering 

Udvikling & Koordinering er det forum, hvor foreningens og biografens visioner og overordnede 
planer udvikles og fremlægges. Dette gælder aktiviteter, forslag, planer eller problemer, der ved-
rører flere grupper. Gruppen fungerer derved som arbejdsgruppernes og filmklubbernes talerør. 
Udvikling og Koordinering kan indstille sager til behandling i ledelsen. Udvalget består af en for-
mand, Sofarækkens formand, samt alle gruppeformænd. Udvikling & Koordinering mødes hvert 
kvartal. Biograflederen fungerer som sekretær.  

Arbejdsgrupperne 

Arbejdsgrupperne består af frivillige, der varetager mange opgaver i forbindelse med den daglige 
drift. Det vil sige afvikling af de daglige forestillinger i billet- og cafésalg samt visning af film og assi-
stance ved andre begivenheder i salen (lyd/lys). Andre grupper tager sig af særlige arrangementer, 
vedligeholdelse, medlemsadministration, it og telefoni, uddeling af medlemsblade, formidling 
samt fastlæggelse af principper for repertoirevalg. Der er nedsat 10 arbejdsgrupper. 

Cafégruppen 

Gruppens hovedopgave er at sælge billetter samt slik, popcorn og øl/vand. Desuden sørger grup-
pen for lettere rengøring i både sal og foyerer samt for opfyldning og egenkontrol vedrørende va-
rer. Gruppen er i høj grad medvirkende til, at biografen opleves som et hyggeligt sted at komme. 

Formand: Sarah Skov-Frederiksen. Antal medlemmer ultimo året: 38    

Operatørgruppen  

Gruppens hovedopgave er at forberede og vise film, samt at varetage billetkontrol ved indgangen. 
Desuden skal gruppen håndtere Blu Ray/dvd, præsentationer via pc, samt lyd og lys i forbindelse 
med koncerter og anden optræden i såvel biografens regi som i foreningerne, herunder i Glostrup 
Kulturhus. 

Formand: Flemming Ravn. Antal medlemmer ultimo året: 18   

Servicegruppen 

Gruppen varetager mangfoldige mindre vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver af indvendige byg-
ningsdele og installationer. Derved spares foreningen for mange håndværkerregninger. Ved større 
projekter med eksterne håndværkere assisterer gruppen efter behov. Desuden hjælper gruppen til 
ved arrangementer i huset. 

Formand: Per Gundersen. Antal medlemmer ultimo året: 6  

Arrangementsgruppen 

Gruppens opgave er at skabe festlige rammer omkring særlige begivenheder i biografen, f.eks. 
Glostrup Kulturnat og premiere/forpremiere på programsatte film, hvor der er særlig udsmykning, 
forplejning eller gæster udefra. Der arrangeres fri film for medlemmer og fester for de aktive. 

Formand: Sarah Skov-Frederiksen. Antal medlemmer ultimo året: 7 
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Formidlingsgruppen 

Gruppens opgave er at formidle information og reklame til medlemmer, aktive og offentligheden 
om biografens repertoire og arrangementer i huset. Hertil benyttes bl.a. hjemmeside, månedspro-
grammer, informationsskærm i caféen, ugentligt nyhedsbrev, sociale medier, medlemsblad, artik-
ler til presse og tidsskrifter, operaprogrammer, brochurer, plakater samt dækning af begivenheder 
i huset med tekst og foto. 

Formand: Flemming Brandt. Antal medlemmer ultimo året: 8  

Bladuddelergruppen 

Gruppens opgave er at pakke og uddele medlemsbladet, der udkommer fire gange årligt, til for-
eningen medlemmer. Der spares en mindre formue i porto på denne måde. 

Formand: Henning Richard Jensen. Antal medlemmer ultimo året: 15 

Medlemsadministration   

Gruppen, der kun består af ét medlem, varetager administration vedrørende foreningens medlem-
mer. Dette gælder f.eks. registrering og ajourføring, opkrævning af kontingent, samt opfølgning 
herpå. Desuden håndteres medlemskort. 

