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Kvalitetsfilmskonferens på Cnema
i Norrköping 8-9 november

Facebook
Tipsa en vän om oss

Biografcentralen bjuder in till vår första kvalitetsfilmskonferens i
den alldeles nyöppnade biografen Cnma i Norrköping, tisdagonsdag 8-9 november (lunch-lunch).

Vi har bjudit Niels Büller och Thomas Hosman från det
holländska nätverket Cineville, som samlat 13 oberoende
kvalitetsfilmsbiografer under samma paraply i Amsterdam. Ja, ni
läste rätt: tretton biografer i Amsterdam som alla visar
kvalitetsfilm, och har ett gemensamt rabbatkortsystem,
webbplats för biljettbokning, program och marknadsföring. Hur
har de lyckats? Det kommer vi få reda på.
Dessutom blir det samtal om arbete med kvalitetsfilm,
förhandsvisning av en kommande premiärfilm och middag med
gott om tid för samtal och nätverkande.
Boka gärna in datumen i din kalendern redan idag och håll utkik
efter inbjudan som kommer inom kort!

Vår styrelse 2011-2012
Biografcentralen är en
nystartad ideell förening
med syfte att främja
kvalitetsfilmens plats på
biografen, och biografens
plats i samhället. Vår
styrelse för 2011-2012 är:
Wanda Bendjelloul
journalist med ett förflutet
som föreståndare för
kvalitetsfilmsbiografen Zita i
Stockholm
Soudy Fatemi-Petersson
arbetar på Trafikverket med
intern styrning och
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ledningsstöd
Emma Gray Munthe
frilansande filmjournalist,
skriver för bland andra
Aftonbladet.

Konferens i Aten

Utbyte med Storbritannien

Årets Europa Cinemas
konferens går av stapeln i
Aten 17-20 november.
Konferensens innehåll
kretsar i år kring "publik
förnyelse med fokus på
ungdomar och skolpublik
(the Netgeneration) och
övergången till digitala
biografer inom europeisk
distribution och visning".
Konferensen är öppen även
för icke-medlemmar och är
kostnadsfri. Anmälda
deltagare från Sverige är än
så länge medarbetare från
Biografcentralen, Svenska
Filminstiutet, Film i Skåne
och Biograf Odéon i Skövde.
Biografcentralen har tagit
fram förslag på flyg och
boende.
Läs mer på vår hemsida.

Biografcentralen förbereder
tillsammans med
Independent Cinema Office
(ICO) ett projekt med
möjlighet att
praktisera/skugga på en
liknande biograf i
Storbritannien över en
period av 2-26 veckor. Vi vill
genom utbytet erbjuda en
ny form av
kompetensutveckling som är
både attraktiv, spännande,
proffsig och avancerad för
personal på svenska
biografer och festivaler.
Initiativet kommer från
biografer i Storbritannien
och Biografcentralen är
såklart hedrade över att
vara den svenska
samordnaren. Planerad
projektstart är september
2012.
Mer info presenteras på
konferensen i Norrköping 89 november.

Nationell upphandling av
2K-projektorer
SKL och AffärsConcept har
nu fått in över 70
intresseanmälningar till en
gemensam upphandling och
har förlängt möjligheten att
delta till 30 september.
Läs mer på vår hemsida

Biografblogg
Om ni vill få en lite mer
personligt hållen inblick i
biografbranschen, följ gärna
vår verksamhetsledare Jens
Lanestrands blogg

Kim Forss
Ekonomie Doktor och
arbetar i sitt eget företag
Andante - tools for thinking
Peter Schildt
skådespelare och regissör

Vår hemsida
Vår hemsida
biografcentralen.se är under
ständig utveckling och vi
hoppas ni vill titta in på den
då och då. Under hösten
kommer vi att fylla den med
användbar information kring
digitaliseringen, tema
festival, förslag på
innehållsarbete och en
sektion för platsannonser.
Hör gärna av er med förslag
och önskemål!
info@biografcentralen.se

Europa Cinema-nätverk
Biografcentralen står som
värd för en medlemsansökan för de kommunala
biograferna Röda Kvarn i
Borås, Arenan i Karlstad och
Odéon i Skövde. Dessa
biografer når inte själva upp
till EC kriterierna om t ex
520 visningar per år och 20
000 besök, därav
gemensam ansökan om ett
mini-nätverk. Ansökan är
inskickad och EC:s expert-
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grupp tar ställning till
ansökan under oktober
månad.

Hjälp med visning av
kvalitetsfilm!
Har du en entusiastisk
filmfestivalarrangör som vill
visa film på din biograf, men
inte vet hur? Vill du slippa
pappersarbetet?
Biografcentralen hjälper dig
med det mesta.
Läs mer.

Platsannons
Projektledare sökes till Film i
Jönköping för att utveckla
animations-verksamheten i
Eksjö.
Läs mer på:
www.lj.se/jobb
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