Formand: Flemming Petersen. Antal medlemmer ultimo året: 1  

IT–gruppen 

Gruppens hovedopgave er et bevare overblikket over biografens it og telefoni samt at lægge stra-
tegi for udviklingen fremover. Medlemmerne vedligeholder løbende it-installationer i caféen og til 
brug ved administrationen. Et særligt område er den komplicerede teknik, der benyttes ved frem-
visning af film samt ved koncerter og andre arrangementer. Gruppen administrerer desuden do-
mæner, mailkonti, samt varetager løbende support af it- og telefon. 

Formand: Claus Lehmann Munch. Antal medlemmer ultimo året: 2 

Økonomigruppen 

Gruppen varetager overvågning og rådgivning i forbindelse med Sofarækkens økonomi og udgør 
derved en støttefunktion for ledelse og bestyrelse. 

Formand: Flemming Brandt. Desuden består gruppen af Sofarækkens formand. 

Repertoire-principgruppen 

Gruppen, der blev etableret i 2017, har til opgave at udarbejde forslag til principper for repertoire-
valget. Hvert halve år foretager gruppen en vurdering af repertoirevalget på baggrund af princip-
per og statistik. Desuden foretages der sammenligninger med andre biografer med hensyn til re-
pertoire og billetsalg. Gruppen, der som udgangspunkt mødes fire gange årligt, kan fremkomme 
med indstillinger til drøftelse i Udvikling og Koordinering og ledelse. Gruppen rådgiver biografleder 
efter ønske/behov.  

Formand: Kim Erik Rømer. Antal medlemmer ultimo året: 4  
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Årsberetning vedr. biografdriften  
2020 har været præget af Corona, med første nedlukning af biografen fra den 12. marts til den 3. 
juni 2020 og så igen fra den 9. december 2020 til den 6. maj 2021. Nedlukningen den 12. marts 
2020 betød, at generalforsamlingen blev aflyst. Denne beretning er derfor endnu ikke fremlagt for 
en generalforsamling. Den fremlægges på den planlagte generalforsamling den 19. september 
2021. 

Genåbningen den 3. juni var med udfordringer. Afspritning, mundbind, regler for afstand mellem 
publikummer og restriktioner på antal gæster i både foyer og sal. Den anden genåbning forløb helt 
gnidningsfrit, med de samme restriktioner, også selv om der nu skulle tjekkes Coronapas. 

Begge genåbninger har været præget af store udfordringer på filmfronten, film flytter premiere 
dato, mange bliver tilbageholdt mens andre går direkte på diverse streamingstjenester. 

Vi kunne den 4. juni 2020 lukke op til rimelig mange film på hylderne, men den 6. maj 2021 var Bi-
ografklub Danmark filmene det eneste sikre valg. 

Det dejlige ved genåbningen i 2020 var at vi kunne byde velkommen til en ny, smuk foyer, der dog 
hurtigt fik afstandsmarkeringer på gulvet, færre siddepladser og plexiglasværn i billetsalget. 

Forestillinger og billetsalg 

Der er i 2020 afviklet 477 forestillinger og solgt 13.310 billetter. 

 
Salg af rabatkort og gavekort 
Man kan købe gavekort og rabatkort i biografens billetsalg, og der kan også foretages salg af gave-
kort via biografens hjemmeside. Rabatkortet består af 10 billetter og kostede i 2020: 650 kr. Det 
gælder til alle forestillinger med en billetpris på op til 75 kr. Ved billetpriser derover bliver der op-
krævet ekstra betaling i billetsalget. 

Solgt i biografen Solgte rabatkort Solgte gavekort Indtægt 

2016 57 á 600 kr. 486 74.013 

2017 83 á 600 kr. 161 79.031 

2018 38 á 600 kr. 164 23.189 

2019 50 á 600 kr. 260 33.909 

2020 20 á 650 kr. 245 27.110 

    

Ved køb via hjemmesiden kan man fra 2015 vælge Gavebuddets gavekort. Dette salg er indeholdt i 
salgstallet for 2019 herunder.     

 Solgte 
billetter 

Billetindtægt  Antal 
forestillinger 

Publikum gennemsnit 

2016 22.548 1.087.598 757 30 

2017 18.809 848.049 705 27 

2018 23.654 1.426.342 711 34 

2019 22.747 1.255.925 707 32 

2020 13.310 829.096 477 28 
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Billetpriser, pakketilbud, leje af biograf   

Se alle priser og gebyrer i bilag B. 

 

Forsalg af billetter 
Mange benytter sig af www.glostrupbio.dk til at foretage reservationer og køb. 

 Internet køb Antal billetter Beløb kr. Internet reser-
vation 

Antal reserverede 
billetter 

2016 661 1.675 141.405 365 2.309 

2017 520 1.313 122.320 334 2.649 

2018 749 1.867 154.666 369 2.166 

2019 699 1.844 164.250 375 2.862 

2020 681 1.774 143.205 284 1.101 

Danmarkspremierer  

Glostrup Bio kunne i 2020 tilbyde sit publikum danmarkspremierer på 29 titler. 

Måned Film Antal 
visninger 

Solgte 
billetter 

Gennemsnit pr. 
visning 

Brutto 
indtægt (kr.) 

Januar De Forbandede År 
Amazing Grace 
De Særlige 

16 
7 
10 

1.201 
118 
328 

75 
16 
32 

77.483 
8.714 

22.884 

Februar En Helt Almindelig Familie 
Bombshell 

13 
16 

270 
518 

20 
32 

14.628 
22.922 

Marts Krudttønden 8 34 4 1.890 

April      

Maj      

Juni Little Women 
Sangklubben 

16 
9 

639 
66 

39 
7 

29.724 
3.740 

Juli Undtagelsen 
Wild Rose 

16 
16 

675 
494 

42 
30 

32.845 
21.921 

August Vores Mand I Amerika 20 737 36 39.520 

September La Belle Epoque 
Druk 

9 
20 

51 
1.310 

5 
65 

2.485 
78.223 

Oktober Shorta 
Madklubben 
Erna I Krig 

15 
12 
22 

253 
620 
750 
 

16 
51 
34 

18.583 
39.652 
38.923 

November 
 
 

The Witches 
Retfærdighedens Ryttere 
 

11 
23 
 

28 
1.111 
 

2   
48 
 

2.085 
84.878 

 

Solgt via 
hjemmeside 

Antal Indtægt 

2016 12 1.015 

2017 7 1.161 

2018 13 2.655 

2019 42 8.238 

2020 37 6.450 
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Måned Film Antal 
visninger 

Solgte 
billetter 

Gennemsnit pr. 
visning 

Brutto 
indtægt (kr.) 

December Lille Sommerfugl 
 

9 438 48 22.573 

 

Særlige filmarrangementer 

OPERA BIO 
Vi har i 2020 vist 5 operatransmissioner fra The Metropolitan Opera i New York. Operaerne vises i 
HD-kvalitet på søndage kl. 13.00, prisen er 195 kr. inkl. en forfriskning i pausen samt program til 
forestillingen. Der har i alt været 145 operaentusiaster til de 5 visninger. 

LANDSFORENINGEN AUTISME KREDS VESTEGNEN 
Vi har fået et samarbejde op at køre med Autismeforeningen på Vestegnen, både for børn og 
voksne med særlige behov. De har været her 3 gange til lukkede forestillinger på ”Far til Fire”, 

”Familien Big Foot” og ”Retfærdighedens Ryttere”. 

Personaleforeninger 

 

 

 

 

 

Glostrup Bio har jævnligt besøg af de personaleforeninger, der har tilmeldt sig ordningen, hvor de 
kommer i biografen til en programsat film. Pakken indeholder en biografbillet, et lille bæger pop-
corn, en øl/vand og en pose slik. Dette er forberedt i forvejen, så der er basis for en god, kollegial 
oplevelse, uden at man skal vente i køen. 

I 2020 har følgende firmaers personaleforeninger taget mod tilbuddet: KAB, DAB-Bolig, Bo-Vest, 
3M. 

Det kan ikke udelukkes, at der ved et målrettet tiltag kan skabes vækst på dette område. 

Særlige arrangementer i 2020 

Oktober 

Den 22. oktober havde Ældre Sagen et ”Syng med” arrangement i salen med Beatles musik. Duoen 
”TÆT PÅ” leverede musik og sang. 

December 

Den 5. december lavede vi et velgørenhedsarrangement i samarbejde med Team Rynkeby Vesteg-
nen. Filmen ”Julemandens Datter 2” blev vist og billetindtægten gik ubeskåret til Børrnecancerfon-
den. Foyeren var fyldt med gule cykelryttere og glade gæster. 

År Besøg i alt Billetter i alt 

2016 31 1.130 

2017 28 679 

2018 34 927 

2019 43 1.024 

2020 18 506 
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Medlemsfordele 

Fri film for medlemmer  

Sofarækkens medlemmer fik i 2020, ud over rabatordningen, fri adgang til en film, mod normalt 3 

film. Filmen var ”Madklubben”. 

Medlemsbladet 

Bladet udkom med de vanlige fire numre i 2020. Ud over lokalt stof indeholdt bladene interview 

med Lotte Andersen samt en historisk gennemgang af alle de tidligere årgange. 

 

Tilknyttede foreninger: 

Glostrup Filmklub for Børn og Unge 

Formålet med Glostrup Filmklub for Børn og Unge, der er stiftet i 2004, er at samle medlemmer til 
forevisning af film, der er særligt egnede for børn og unge og dermed være med til at skabe kend-
skab til film og de forskellige historier, der kan fortælles. Filmklubben viser film for børn i alderen 
3-16 år, der er opdelt i hold efter alder.  

Medlemmerne deltager i arrangementer i Glostrup Bio, der er arrangeret af Sofarækken eller Glos-
trup Kulturhus – særligt med hensyn til børneaktiviteter. Christina Lehmann Munch er formand, 
bestyrelsen består af 5 medlemmer, og der er tilknyttet yderligere 9 aktive. Antal medlemmer: 797 
(2018: 692). 

Filmklubben BogartBio  

Foreningens, der blev stiftet i 2014, har sæson fra oktober til april. Formålet er for et beskedent 
årligt kontingent at vise seks gode film for medlemmerne. Hertil kommer en ekstra film i forbin-
delse med generalforsamlingen. Filmene vises altid søndage kl. 13. Biografen er åben fra kl. 12, 
hvor der er gratis kaffe/te og kage til alle.  Antal medlemmer ved sæsonens start: 50 (2018: 52) 

Søren Enemark er formand. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Foreningen samarbejder med So-
farækken med hensyn til brug af salen, men er i øvrigt økonomisk uafhængig.  

Foreningen Glostrup Kulturhus 

Foreningen, der blev stiftet i 2016, udspringer fra Sofarækken, som fortsat er den væsentligste 
samarbejdspartner. Foreningen har overtaget en del af de arrangementer i biografen, der tidligere 
er blevet afviklet i Sofarækkens regi: Koncerter, Kulturnat og MSIB (skolebio). Glostrup Kulturhus 
modtager støtte fra Glostrup Kommune og fra Sofarækken i form af en begrænset underskudsga-
ranti. Det skal også nævnes, at Sofarækkens aktive i vid udstrækning også er medlemmer af og ar-
bejder som frivillige i Glostrup Kulturhus. 

Det er som udgangspunkt primært biografsalen, der er base for Kulturhusets arrangementer, men 
efterhånden vil aktiviteterne brede sig ud til andre dele af kommunen. Andre samarbejdsinitiativer 
er under udvikling. Ud over koncerterne deltager kulturhuset sammen med Sofarækken i fælles 
arrangementer så som Glostrup Kulturnat og lignende festlige begivenheder.  
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Flemming Brandt er formand. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Hertil kommer revisor og sup-
pleanter. Antal medlemmer: 120 (2018: 118). 

 

Arbejdsplan 2019-20 
På Sofarækkens generalforsamling i 2019 blev vedtaget en arbejdsplan bestående af 6 punkter. I 
det følgende er der redegjort for indsats og resultater i forhold til arbejdsplanen: 
 

1. Fornyelse af driftsaftale med Glostrup Kommune 

Efter forhandling med Glostrup Kommune blev indgået en ny 3-årrig aftale med ikrafttræden 

pr. 01.01.20. Den hidtidige driftsaftale er nu opdelt i en lejeaftale og en aftale om driftstilskud. 

Lejeaftalen indebærer (blandt andet) en huslejestigning på 50.000 kr. pr. år. Til gengæld har 

Glostrup Kommune nu forpligtigelsen til også at varetage vedligeholdelsen af indvendige byg-

ningsdele. Aftalen om driftstilskud indebærer (blandt andet) en nedsættelse af det hidtidige 

årlige driftstilskud med 50.000 kr. Nedsættelsen er aftalt som Sofarækkens ”medfinansiering” 

af de nye toiletter i biografen.  

 

2. Fornyelse af samarbejdsaftale med Glostrup Kulturhus  

Fra og med 01.01.20 overtager Sofarækken Baby- og SeniorBio. Endvidere er indgået en ny 3-

årrig samarbejdsaftale, der (blandt andet) indebærer: 

- en aftale om antallet af koncerter i salen/foyeren samt betaling af husleje, mv. 

- at Kulturhuset beholder café-indtægter ved koncerter 

- at Sofarækken i 2020-21 yder en underskudsgaranti ved foyerkoncerter 

 

3. Gennemføre indsamling af sponsormidler til ny foyer og stoleudskiftning 

I foråret 2019 blev igangsat en større kampagne for indsamling af sponsormidler til både om-

bygning af foyeren og udskiftning af biografstolene. Kampagnen indebar (blandt andet) en hus-

standsomdeling af kampagnemateriale samt ansøgning til relevante fonde. Alt i alt er der ind-

samlet godt 100.000 kr. Der afventes fortsat tilbagemelding fra flere ansøgte fonde.  

 

4. Etablering og ibrugtagning af ny foyer 

Personalemæssige udskiftninger i Glostrup Ejendom (samt et vanskeligt samarbejde) har med-

ført en forsinkelse af ombygningen. Men i november måned blev der indgået de nødvendige 

aftaler for en igangsætning af ombygningen. Aftalerne betyder (blandt andet), at Sofarækken 

selv entrerer med de håndværkere som skal udføre arbejdet. Ombygningen forventes (incl. in-

ventar til den nye foyer) at komme til at koste 900.000 kr. (excl. moms) og forventes færdig i 

foråret 2020. Alle udgifter i forbindelse med ombygningen betales af Sofarækken. 

 

5. Forberedelse til stoleudskiftning  

Der er hjemtaget et tilbud på udskiftning af biografstolene. Det er besluttet at afvente resulta-

tet af indsamlingen (jfr. pkt. 3) i 2020 før der gennemføres yderligere forberedelse. 
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6. Etablere samarbejde med andre kulturelle organisationer/foreninger i Glostrup om filmatise-

ringer og andre arrangementer 

Der er indgået aftale med Glostrup Bibliotek vedr. en læsegruppe på biblioteket. Læsegruppen 

skal se filmen ”Little Women” (filmatisering af bogen af samme navn). 

 

BILAG 

A: Salgsstatistik  

2020 

Antal 
fore-

stillin-
ger 

Billetind-
tægt brutto 

Billetind-
tægt netto 

Kiosk 
brutto 

Kiosk 
netto 

Rabat- 
og 

gave-
kort 

Internet 
salg 

Leje 
af sal 

Januar 
                 
56 

          
150.097  

          
120.077         46.572 37.2576      1.020 27.588 0 

Februar 
                 
65         87.150  

          
69.720         40.253  32.202 

       
6.200               15.173 0 

Marts 
                 
24         22.313  

          
17.850         19.362  15.489 300 2.290 0 

April 
                 
0           0            0         0  0 0 0 0 

Maj 
                 
0           0            0         0  0 0 0 0 

Juni 
                 
55            47.315  

          
37.852         16.721 13.376 1.050 0 0 

Juli 
                 
59           76.972  

          
61.577         23.723  18.978 1.000 5.698 0 

August 
                 
49           57.078  

          
45.662         16.235    12.988 1.130 7.748 0 

September 
                 
46         63.357  

          
50.685         23.534  18.872 1.300 12.638 0 

Oktober 
                 
72          166.221  

          
132.976         58.703  46.962 3.100 33.508 0 

November 
                 
38         130.580  

          
104.464         41.184 32.947 5.970 32.963 0 

December 
                 
13          28.013  

          
22.410        8.665 6.932 19.040 5.603 9.000 

I alt 
          
477      829.096      663.273          294.952       235.961 40.110 143.209 9.000 
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B: Priser og gebyrer 
Billetter 

Normal forestilling, danmarkspremierer 85,00 

Børnefilm 75,00 

Opera Kino 150,00 

Baby Bio og Senior Bio 10,00 mindre end den pågældende aftenforestilling 

I visse tilfælde vil der fra filmudlejerens side være krav om en minimums billetpris. Dette krav skal overholdes, og der-
for vil priserne i nogle tilfælde afvige fra ovennævnte.   

Rabatter 

10-turs kort 650,00 

5-turs operakort 850,00 

Ved køb af minimum 10 billetter 
Ved køb af minimum 20 billetter 

Rabat 15 % 
Rabat 20% 

Skoler og institutioner, minimum 10 billetter ved brug af EAN Rabat 20 % 

Lukkede forestillinger 

Forestilling, der ikke annonceres offentligt af en programsat 
film indenfor den almindelige åbningstid 

Der købes alle salens stole. 

Forestilling, der ikke annonceres offentligt, af en programsat 
film udenfor den almindelige åbningstid 

Der betales for tre timers leje af sal plus køb af billetter 
til antal deltagere. 

Forestilling, der ikke annonceres offentligt, af en specielt 
hjemtaget film, indenfor den almindelige åbningstid 

Der købes alle salens stole plus filmleje. 

Forestilling, der ikke annonceres offentligt, af en specielt 
hjemtaget film, udenfor den almindelige åbningstid 

Der betales for tre timers leje af sal plus køb af billetter 
til antal deltagere og filmleje. 

Kommunale skole/- institutionsforest. /programsat film  Den aktuelle pris fratrækkes 20 % 

Kommunale skole/- institutionsforest. /specielt hjemtaget film Pris aftales 

Gebyrer 

Billetkøb via hjemmesiden 5,00 pr. køb 

Billetbestilling via hjemmesiden 5,00 pr. bestilling 

Billetbestilling via telefon 5,00 pr. bestilling 

Pakketilbud 

Personaleforening *) 115,00 pr. person 

Billetpakke Kontakt biografleder  

*) Hvis der er tale om Danmarkspremiere eller forlænget spilletid kan personaleforeningstilbuddet blive tillagt 10 kr.   

Leje af biografsalen / Tekniker bistand 

Hel dag frem til kl. 16.00 6.000,00 

Timebasis frem til kl. 16.00 1.200,00  

Tekniker bistand - Halv dag (4 timer) 1.000,00 

Tekniker bistand – Hel dag (8 timer) 1.500,00 

 
Lokalreklamer: Kontakt biografleder for tilbud. 


